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Förutsättningar för torkning av salix
-fallstudie JoBo Lantbruk
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Förord
Föreliggande förstudie har genomförts inom projektet ”Samordning och utveckling av småskaliga
biobränslekedjor”, finansierat av Jordbruksverket som drivs av Hushållningssällskapet i samarbete med
SP. I arbetet med förstudien har följande personer deltagit Kent Davidsson, SP, Susanne Paulrud, SP,
Håkan Rosenqvist, fristående konsult, Cecilia Wahlberg-Roslund, HS Johan och Bodel Lind samt Lars
Helgstrand JoBo Lantbruk.
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Sammanfattning
Tre bränslekedjor för torkning av salix på JoBo Lantbruk HB har jämförts med att
direktskörda salixen och leverera flisen otorkad till ett större kraftvärmeverk.
Kedjorna sträcker sig från skörd med 50 % fukthalt till torkad flis med 20 % fukthalt.
De tre bränslekedjorna var a) direktflisning med kallufttorkning b) direktflisning med
varmlufttorkning, och c) Skörd i hela skott och bal med naturlig torkning.
Direktflisning innebär att salixen flisas i samma maskin som skördar. Kallufttorkning
innebär att utomhusluft sedan blåses genom en flisbädd under den varma årstiden
tills flisen är torr. Varmlufttorkning innebär att värmd luft blåses genom flisbädden.
Helskottskörd och balskörd är nya skördesystem som tillkommit på marknaden där
fältkanten kan utnyttjas som lagringsyta och torkningen sker på naturlig väg. Det
ekonomiska utfallet av bränslekedjorna har analyserats. Analysen visar att torkning
kan vara lönsam om den torkade flisen betalas med ett merpris på 60 kr/MWh.
Kallufttorkning kan vara ett alternativ om mängden som skall torkas är liten och
stora investeringar måste undvikas. Varmlufttorkning kan löna sig om man har
tillgång till billig torkningsvärme samt att tork och byggnader kan utnyttjas för andra
ändamål. Helskottsskörd med hantering av lösa skott alternativt balning/buntning i
fält är lönsamt om inte kostnaderna för uppsamling och sönderdelning blir för hög. I
dagsläget är dessa skördesystem fortfarande under utveckling, varför stora
osäkerheter råder kring de ekonomiska analyserna. .
Resultaten i förstudien indikerar att den merkostnad som uppstår vid torkning (med
torkar alt naturlig torkning) jämfört med direktskörd och leverans till större
användare ligger inom marginalen för det merpris som mindre användare betalar för
torr flis idag, varför det finns intresse av att gå vidare med djupare studier för att
noggrannare undersöka vilken torkmetod och under vilka förutsättningar torkning av
salix är ett bra alternativ.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Direktskördad och flisad salix har vanligtvis en fukthalt runt 50 %. Ett problem med
detta är att det gynnar bakterie- och mögeltillväxt vid lagring. Förutom att bryta ner
bränslet och därmed minska dess värmevärde så utvecklas värme som så småningom
kan leda till att bränslet självantänder. Mögel är ett arbetsmiljöproblem. Fukten är ur
förbränningssynpunkt en stor förlust. Vattnet i bränslet måste förångas innan
förbränning kan ske. Det betyder att värme åtgår till att torka bränslet. Detta värme är
sedan bundet i ångan. I större anläggningar har man rökgaskondensering för att ta
tillbaka en stor del av detta värme, men i mindre anläggningar går ångan ut genom
skorstenen. Salix har ett värmevärde på 5,1 kWh/kg torrsubstans. Med en fukthalt på
50% blir detta värmevärde ca 2,2 kWh/kg1. Om samma bränsle torkas till 20 %
fukthalt blir värmevärdet 3,9 kWh/kg. Den som eldar ett bränsle med 20 % fukthalt
får alltså ut mer nyttig värme jämfört med att elda ett bränsle med 50 % fukthalt, att
torka bränslet ökar värdet på bränslet.
För att undvika bakterie- och mögelproblem kan man minimera lagringstiden.
Exempelvis skulle man kunna skörda salixen strax före förbränning. Skörden bör
dock ske när marken har bärighet vilket oftast innebär att den är frusen. Det gör att
möjligheterna till skörd är begränsade stora delar av året. Erfarenheten visar att det
går att lagra salixflis oluftat utan att den förlorar värmevärde så länge som
omgivningstemperaturen understiger 0 °C.[1] Torrsubstansförlusterna blir dock
snabbt stora även vid måttligt höga lagringstemperaturer (10oC). Om salixflis skall
lagras en längre tid under perioden april-november kan det vara lönsamt att torka. Ett
alternativ till direktflisning är helskottsskörd med naturlig torkning i bunt, balar eller
lösa skott. Härvid undviks bakterie- och mögelproblem men denna metod medför fler
arbetsmoment vilket fördyrar produktionskostnaden.
Denna förstudie belyser huruvida torkning av salix på gårdsnivå för leverans till
mindre användare kan bli ett lönsamt alternativ till direkt leverans till större
värmeverk. Studieobjektet är JoBo Lantbruk HB som odlar salix på ca 110 ha. Tre
tänkbara alternativ har identifierats:




Direktskörd och flisning med efterföljande kallufttorkning
Direktskörd och flisning med efterföljande varmlufttorkning
Skörd med naturlig torkning i bunt, bal eller lösa skott

1

Värmevärde vid leveranstillstånd
h = H x D/100 – (2,45 x (100-D)/100) MJ/kg
h = effektivt värmevärde vid leveranstillstånd (MJ/kg)
H = effektivt värmevärde i torrsubstans (MJ/kg ts)
D = Provets torrhalthalt
2,45 = vattnets ångbildningsvärme vid 25 0C i MJ/kg
5
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Direktflisning innebär att salixen kapas och flisas i ett moment. Flisen transporteras
sedan till en torkanläggning där den torkas, lagras och säljs som bränsle. Torkningen
kan ske med olika metoder som skiljer sig åt med avseende på effektivitet,
investering och driftkostnader. Det är många faktorer som styr vilken torkmetod som
är mest lönsam såsom kostnader för byggnad, lagringskapacitet, tillgång till
värmekälla, utnyttjandegrad och inte minst vilket merpris som betalas för den torkade
flisen. Helskottsskörd innebär att salixen skördas i hela skott med efterföljande
komprimerande buntning, balning alternativt ingen buntning. Buntarna/balarna får
sedan torka naturligt utomhus. Därefter kan de flisas och säljas som bränsle. Dessa
skördesystem är nya på den svenska marknaden och när det gäller komprimerad
buntning finns idag ingen utvecklad maskin, vilket försvårar bedömningen i tekniskt
och ekonomiskt hänseende.
Föreliggande förstudie belyser småskaliga torkmetoder som lämpar sig för en
salixkedja. I bränslekedjan ingår skördemetod, torkning och lagring inom ramen för
vad som är möjligt på JoBo Lantbruk HB. Den ekonomiska bedömningen syftar till
att besvara frågan om torkning av salix på gårdsnivå kan vara ett alternativ till
direktleverans till värmeverket.

1.2

JoBo Lantbruk HB

JoBo Lantbruk HB ligger en knapp mil väster om Enköping. Man odlar salix på ca
110 ha. Gödsling sker bl.a. med slamvatten från områdets trekammarbrunnar och
liknande mindre avloppsanläggningar. Salixodlingen skördas vart fjärde år och ca 27
ha skördas per år vilket ger ca 770 ton torrsubstans (3900 MWh) salixflis per år vid
en avkastning på 7 ton ts per år. Avkastningen varierar mellan 5-8 ton ts per ha och
år beroende på äldre eller nya sorter. I nuläget levereras salixen flisad till Ena
Energis värmeverk i Enköping. Fukthalten är runt 50%. Frågan är ifall flisen kan
torkas och därmed öka i värde för att i sin tur öka lönsamheten i salixodlingen.
Befintlig utrustning och infrastruktur består i en flispanna på 80 kW och ett f.d.
svinstall. Pannan används idag till uppvärmning av befintliga lokaler men har,
beroende på säsong, överkapacitet. Om salixen skördas på senvintern eller våren
skulle den kunna torkas i takt med att kapacitet frigörs allteftersom det blir varmare.
En kompletterande panna skulle dock behövas införskaffas för att klara
effektbehovet. Svinstallet skulle kunna byggas om till lagringsplats eller torklokal för
flis. Det är svårt att uppskatta alla kostnader förknippade men förmodligen krävs en
viss ombyggnad. Lagringskapaciteten i svinstallet är knappt 2000 m3. Det motsvarar
ca 600 ton vid en bulkdensitet på 300 kg/m3. Det utgör drygt hälften av
årsproduktionen i torkat skick.
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Figur 1. Värmepannan på JoBo Lantbruk HB.

1.3

Mål

Målet med förstudien är att beskriva småskaliga torkmetoder som lämpar sig för en
salixkedja på JoBo lantbruk. Därtill att göra en enklare ekonomiska bedömning
vilken torkmetod som är mest fördelaktig utifrån förutsättningarna på gården.

1.4

Avgränsning

Studien begränsar sig till JoBo Lantbruk HB även om den i delar kan vara tillämpbar
i andra sammanhang. För att utföra en fullständig kostnadsanalys måste hänsyn tas
till alla kostnader från odling till leverans till slutkund. För detta krävs uppgifter om
slutkunder, transportsträckor, bränslemängder, krav på bränslekvalitet, fullständiga
investeringskostnader och energiåtgång vid torkning mm. I föreliggande förstudie
ska kostnadsanalysen ses som en indikation på huruvida torkning kan vara ett
alternativ att jobba vidare med. Stora osäkerheter råder kring indata. Faktorerna ovan
kan påverka resultatet i positiv eller negativ riktning Vidare är värdet av en högre
bränslekvalitet svårbedömd. Man skall dock känna till denna kvalitativa parameter
när bedömningen sker av ifall torkning skall genomföras.

2

Bränslekedjor

Nedan görs en beskrivning av 3 olika bränslekedjor som kan vara tänkbara för JoBo
Lantbruk. Beskrivningen av bränslekedjan är underlag för den ekonomiska
bedömningen och jämförelsen. Tre huvudalternativ med torkning har identifierats:
direktflisning med kallufttorkning, direktflisning med varmlufttorkning, skörd i hela
skott /bal med naturlig torkning.
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2.1

Direktflisning

Salixen skördas och flisas. Därefter transporteras flisen direkt till en torkanläggning
som torkar flisen alternativt mellanlagras flisen vid fältkant en kortare period innan
torkning. Torkningen bör dock påbörjas så snart att mikrobiella processer inte hinner
starta. Beroende på hur lång tid torkningen tar uppstår en kapitalbindningskostnad i
flisen. Torkanläggningens yta/byggnad ger upphov till en kostnad. Flisen måste ev.
lagras, om den inte säljs omedelbart, efter torkning. Otorkad flis kan lagras utomhus
men den torkade ställer högre krav på övertäckning och underlag som inte återfuktar
flisen. Slutkundens behov av flis för värmeproduktion kan antas vara begränsat t.o.m.
september månad, varför lagringstiden troligen sträcker sig fr.o.m. kvartal 2 t.o.m.
kvartal 3. Bränslekedjan och hur olika moment fördelar sig över året beskrivs i figur
2.

Figur 2 Bränslekedjan vid direktflisning och torkning.

2.1.1

Kallufttorkning

Principen för kallufttorkning är långsam satsvis torkning under vår-sommar och där
ouppvärmd luft blåses igenom ett lager av salixflis. Det kan t.ex. göras så att en fläkt
kopplas till ett perforerat rör som täcks över av flis. Fläkten driver då luft genom
flisbädden som torkar. Metoden kan tillämpas utomhus, med någon form av
täckning, alternativt inomhus i en befintlig byggnad.
Den här metoden har testats i Irland vid Oak Park Crops Research Centre i Carlow
och på en gård nära Grangecon i Wicklow [2]. Figur 3 visar uppställningen i Oak
Park. Vid testerna användes 25 ton flis vid ett tillfälle och 80 ton vid ett annat
tillfälle. Högarna hade en initial fukthalt på ca 53 % och täcktes med en duk.
Högarna ventilerades med luft under 12 timmar per dag under en period på 4-5
månader (april-augusti). För en hög på 25 ton krävs en 1,5 kW fläkt med
lufthastighet på 5 000 m3/h. Resultatet visar att fukthalten minskade till ca 20 % i
högen med 80 ton och till 16 % i högen med 25 ton. Vid försöken uppmättes
elkonsumtionen till 124 kWh/ton ts vid torkning av 25 ton och 104 kWh/ton ts för
flishögen på 80 ton.
Metoden är effektivast den varma årstiden eftersom det är utomhusluft som används,
men tar ändå minst ett par månader eller mer i anspråk. Själva utrustningen är lätt att
anskaffa: fläkt, rör och presenning. Metoden kräver en yta som kan tas i anspråk
under lång tid. Vid försöken med 80 ton användes en betongyta på 12x7,5 m och
flishögen hade en höjd på 3 m [2]. En flishög på 80 ton motsvarar ca 1,5 hektar
salixodling eller 200 MWh. På Jobo lantbruk är skörden ca 20 gånger större per år,
dvs ca 1700 ton salixflis ska torkas per år. Denna volym tar avsevärt större yta i
anspråk under en relativt lång period. Om odlingarna är lokaliserade nära gården kan
8
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ev. torkning vid fältkant vara ett alternativ. Vid ett sådant alternativ blir förmodligen
förlusterna något större.

Figur 3 Kallufttorkning genom luftblåsning med perforerat rör i en hög av salixflis täckt med
en duk.[2]

2.1.2

Varmlufttorkning

Det finns varmlufttorkar för flis i prisklasser från några hundra tusen kronor upp till
flera miljoner. Principen är att utomhusluften värms innan den blåses in underifrån
genom flisbädden som vilar på en luftgenomsläpplig plan yta. Den höjda
lufttemperaturen gör att luften kan bära med sig mycket mer fukt vilket gör att
torktiden kortas.
Ett generellt problem i varmluftstorkar är att torken av ekonomiska skäl inte kan
dimensioneras för att klara hela skörden. Detta medför att salixflis blir liggande i
väntan på torkning vilket i sin tur gör att den hygieniska kvaliteten snabbt kan
försämras. Så länge omgivningstemperaturen inte överstiger 0 oC är detta inget större
problem. Salix skördas med fördel under vintertid (dec-mars) när marken är frusen,
vilket i bästa fall kan ge en i väntan på torkningsperiod på 1-2 månader. Ett problem
av ekonomisk art är att torken riskerar att användas en liten del av året om den endast
används till salixtorkning. Det är fördelaktigt om den även kan användas till torkning
av annat bränsle, såsom träflis, eller för spannmåltorkning samt för uppvärmning av
byggnader. Iså fall kan investeringskostnaden slås ut på fler verksamheter än själva
salixtorkningen.
För torkning av träflis finns idag bl.a. tyska och svenska band- och satstorkar på
marknaden som är tekniskt avancerade och mycket dyra. De tyska torkarna är främst
av flatbäddstyp med någon form av medbringare som rör torkgodset över ett
luftgenomsläppligt golv.[3] Det finns också bandtorkar där torkgodset följer med ett
perforerat band. Dessa torkar använder normalt varmluftstemperaturer på 40 till 80
°C. De flesta av dessa stationära flatbädds och bandtorkar kostar minst en miljon
SEK.
AB Akron-maskiner har en enklare mobil flatbäddstork för biomassa i två storlekar
som rymmer 16 respektive 32 m³. Vid torkning från 50 till 15 % fukthalt uppges den
större modellen ha en torkkapacitet på 570 kg torkad flis i timmen exkl. tid för
kylning. Detta ger en maximal kapacitet på ca 2,5 m³ torkad flis per timme inkl.
9

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

kylning. Denna tork kostar ca 500 000 kr exklusive varmluftspanna och anslutningar
[3].
Leif Åhl Verkstad AB utvecklar en transport- och torkningscontainer som bör kunna
torka ca 30 m3 på ett dygn [3]. Produkten finns inte på marknaden men med hänsyn
till tillverkningskostnaderna bör priset hamna under 500 000 kr.
Det förekommer flera olika typer av hembyggda flistorkar på vagnar och kärror [4].
Konstruktionen är ofta en planbottentork som byggts in i ett vagnsflak. En händig
person kan själv konstruera en torkinsats för t.ex. en spannmålsvagn. Torkenheten
bör byggas som en kassett som lätt kan monteras i vagnen och enkelt kan tas bort ur
vagnen, då kan också vagnen användas för andra ändamål. På samma sätt kan
fläktens infästning i frontlämmen göras med snabbkoppling, alternativt i en separat
frontläm. Fläkten dimensioneras så den ger 300-500 m3 luft per m3 flis och timme.
Med förvärmd tilluft går torkningen snabbare och torkningen kan göras till en lägre
slutvattenhalt i flisen.
Ett alternativ till flistorkarna är spannmålstorkarna. Varmluftstorkning av salixflis
tillämpas bl.a. i Irland där företaget Rural Generation har utvecklat en metod som
kan användas för salixflis. Principen bygger på vanlig planbottentorkning av
spannmål modifierad för salixflis. Planbottentorken består av fläkt och
luftfördelningssystem. Golvet är av gjutet betong och kan bära vikter upp till 5 ton
per hjul. Torken är flexibel och kan användas för torkning av stråmaterial och flis
och fungera som maskinhall. Delar av kostnaderna kan i dessa fall belasta även
andra delar av verksamheten.
På senare år har teknik utvecklats där torkluften värms upp med solenergi. I Österike
finns ett flertal anläggningar i drift för torkning av flis. Exempel på solteknik som
kan tillämpas för torkning av flis är bl.a. SolarWall utvecklad av Conserval
Engineering i Kanada och CONA solteknik utvecklad av CONA i Österrike.
Principen bygger på ett luftvärmesystem där tak och vägar utnyttjas för solfångare.
Nedan visas ett exempel från Österrike och CONA solteknik.

Figur 4. Torkanläggning för flis i Österrike med 96m2 solfångare som kan torka ca 1800 m3
flis per år. Källa www.solar.cona.eu

CONAS teknik bygger på ett lutande golv där luften värms upp av solfångarna och
transporteras i isolerade luftkanaler och fördelas jämt under flisen. En liten mängd el
krävs för att köra ventilatorerna. Uppvärmningen av luften görs endast genom
användning av solenergi. Enligt tillverkaren åtgår det ca 3-5 kWh att torka 1 m3 flis
med en fukthalt på 50 till 15 %.
10
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Figur 5. Torkteknik med solfångar från CONA. Luften värms upp av solfångarna och
transporteras i isolerade luftkanaler och fördelas jämt under flisen. Källa: www.solar.cona.eu

Solteknik kräver en relativt stor initial investering medan driftkostnaden på
anläggningen ofta blir låg. För att få ekonomi på den här typen av anläggning i
Sverige krävs att det finns tillgång till befintliga billiga byggnader typ plansilos.
För en anläggning med en årlig kapacitet på 2000 m3 flis krävs solfångare
motsvarande 96 m2 vilket enligt CONA är en grundinvestering på ca 285 000 (201210-03) exklusive byggnad och arbete. För en kapacitet på 4000 m3 flis krävs 192 m2
solfångare vilket är en grundinvestering på 478 000 kr.

2.2

Skörd som helskott och rundbal med naturlig
torkning

Under 2011-2012 har det tillkommit nya skördesystem på den svenska marknaden.
BioBalern är en ny typ av salixskördare som tillverkas av det kanadensiska företaget
Anderson Group (figur 6). Maskinen består av en förstärkt rundbalspress där salixen
skördas som hela skott, sönderdelas och formas till en rundbal med samma mått som
en halmbal. Balarna samlas ihop på fältet för att lagras och självtorkar vid fältkant
före flisning/leverans till värmeanläggningen. Tester i Sverige visar att salixbalarna
kan torka utomhus i stack under sommaren (april-augusti) till under 20 % fukthalt.
För närvarande finns en maskin i drift i Sverige. Maskinen ägs av Sten Segerslätt,
Rosenhälls Gård Energi AB (REAB) som också är återförsäljare för maskinen.

11
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Figur 6. Biobalern WB-55 skördar salix i rundbal.

Utöver BioBalern finns en Stemster MK III som är en dansk helskottsskördare
utvecklad av Nordic Biomass (figur 7). Maskinen skördar salixen som hela skott och
samlar ihop materialet i ett sidotippat lagringsutrymme. När utrymmet är fullt,
rymmer ca 4-5 ton, tippas skotten i fältet, vändtegar eller vid fältkant för att sedan
samlas ihop för lagring och torkning i stack vid fältkant. Maskinen ägs av
entreprenören Sven Jönsson i Örebro.

Figur 7. Stemster MK III skördar salix i hela skott.

Det pågår även utveckling av en skördemaskin med komprimerande buntning.
Maskinen är ej färdigutvecklad, dock är buntningsaggregatet utvecklat och testat.
Liksom BioBalerna lagras buntarna i stack och får torka under vår och sommar (figur
8). Salixskördare AB driver utvecklingen av denna maskin och har bl.a. sökt stöd
från Energimyndigheten för framtagande av en prototyp.
12
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Figur 8. Buntning av salix och lagring av buntar.[5]

Fördelen med de här tre skördesystemen är att fältkanten kan utnyttjas som
lagringsyta samt att torkningen sker på naturlig väg, det krävs inga investeringar.
Nackdelen är att det tillkommer fler hanteringsmoment i form av uppsamling på fält
samt sönderdelning vilket ger en högre produktionskostnad jämfört med
direktflisning (figur 9). Den högre produktionskostnaden måste då vägas emot det
merpris som kan fås för att produkten är torr. Det finns också ett mervärde i att
bränslet kan levereras vid behov

Figur 9. Bränslekedjan vid skörd med BioBalern.

3

Ekonomi

Nedan görs en kostnadsanalys för kedjorna beskrivna ovan med undantag av
torkning med solenergi då det ej finns tillgång till lämplig byggnad på Jobo lantbruk.
De kostnader som är gemensamma för alla metoder tas ej med i beräkningen såsom
odlingskostnaden. Resultatet svarar alltså inte på ifall bränslekedjan är lönsam utan
på om kedjan är ekonomisk intressant i förhållande till att sälja flisen otorkad till
större användare.
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Intäkternas storlek beror på hur mycket man får betalt för bränslet. Värdet av torrare
flis är svårt att fastställa generellt bl. a p.g.a. att det påverkas av köpares önskemål,
även leveranssäkerhet har ett värde. Med ett antaget pris på 200 kr per MWh för flis
med 50 % fukthalt och 260 kr för flis med 20-25 % fukthalt ökar värdet per MWh
med 30 % för torr flis per MWh (leverans till mindre användare). Andra fördelar
såsom lättare transporter och minskad mögelrisk och lättare lagring har också ett
ekonomiskt värde. Värmevärdet i otorkad salix (50% vh) är ca 2,2 MWh/ton och
med 20% vattenhalt 3,9 MWh/ton.

3.1

Kostnader och ekonomiskt resultat

3.1.1

Kallufttorkning

Nedan ges ett kostnadsexempel när befintlig byggnad utnyttjas för kalltorkning
(tabell 1och 2). Kostnadsanalysen ska ses som en indikation huruvida kalltorkning
kan vara ett alternativ att gå vidare med. Stora osäkerheter råder kring indata.
Beräkningen visar kostnader efter skörd med direktflisning och bygger på antagande
som redovisas i bilaga 1
Hänsyn har ej tagits till annan användning av byggnad samt försäkringar,
administration, ränta på flis osv. Kostnaden för traktorn är beräknad till 650 kr/h
samt vagn 279 kr/h vilket ger en total kostnad på 68,8 kr per tts. För inlastning av flis
är timkostnaden beräknad till 210 kr per timme för en man samt 440 kr per timme
för 6 tons lastare vilket i genomsnitt blir 325 kr per tim, 650 kr / ha, 24 kr per tts.
Det kommer att uppkomma ts förluster genom lagring, dels genom biologisk aktivitet
och dels genom fysiska förluster vid hantering. Hur stora förlusterna kan vara är
svårt att fastställa. Här antages att extra förluster p.g.a. lagring blir 2 %.
Tabell 1. Sammanställning av uppskattade kostnader vid kalltorkning inomhus.

Sammanställning
Extra fältvagn
Inläggning flis
Iordningställande
lagring
Tillsyn
Extra tid
utlastning
Rör efter
utlastning
Städning
El till fläkt
Fläkt
Rör
Byggnad
Övrigt
Summa

kr/tts
69
24
2

Kr/MWh
13,5
4,7
0,4

3
7

0,6
1,4

1

0,2

1
132
30
9
111

0,2
25,9
5,9
1,8
21,8

389

76
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Tabell 2. Sammanräkning i % av värdeändring.

Högre pris per MWh
Förluster
Summa intäktsökning

+
-

30 %
2%
28%

Enligt resultatet blir summan intäktsökning med gjorda antaganden ca 300 kr/ton ts
och summa kostnadsökningar med gjorda antaganden ca 389 kr per ton ts. Med den
osäkerhet som finns i gjorda antaganden är det svårt att bedöma om kallufttorkning
kan bli lönsamt i fallet JoBo lantbruk. En viktig faktor är byggnaden, som utgör en
stor post och huruvida den kan utnyttjas för annan verksamhet. Viktigast är dock det
merpris som kan betalas per MWh för torkad flis. Analysen har ej tagit hänsyn till
hur transportekonomi påverkas med en torrare råvara. Bedömningen är dock att det
är intressant att jobba vidare med djupare studier kring kalluftstorkning av salixflis.
Om det är praktiskt möjligt så kan kostnaderna avsevärt minska om kallufttorkning
kan ske vid fältkant och ingen byggnad behöver utnyttjas (tabell 3). Kostnader för ev.
övertäckning tillkommer samt blir förlusterna något större. I ett pågående projekt
”Förutsättningar för direktskördad salixflis i en mindre värmeanläggning (0,1 – 2
MW) -affärskoncept för ökad lönsamhet” som drivs av SP i samarbete med
SalixEnergi Europa så kommer torkning av salixflis i stack vid fältkant och gårdsplan
att närmare studeras under 2013. Projektet finansieras av Jordbruksverket.
Tabell 3. Sammanställning av uppskattade kostnader vid kalltorkning vid fältkant.

Sammanställning
Extra fältvagn
Inläggning flis
Iordningställande
lagring
Tillsyn
Extra tid
utlastning
Rör efter
utlastning
Städning
El till fläkt
Fläkt
Rör
Byggnad
Övrigt
Summa

3.1.2

kr/tts
0
16
2

Kr/MWh
0
3,1
0,4

3
4

0,6
0,8

1

0,2

1
132
30
9

0,2
25,9
5,9
1,8

198

39

Varmlufttorkning

Med varmlufttorkning går torkprocessen snabbare än vid kalltorkning. Det betyder
att kapitalbindningskostnaden blir lägre. Själva torken kräver dock en investering.
Det finns torkar på marknaden för i storleksordningen 500 000 kr. Dessutom behövs
en investering i en större värmekälla för ytterligare ett par hundra tusen.
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Nedan ges ett exempel om samma teknik/byggnad används som vid kallufttorkning,
men där värme tillsätts genom att utnyttja den befintliga värmepannan som finns på
gården (tabell 4). Beräkningen visar kostnader efter skörd med direktflisning och
bygger på antagande som redovisas i bilaga 2
Energikostnaden för kalluftstorkning beräknades till 132 kr per tts. Energikostnaden
för tillsatsvärme är 390 kr per ton vatten och där 0,3 ton vatten torkas bort per tts
vilket ger 117 kr per tts. Resultatet visar att det är något billigare med tillsatsvärme.
Finns pannan och är outnyttjad kan det vara intressant med tillsatsvärme beroende av
prisförhållande mellan flis och el. Är elpriset dubbelt så dyrt som bränslet till
värmepannan är varmluftstorkning lönsammast. Investeringskostnaden är ej beaktad.
Vid användning av varmluft förkortas torktiden med ca 19 dagar från ursprungliga
120 dagar. Genom att investera i en större panna kan torktiden avsevärt kortas.
Eftersom varmlufttorkning innebär stora investeringar krävs att anläggningen
utnyttjas under en relativt stor del av året. Varmlufttorkning kan därför vara ett
intressant alternativ för gårdar som kan utnyttja tork, värmepanna och byggnader
även för annan verksamhet såsom spannmål.
Tabell 4. Sammanställning av uppskattade kostnader vid varmlufttorkning inomhus.

Sammanställning
Extra fältvagn
Inläggning flis
Iordningställande
lagring
Tillsyn
Extra tid
utlastning
Rör efter
utlastning
Städning
Tillsatsvärme
Fläkt
Rör
Byggnad
Övrigt
Summa

3.1.3

kr/tts
69
24
2

Kr/MWh
13,5
4,7
0,4

3
7

0,6
1,4

1

0,2

1
117
30
9
111

0,2
22,9
5,9
1,8
21,8

374

73

Skörd som rundbal och helskott

Fördelen med skörd i hela skott, i bal eller i bunt är att det inte krävs några
investeringar i torkteknik då råvaran torkar naturligt under våren och sommaren.
Jämfört med direktflisning så är kostnaderna högre efter skörd genom att råvaran
måste hanteras i fler steg såsom uppsamling på fält, lagring och sönderdelning. I
Sverige är skördesystemen nya och har hittills bara testats en skördesäsong varför
osäkerheten i data fortfarande är stor.
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Skördesystem med Biobalern
Nedan (tabell 5) ges ett exempel på kostnaderna för en skördekedja med en BioBaler.
Beroende på lokala förutsättningar kan resultatet skilja från fall till fall.
Beräkningen visar kostnader för skörd, uppsamling på fält samt sönderdelning av torr
råvara och bygger på antagande som redovisas i bilaga 3. Osäkerheten i
skördekostnaden är dock stor då maskinkedjan inte är fullt
färdigutvecklade/optimerad samt att det bara finns en skördemaskin i drift i Sverige.
I beräkningarna nedan har timkostnaden beräknats till 240 kr/h och dieselkostnaden
har beräknats till 9,50 kr/l. I exemplet redovisas två metoder för att samla upp
balarna, med en skotare och med en självlastande balvagn. Kostnaden för vidare
transport till kund är ej beaktad. Kostnaden avser sönderdelning av balar i en
storskalig kross. I praktiken kommer förmodligen mobila småskaliga huggar att
användas i större omfattning vilket ökar sönderdelningskostnaden något. Inom
projektet ”Salix i rundbal från skörd till användning av torrt bränsle” pågår tester av
mindre mer gårdsanpassade huggar.
Tabell 5. Kostnaderna för skördekedjan med BioBalern, uppsamling med självlastande
balvagn.

Skörd + traktor1
Fälttransport
Balvagn
Sönderdelning2
Summa

Kr/tts Kr/MWh %
219
43
55

Kr/bal
42

61
120
400

12
23
77

12
24
79

15
30
100%

1

kapacitet 6 tts/h, årlig användning skördare, 600 h.
Avser storskalig hantering i kross med hög kapacitet.

2

Tabell 6. Kostnaderna för skördekedjan med Biobalern, uppsamling med skotare.

Skörd + traktor
Fälttransport
Skotare
Sönderdelning
Summa

Kr/tts Kr/MWh %
219
43
46

Kr/bal
42

131
120
470

25
23
90

26
24
93

28
26
100%

Skottskörd med Stemster III
Nedan (tabell 7) ges ett exempel på kostnaderna för en skördekedja med en Stemster
III. Beroende på lokala förutsättningar kan resultatet skilja från fall till fall.
Beräkningen visar kostnader för skörd, uppsamling på fält samt sönderdelning av torr
råvara och bygger på antagande som redovisas i bilaga 4. Osäkerheten i
skördekostnaden är dock stor då maskinkedjan inte är fullt optimerad samt att det
bara finns en skördemaskin i drift i Sverige. I beräkningarna nedan har timkostnaden
beräknats till 240 kr/h och dieselkostnaden har beräknats till 9,50 kr/l. Kostnaden för
vidare transport till kund är ej beaktad.
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Kostnadernas fördelning
Kr/tts
124
78
225
427

Skörd + traktor*
Skotare
Sönderdelning
Summa
*kapacitet 12 tts/h, årlig användning skördare, 600 h.

Kr/MWh
24
15
44
83

%
29%
18%
53%
100%

Merkostnad torkning
Summan intäktsökning med torr flis antas till ca 300 kr/ton ts (60 kr/MWh). Skörd
med direktflisningsmetoden inkl. fälttransport ger en kostnad på ca 270 kr/ton ts (53
kr/MWh) (”enligt omräknade siffror från Salixenergi Europa”). Enligt resultatet är
merkostnaden något högre vid kallufttorkning och varmlufttorkning när byggnad
utnyttjas i förhållande till merpriset för torr flis för fallet Jobo (76 kr/MWh
respektive 73 kr/MWh). Djupare studier kring torkning av direktskördad salixflis
kommer att göras inom ett nyligen beviljat SP-projekt ”Förutsättningar för
direktskördad salixflis i en mindre värmeanläggning (0,1 – 2 MW)-affärskoncept för
ökad lönsamhet”. Projektet finansieras av Jordbruksverket och genomförs i
samarbete SalixEnergi Europa (SEE) och Henriksson Salix AB (HSAB). Inom
projektet kommer bl.a. lagring och naturlig torkning i stack med varierande
torkningstid och hantering av stack samt torkning på planbottentork att testas.
I exemplen ovan blir summan kostnadsökningar med BioBalern med metoden att
skota balarna ca 40 kr/MWh och med en självlastande balvagn blir merkostnaden för
BioBalern ca 26 kr/MWh vid en årlig användning på 600 h. Enligt resultatet är en
självlastande balvagn ett mer ekonomiskt alternativ jämfört med en skotare. Det finns
hittills inga gjorda tester med balvagn i Sverige. Siffrorna ovan bygger på data för
halmbalar.
Kostnadsökningen för helskottskörd med Stemstern jämfört med direktflisning blir
ca 30 kr/MWh och där det framförallt är sönderdelningen som står för en stor
kostnad. Kostnaden för sönderdelning kan variera beroende på vilken teknik som
används. Beräkningen baseras här på användning av en mobil hugg som används i
skogen, därav en högre sönderdelningskostnad jämfört med BioBalern.
I tabell 8 visas merkostnad för torr salixflis jämfört med direktskördesystemet och
leverans till stor användare samt netto för alla studerande kedjor.
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Tabell 8. Merkostnad och merpris för torr salixflis till mindre användare jämfört med
direktskördesystemet till större användare, transportkostnad är inte beaktat .

Kallufttorkning (byggnad)
Kallufttorkning (fältkant)
Varmlufttorkning (befintlig
värmekälla)
Skörd i rundbal (skotning)
Skörd i rundbal (balplockare)
Helskottskörd

4

Merkostnad torr
flis kr/MWh
76

Merpris torr flis
kr/MWh
60

Netto
kr/MWh
-16

39
73

60
60

21
-13

40
26
30

60
60
60

20
34
30

Slutsatser

Tre bränslekedjor för torkning av salix på JoBo Lantbruk HB har jämförts med att
direktskörda salixen och leverera flisen otorkad till ett större kraftvärmeverk.
Slutsatsen är att:
Kallufttorkning kan vara ett alternativ om mängden som skall torkas är
förhållandevis liten och stora investeringar måste undvikas. Tillgång och nyttjande
av byggnader är framförallt en kritisk faktor.
Varmlufttorkning kan löna sig om man har tillgång till billig torkningsvärme samt att
tork och byggnader kan utnyttjas för andra ändamål. Nyttjandegrad är kritiskt då en
tork kräver stora investeringar.
Helskottsskörd med hantering av lösa skott alternativt balning/buntning i fält är
lönsamt. Analysen visar dock att det är viktigt att effektivisera kedjan efter skörd
såsom uppsamling och sönderdelning.
Vid ett mervärde på ca 60 kr/MWh för torrflis eller 300 kr/tts kan bränslekedjorna
som beskrivs i förstudien vara alternativ till att leverera direkt till större användare.
Vilken kedja som har bäst förutsättningar beror på de lokala förutsättningar på
gården, val av teknik samt tillgång till lämpliga kunder som vill ha torr flis och måste
därför bedömas från fall till fall. I exemplen ovan blev ekonomin något sämre vid
torkning av direktskördad flis men då det föreligger stora osäkerheter i data finns
behov att gå vidare med djupare studier.
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Kallufttorkning
Beräkningen för kallufttorkning bygger på följande antagande efter skörd med
direktflisning.
Extra fälttransport med en vagn + traktor, samma kapacitet som skördemaskin ,
antagande 0,5 timmar per ha, antagen skörd 27 tts per ha.
Arbetstid att ta hand om flis vid inläggning, En man på heltid+ lastare på halvtid,
samma tidsåtgång som salixskörd.
Ställa iordning rör/slangar mm vid flislager, antagande 1 timme per 200 m2, antagen
lagringshöjd 3 m, densitet flis 150 kg ts / m3
Tillsyn 1 timme per månad, 4 månader, 300 tts
Utlastning, extratid p.g.a. inomhuslagring och rör/slangar, 15 min / 100 m3 = 1 min /
ts.
Ta hand om rör/slangar efter utlastning, 1 timme per 400 m2
Städning, 2 timmar.
El till fläkt, 110 kWh per ton vara enl. irländska erfarenheter, 220 kWh /tts, 0,6 kr
per KWh som medelpris 2011 enl. HS efterkalkyler 2011 husdjur.
Fläkt avskrivning, ränta, underhåll, antagen investering 50 kkr inl. installation utan
uppgradering av säkringar, avskr, ränta o UH , annuitet 10 år, 6 % = 0,13587 + Uh
antaget till 4 % = 18% tot.
Rör/slangar, Antagna siffror; investering 5000 kr, livslängd 2 år, 6 % ränta =
0,54544 i annuitet, inget underhåll med livslängd 2 år.
Byggnad: Med ombyggnad och livslängd 15 år, ränta 6% blir kostnaden per 100 kkr
för ombyggnation 10 296 kr + UH + försäkring + bef. Byggnad. Antaget
husvagnsnetto 1500 kr/30 m2 = 50 kr / m2 = 111 kr / tts med 0,45 tts / m2.
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Bilaga 2
Varmlufttorkning med befintlig panna
Beräkningen bygger på följande antagande efter skörd med direktflisning. Stora
osäkerheter råder kring indata.
1,2 kWh i energiåtgång per kg vatten som torkas bort.
Verkningsgrad panna 80 %.
Pris för torr flis 260 kr per MWh.
Befintlig panna på 80 kW som till i genomsnitt 50 % av torktiden används till annat
= 40 kW torkkapacitet kvar till flistorkning.
Extra skötsel pga ökad torkning = 0,25 timmar per dag a´220 kr = 55 kr per dag som
det torkas (antagande utan tillräcklig fakta).
Ingående vattenhalt flis 50 %.
Utgående vattenhalt flis 20 %.
Ingående vattenkvantitet i 1 tts flis är 1 ton vatten, varav 600 kg torkas bort.
Ursprunglig torktid 4 månader.
Ursprunglig kvantitet flis 770 tts.
Elkostnaden vid kalluftstorkning 132 kr per tts (220 kWh per tts).
Kapacitet
Kostnad för energi per kg vatten: 1,2 kWh/0,8 i verkningsgrad = 1,5 kWh per kg
vatten.
1,5 kWh * 0,26 kr / kWh = 0,39 kr energi per kWh vatten.
40 kW i pannkapacitet för torkning / 1,5 kWh per kg Vatten = 26,6 kg vatten per
timme = 640 kg vatten per dygn .
640 kg vatten per dygn och 600 kg torkas bort per tts = 1,07 tts torkas per dygn.
Torkning i 114 dagar motsvarar torkning av 121,6 ton ts torkad vara.
122 ton ts utgör 16 % av 770 ton ts och förkortar torktiden med ca 19 dagar från
ursprungliga 120 dagar.

Samband elkostnad fläkt - bränslekostnad panna
Energiförbrukning el per tts 50% ==> 20%: 220 kWh
Energiförbrukning värme per tts 50% ==> 20%: 300 kg vatten * 1,5 MWh per ton
vatten = 450,45 kWh per ton ts som torkas
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Skörd med BioBalern
Några viktiga antaganden för bräkningarna är:
Skörd
150 kW traktor
Anskaffningsvärde press 950 000 kr
Årlig användning press 600 timmar
Årlig användning traktor 1240 timmar
Kapacitet skördare 6 tts per timme
Tidsåtgång för flyttning mellan fält är 5 % av tiden på fält
Livslängd press 6 år
Livslängd traktor 15 år
Real kalkylränta 6 %
Skördenivå 27 tts per hektar
Skotning
Skotning med traditionell skogsskotare varierar för olika användare från 15 kr per bal
till 37 kr per bal (455 balar, 25 timmar, 16 625 kr) för skotare inkl.
inställelsekostnad. Detta avser kostnad för skotning till fältkant. I beräkningarna
används ett medelvärde på 25 kr per bal.
Balplockare
Inköpspris 250000 (20 balars vagn). Uppgift Andersson
Livslängd 10 år
Ränta 6 %
Annuitet 0,13587 %
underhåll/timme 50 kr per timme (Enligt Agriwise)
Pris drivmedel 9,5
kr / l
Kapacitet 11,40 tts/timme
Driftstid timmar per år totalt 316 timmar per år
Hektarskörd 27 ton ts/ha
Sönderdelning
Vermeer kross inkl lyftkran.
120 balar per timme, 190 kg ts per bal, 3600 kr per timme + 15 kr/tts i
inställelsekostnad (antaget värde)
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Bilaga 4
Helskottsskörd med Stemster III
Beräkningsexemplet bygger på följande antagande och där maskindata har hämtats
från entreprenören, Agriwise och HIR Malmöhus.
Skörd
150 kW traktor
Anskaffningsvärde salixskördare 2000 000 kr
Anskaffningsvärde traktor 960 000 kr
Årlig användning skördare 600 timmar
Årlig användning traktor 1240 timmar
Kapacitet skördare 12 tts per timme
Tidsåtgång för flyttning mellan fält är 5 % av tiden på fält
Livslängd 6 år
Livslängd traktor 15 år
Real kalkylränta 5 %
Skördenivå 27 tts per hektar
Administration per fält, 500 kr/fält
Administration för skördare, 20 kr/timme körtid
Försäkring, 4000 kr/år
Skotning
Skotningskostnad 600 kr/h
Skotningskapacitet i 0,28 ha per timme
skotningskostnad/ha 2109 kr
skotningskostnad/ton ts 78 kr
Sönderdelning
ca 40 - 45 kr per m3 enl. entreprenörs uppg. och ca 6,3 m3 per tts,
Minskat kostnad till 85 % p.g.a. större kvantiteter per objekt (antagande)
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Vi arbetar med innovation och värdeskapande teknikutveckling. Genom att vi har
Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik,
forskning och utveckling har vi stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och
hållbara utveckling. Vår forskning sker i nära samarbete med universitet och
högskolor och bland våra cirka 9000 kunder finns allt från nytänkande småföretag till
internationella koncerner.

SP Technical Research Institute of Sweden
Our work is concentrated on innovation and the development of value-adding technology.
Using Sweden's most extensive and advanced resources for technical evaluation,
measurement technology, research and development, we make an important contribution to
the competitiveness and sustainable development of industry. Research is carried out in close
conjunction with universities and institutes of technology, to the benefit of a customer base of
about 9000 organisations, ranging from start-up companies developing new technologies or
new ideas to international groups.
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