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Abstract
Salix is a crop that can be used as fuel in both the small-scale heating systems (heating
system, farm equipment) and in large-scale plants. When used in smaller heating plants, it
is required that the raw material is dried before use. A benefit may be to use a harvesting
system that enables a good natural drying. The goal of this project was to develop,
optimize and demonstrate the value chain of willow harvested as round bales, from
cultivation to end use. The Biobaler is a relatively new type of willow harvester,
manufactured by the Canadian firm Anderson Group. The machine consists of a
reinforced round baler where the salix is harvested as whole shot, disintegrated and
formed into a round bale with dimensions of 120 * 120 cm. The experience from this
project is that the machine is not optimum at the factory version. During the project
period, a number of modifications / improvements was required, to reduce operating and
maintenance costs. There is still development to achieve, to get an optimal operation and
lower harvesting costs.
The harvesting system provides a fuel shape (round bale), which quickly and naturally
loses moisture when the bales are stacked. In a few months the moisture content decrease
from 50% to 20%. The bales can be used as fuel in big bale boilers for straw and it's also
the application that have been applied of most of the farmers during the project time.
Several tests have been made to chipping the bales. The conclusion from these
experiments is that it is an expensive step, and that it is hard to provide a fuel quality that
meet the requirements the smaller chip boilers sets on the fraction size. However, it is a
step that should be evaluated further. If the salix chips have the quality a boiler set on
fraction size and moisture content, it works great as a fuel. If salix bales should be used in
a big bale boiler of straw, the total cost of fuel including cultivation cost, field and home
transportation, assumed several Biobalers are in operation in the country, the total cost is
about 176 SEK per MWh. With one machine running, and today's entrepreneur price of
95 SEK per bale for harvest, the total cost of fuel is 204 SEK per MWh.
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Förord / Preface
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tillsammans med Rosenhällsgård Energi AB
(REAB) utfört projektet ”Salix i rundbal - från skörd till användning av torrt bränsle”.
Projektet har ingått i det nätverk av demonstrationsprojekt inom småskaliga biobränslekedjor som initierats av projektet ”Samordning och utveckling av småskaliga
biobränslekedjor” som drivs av Hushållningssällskapet i samverkan med SP. I
arbetsgruppen har följande personer ingått: Susanne Paulrud, SP och Sten Segerslätt
REAB. De ekonomiska beräkningarna har utförts av Håkan Rosenqvist, fristående
konsult.
Föreliggande rapport sammanfattar de aktiviteter som utförts i projektet från 2011 t o m
augusti 2014.
Projektet har finansierats av Jordbruksverket via landsbygdsprogramet, samt det
deltagande företaget REAB.
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Sammanfattning
Sverige har goda förutsättningar för en ökad produktion av biobränslen, genom ännu ej
utnyttjade biobränsletillgångar och en stor potential för ökad biomassaproduktion inom
jordbruket. Salix är en gröda som kan användas som bränsle både i småskaliga
värmeanläggningar (närvärme, gårdsanläggning) och i storskaliga värmeverk.
Vid användning i mindre värmeanläggningar krävs att salixråvaran torkas innan
användning. En fördel kan då vara att använda ett skördesystem som möjliggör en bra
naturlig torkning. Målet med det här projektet har varit att utveckla, optimera och
demonstrera värdekedjan för salix skördad som rundbal, från odling till slutanvändning.
Biobalern är en relativt ny typ av salixskördare som tillverkas av det kanadensiska
företaget Anderson Group. Maskinen består av en förstärkt rundbalspress där salixen
skördas som hela skott, sönderdelas och formas till en rundbal med måtten 120*120 cm.
Balarna samlas ihop på fältet för att lagras och självtorka vid fältkant före
flisning/leverans till värmeanläggningen. Maskinen är såld till ett 20-tal länder och säljs
som en färdigutvecklad produkt. Erfarenheten från det här projektet är att maskinen ej är
optimal vid fabriksutförande. Under projektperioden har ett flertal
modifieringar/förbättringar krävts för att minska drift- och underhållskostnaderna.
Fortfarande kvarstår utveckling för att få en optimal drift och lägre skördekostnader.
Fördelen med maskinen är att den lämpar sig för en småskalig produktion och där en
Biobaler är lämplig per 400 hektar salixodling som skördas vart fjärde år. Skördesystem
ger en bränsleform (rundbal) som snabbt och naturligt tappar fukt när balarna lagras i
stack På ett par månader minskar fukthalten från 50 % till 20 %. Balarna kan med fördel
användas som bränsle i storbalspannor för halm och det är också det användningsområde
som har tillämpats mest av odlare under projekttiden. Ett flertal försök har gjorts kring
sönderdelning av balarna till flis. Slutsatsen från dessa försök är att det är ett dyrt moment
och det är få huggar som ger en bränslekvalitet som klara de krav en mindre flispanna
ställer på fraktionsstorleken. Det är dock ett moment som bör utvärderas vidare. Om
flisen håller den kvalitet som en panna ställer på fraktionsstorlek och fukthalt så fungerar
salix alldeles utmärkt som bränsle i mindre gårdspannor.
Om salixbalar ska användas i tex en storbalspanna för halmbalar är den totala kostnaden
för bränslet inklusive odlingskostnad, fält- och hemtransport, antaget att flera Biobaler är
i drift i landet, 176 kr per MWh. Med en maskin i drift och dagens entreprenörpris på 95
kr per bal för skörd blir kostnaden för bränslet 204 kr per MWh. Totalkostnaden när
salixbalarna sönderdelas till flis inkl. odlingskostnad och fälttransport ligger idag med en
maskin i drift (entreprenörpris), på 235 kr per MWh. Om flera maskiner finns i drift
beräknas kostnaden till 210 kr per MWh. Om flisen ska säljas till kund tillkommer en
transportkostnad.
Under perioden 2011 - 2014 har skördaren testats och kontrakterats av ca 30 olika odlare i
framförallt Skåne och Mälarregionen, där intresset varit något större i Mälarregionen. Av
dessa är det ca 5-10 som använder eller har testat balarna som bränsle i sina
storbalspannor. Totalt har ca 15 000 balar skördats tom maj 2014.
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1

Inledning

Salix är det latinska namnet för sälg, pil och vide. Salix är snabbväxande och odlas som
skottskog på åkermark. Som många grödor på åkermark kräver salix skötsel och gödning
för att ge en bra avkastning. En salixodling är skördemogen efter tre till fem år från
senaste skörd. Det vanligaste användningsområdet för salix idag är biomassaproduktion
för energiändamål. Exempel på andra användningsområden är odling för jakt och vilt,
naturvård eller snökäppar. Salix kan användas både i småskaliga värmeanläggningar
(närvärme, gårdsanläggning) och i storskaliga värmeverk. Den huvudsakliga
användningen idag är som bränslemix med andra biobränslen i större värmekraftvärmeverk som använder fuktiga biobränslen.
På senare tid har intresset ökat för att använda salix i mindre anläggningar som kräver
torrare biobränsle. Anledningen är att det idag finns andra skördesystem som bygger på
att salix skördas i hela skott med eller utan inkluderad buntning. Därtill finns
skördeteknik med rundbalspressning eller skörd i form av billets. De nya skördesystemen
möjliggör en ökad användning av torrare salix som lämpar sig för mindre
förbränningsanläggningar som t ex storbalspannor för direkt användning av salixbalar.
Biobalern är en ny typ av salixskördare som tillverkas av det kanadensiska företaget
Anderson Group. Maskinen består av en förstärkt rundbalspress. Materialet formas till en
rundbal med samma mått som en halmbal/höensilagebal. Maskinen uppges kunna
användas även för skörd/röjning av buskar och igenväxningsvegetation t ex i
kraftledningsgator. Biobalern lämpar sig för framförallt produktion av
lagringsbart bränsle i ett system med leverans till mindre användare som vill ha ett torrare
bränsle eller kan elda hela balar, t ex storbalspannor för halm.
REAB (Rosenhälls Gård Energi AB) är ett lantbruksföretag i Billeberga som driver
konventionell växtodling utanför Landskrona. REAB producerar även salixsticklingar
(pil) ) i samarbete med European Willow Breeding. REAB erbjuder även salixmaterial
med plantering samt fullvuxna helskott till privatpersoner för flätning och plantering i
trädgårdar. 2011 utökade REAB sin salixverksamhet genom att investera i en Biobaler.
Bedömningen var att det fanns en marknad i Sverige för den här typen av skördare
då den framförallt lämpar sig för småskaliga system och är ett bra alternativ för de odlare
som vill ta ansvar för en större del av salixkedjan. I södra Sveriges slättbygder finns även
en stor potential att använda rundbalar av salix som ett komplement till halm i små- till
mellanstora värmeanläggningar.
Från 2010 – 2013 har REAB i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
ingått i ett demonstrationsprojekt. Projektet har syftat till att utveckla och demonstrera en
kedja med salix i rundbal från skörd till slutanvändning. Utvecklingsarbetet har utförts
med hjälp av ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet finansierat via
Jordbruksverket.

1.1

Projektets mål

Projektets mål är att utveckla, optimera och demonstrera värdekedjan för salix, från
odling till slutanvändning.
Delmål i projektet är att:
• Erbjuda ett nytt småskaligt skördesystem baserat på pressning i rundbal
• Utvärdera skördemaskinens kapacitet under olika förhållanden (ålder på odling,
väderlek, spill mm).
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•

Undersöka/utvärdera alternativet att lagra och torka salix i rundbal vid fältkant
(bränslekvalitet, bedömning av torkningens ekonomiska värde).

•

Undersöka/utvärdera alternativ att transportera råvaran till kund.

•

Undersöka/utvärdera minst två olika sönderdelningstekniker som finns och som
eventuellt behöver etableras hos odlarna eller hos kund/värmeverk.

•

Undersöka/utvärdera minst två olika användningsområden, (storbalspannor och
flispannor).

•

Utvärdera och kalkylera kostnader i hela produktionskedjan.

•

Demonstrera, visa och informera om en småskalig salixkedja från skördeteknik
till användning och affärsupplägg. En större demonstration vid skörd per år samt
en demonstration kring användning. Därtill ta emot studiebesök och informera
vid förfrågan.

•

Utveckla minst två bränsleaffärer där alla led i kedjan blir lönsamma.

Biobaler WB-55

Biobalern är en ny typ av salixskördare som tillverkas av det kanadensiska företaget
Anderson Group, se Figur 1 nedan. Maskinen består av en förstärkt rundbalspress där
salixen skördas som hela skott, sönderdelas och formas till en rundbal med måtten
120*120 cm. Balarna samlas ihop på fältet för att lagras och självtorka vid fältkant före
flisning/leverans till värmeanläggningen.
Som drag och kraftkälla används en traktor på ca 150 kW (200 hk). På traktorn är en
skyddsplåt monterad under hela traktorn för att skydda traktorns utrustning då
skördetekniken bygger på att man kör över salixen mellan hjulen på traktorn. Salixen
hålls fast av sitt rotsystem samtidigt som traktorn böjer ner materialet framför och under
sig.

Figur 1. Skörd av salix med Biobalern

Längst fram på Biobalern sitter en huggtrumma med 50 stycken vässade huggtänder.
Rotorn roterar med 2000 rpm vilket ger en periferihastighet på ca 50 m/s. Huggtänderna
hugger av materialet och driver materialet över rotoraxeln. På ovansidan av rotorn sitter
ett hydrauliskt justerbart motstål som justeras till ett avstånd till huggtänderna på mellan
15-50 mm, se Figur 2.
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Avståndet är mindre i början av rullningen av balen för att enklare få rotation på balen i
kammaren. Detta mindre avstånd ger upphov till ett högre spill på marken. När balen
börjar rotera i presskammaren ökas därför avståndet till motstålet. Det nu inmatade grövre
material ger ett mindre spill.

Figur 2. Justerbart motstål på Biobalern som justeras till ett avstånd till huggtänderna på
mellan 15 - 50 mm.

Efter att materialet lämnat rotorn kastas materialet in i kammaren med hjälp av 50 st
25 cm lång kraftiga hammarslagor. Denna så kallade "feeder" roterar med 200 rpm. I
presskammaren, som är en fixkammare, sitter 8 stycken räfflade stålvalsar tillsammans
med 1,2 meter långa rör på en rullkedja som sitter i bakluckan och driver runt balen i
kammaren, se Figur 3. När presskammaren blivit fylld med material och balen roterar så
pressar materialet ut bakluckan en liten bit och lindningen av balen påbörjas automatiskt
med hjälp av ett 400 garn. Totalt lindas balen med ca 18 varv.

10

Figur 3. Presskammaren på Biobalern, 8 stycken räfflade stålvalsar tillsammans med 1,2
meter långa rör på en rullkedja som sitter i bakluckan.

2.1

Utvecklingsarbete

I dag finns bara en Biobalerskördare i Sverige. Skördaren köptes in 2011 och under
perioden 2011-2014 har skördaren testats och kontrakterats av odlare i framförallt Skåne
och Mälarregionen. Totalt har ca 15 000 balar skördats tom maj 2014. Under denna
period har modifieringar och utvecklingsarbete krävts för att minska drift och
underhållskostnader. Viss utveckling kvarstår dock för att få en optimal drift.
Under projektperioden har följande modifieringar/förbättringar genomförts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Byte av frihjulskopplingen till feedern, till ett fixt kopplingsförband utan rörliga
delar.
Anpassning av axeln till feedern, vilket innebär att båda axeltapparna bytts från
2" till 50 mm diameter vilket är metriskt så att reservdelar som lager går att köpa
som standard. Tidigare lager måste specialbeställas från Canada.
Byte av hammarslagor till smalare för att få ett bättre inflöde till kammaren.
Montering av övervakningskamera mellan de två främre övre drivrullarna, vilket
möjliggör kontroll av vad som händer i presskammaren (Figur 4).
Förstärkning av infästningarna till hydraulcylindrarna som tidigare bröts i sönder.
Extra öglor för garnet i toppen för att få jämnare matning av garnet.
Hårdsvets på huggtänderna för bättre hållbarhet.
Skyddsplåtarna bak på maskinen där rullkedjan med rören sitter har tagits bort då
avhuggit material har klämts fast mellan plåtarna och rören. Detta orsakade
blockering av drivkedjorna och stort slitage.
Extra stora skyddsplåtar har monterats på båda sidor om kraftöverföringsaxlarna.
Skyddsplasten runt kraftöverföringsaxlarna har ett antal gånger slagits i sönder av
salixkäppar som stuckit upp i maskinen och säkerheten har då inte bibehållits runt
axlarna.
Infästningen av lägesbrytaren till bakre luckan har kraftigt förstärkt upp och
byggts om för ökad driftsäkerhet.
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•
•
•

Baldämpningen bak på maskinen har förstärkts upp för att undvika att den
förvrids.
Skyddsplåtarna på båda sidor av maskinen har byggts om från att varit monterade
med 12 skruvar till ett enklare hakningssystem.
Avskrapare har monterats med en mm spalt till drivrullen närmast garninförarna.

Figur 4. Avbrutna hammarslagor. Ett hundratal är utbytta. Problemet har åtgärdats tack
vare övervakningskameran som har koll på vad som händer i kammaren.

För att ytterligare få ner kostnaderna på drift och underhåll bör tester även göras där antal
garnlindningar per bal minskas från 18 varv till hälften. En automatisering av
smörjningen av den stora bakre rullkedjan skulle spara mycket tid. Maskinen kommer
inför 2014/2015 att utrustas med hydraulisk drift på hjulen så att maskinen lättare tar sig
fram vid låg markbärighet. Kraftigare gängstång till införingshylsorna för garnet bör
monteras. Skydd måste även monteras så att inte grenar kan föras upp och in i
knytarmekanismen.
Lagermonteringen från fabrik måste göras med metriska lagermått så att ett axiellt spel
vid monteringen erhålles. Många lagerhaverier har berott på överspända lagermonteringar
i axiell led. En utveckling av slipning av huggtänderna via automatiserad fixtur på
maskinen, hade sparat ett mycket ansträngand jobb. Fabriken arbetar nu på en ny
lindningsmekanism med nät ,vilket skulle kunna effektivisera skörden med upp till 20 %.

2.2

Kapacitet

Framföringshastigheten för Biobalern varierar mellan 0,8 - 4,5 km/h beroende på grovlek
på salixen. Maskinen kör alltid långsamt tills materialet börjat rulla i kammaren.
Tidsåtgången för att fylla kammaren är ca 45 sek och 35 sek för lindningen. Därefter skall
balen rullas ur kammaren vilket tar 10 sek. Kapaciteten med vändningar på vändteg ligger
mellan 15 - 20 balar per timme vilket motsvarar ca 6 - 8 ton (50 % fukt) per timme.

2.3

Spill

Vid skörd med Biobalern uppkommer en del spill i form av sönderdelat material samt en
del längre skott som åker vid sidan (Figur 5). Inledningsvis uppgick spillet till
uppskattningsvis 10 % av skördat material. Genom att använda en rutinerad förare som
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kan maskinen samt att motstålet till huggtänderna justeras under skörd (se ovan)
uppskattas att spillet kan minska till ca 5 %.

Figur 5. Spill efter skörd med Biobalern.

2.4

Dagligt underhåll

Utöver byte av delar krävs dagligt underhåll av maskinen vid skörd. Ett annat, relativt
tidskrävande moment som drar upp underhållskostnaden, är behovet att slipa
huggtänderna varje dag, vilket tar ca 1 h i tid. Smörjning av rullkedjan i bakluckan
behöver också göras löpande under skörd varannan timme, totalt smörjtid 30 min per dag.
Garn behöver fyllas på en gång per dag, tidsåtgång 30 min. En gång per vecka justeras
alla kedjor och drivremmar vilket tar ca 30 min.

2.4.1

Drift vid nederbörd

Maskinen är ej utvecklad för att skörda vid vissa väderförhållande när det är kallt och
mycket snö. Vid kallt väder blir salixen väldigt styv, spröd och hal. Materialet som
kommer in i kammaren går inte runt (Figur 6). När det väl är inne lyfts det upp av den
bakre rullkedjans medbringare men materialet kommer aldrig riktigt i rullning och sedan
löser kraftuttagskopplingen ut. Multchern fungerar som en dammsugare och det står som
en snöstorm inne i kammaren så att alla salixpinnar blir jättehala men även valsarna.
Försök har gjorts att göra de två nedre valsarna bakom feedern "knottriga" för att öka
friktionen. 300 st skruvskallar svetsades på för att underlätta att få in materialet men
problemet kvarstod att få runt det i kammaren. Skörden är även svår att genomföra om
marken är för blöt och har dålig bärighet då hjulen på Biobalern lätt gräver ner sig.
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Figur 6. Vid vissa väderförhållande när det är kallt och snö går materialet som kommer in i
kammaren inte runt.

3

Hantering och logistik

Efter skörd ligger balarna kvar på fältet vilket innebär att balarna måste samlas in för
lagring vid fältkant alternativt vidare transport (Figur 7). Den vanligaste metoden idag är
att anlita en skotare. Beroende på förarens effektivitet, timkostnaden och storleken på
skotaren kan kostnaden variera stort. En undersökning av de gårdar som har anlitat
skotare visar att kostnaden kan variera mellan 15 - 37 kr per bal att skota balarna från fält
till fältkant. Den lägre kostnaden erhålles när en stor skotare anlitas som tar minst 50
balar.
Ett alternativ till skotare kan vara självlastande balvagnar som används för halmbalar. En
sådan vagn har dock ej testats inom projektet. Dessa är ofta effektiva men kräver stort
utnyttjande då de har en relativt hög kapitalkostnad. De flesta salixodlare kommer inte
själva att ha underlag för en sådan vagn. Om vagnen även utnyttjas för att transportera
vallfoder och halm ökar dock användningen. I samband med att salixodlare köper in
skördetjänsten med Biobaler kan det vara ett alternativ att köpa in transporttjänsten med
självlastande balvagn. Om det är skördeentreprenören eller någon annan som skall sälja
denna transporttjänst kan bero på det enskilda fallets förutsättningar. Ett alternativ kan
också vara att ett antal salixodlare går samman och köper en sådan vagn eller att en köper
vagnen och har en överenskommelse med andra odlare att köra åt dem. Om det finns
outnyttjade traktorer samt arbetskraft med relativt lågt alternativvärde under
vinterhalvåret behövs det inte särkskilt stor areal, för att de självlastande vagnarna skall
vara en lönsam metod att samla ihop biobalar med, se även 6.3.1 Fälttransport och
hemtransport.
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Figur 7. Biobaler-balar på fält efter skörd.

3.1

Lagring och naturlig torkning

Efter skörd lagras balarna i stack vanligtvis vid fältkant (Figur 8). En undersökning som
gjordes våren 2013 visar att fukthalten sjunker till under 20 % på ett par månader. Under
försöket skördades balarna i mars och placerades sedan i stack på en vagn. Vagnen
vägdes sedan regelbundet samt det gjordes även fukthaltsanalyser och fullständiga
bränsleanalyser under 6 månader. Dessa försök beskrivs noggrannare i Paulrud & Öhman,
2014. Som Figur 9 visar så sjunker fukthalten från 44 % till 25 % på 26 dagar från mars
till april. Fukthalten var som lägst i juni, ca 14 % för att öka till ca 22 % i augusti efter en
period av regn. Under höst/vinter visar tidigare analyser att fukthalten i snitt ligger på ca
22 % om balarna torkat under sommaren. Vid en fukthalt på 22 % har balarna en snittvikt
på ca 220 kg.
Vid lagring av vedråvara uppstår alltid en viss substansförlust. Denna är dock ofta större
desto mer sönderdelat materialet är. Förlusterna bedöms vara relativt små vid lagring av
balar i stack i jämförelse med förluster som kan uppstå med flis. För att bränslet ska
bibehålla en god bränslekvalitet bör dock balarna användas inom ett år efter skörd om de
ej lagras under tak.
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Figur 8. Lagring av Biobaler balar vid fältkant.
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Figur 9. Minskning av fukthalt vid lagring av salix i bal.

3.2

Transport av balarna

Eftersom salixbalarna är relativt lätta så är det inte ekonomiskt att transportera balarna
längre sträckor. Att leverera balar till de större värmeverken är heller inget ekonomiskt
alternativ då skörd med Biobalern bygger på ett småskaligt system med användare som
efterfrågar ett torrt bränsle. Lastning och transport av balarna inom projektet visar att en
containertransport rymmer ca 20 balar, vilket ger en vikt på ca 4 ton när balarna har en
fukthalt på 20-22 %. Containermåttet är 6*3*2,5meter. Vid lastning på bil och släp 6+12
meter flak rymdes 64 balar.
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4

Sönderdelning av balar till flis

Ett skördesystem med Biobalern där salixråvaran ska användas som flis i
värmeanläggningar, kräver att balarna sönderdelas. Vilket sönderdelningssystem som ska
användas beror till stor del på vilka förutsättningar som råder på lagringsplatsen och
avstånd till användare. Även tillgängliga maskinsystem inom aktuellt geografiskt område
är en begränsande faktor. Detta medför att de olika systemen får skiftande ekonomi i
olika regioner samt inom olika företag beroende på företagens grundförutsättningar och
affärsidé. Eftersom Biobalern är ett nytt skördesystem för salix finns få erfarenheter vilket
sönderdelningssystem som har bäst förutsättningar. Gemensamt för de flesta Biobaleranvändarna är dock att det är relativt små- till medelstora objekt i jämförelse med
hantering av skogsbränsle. För att få ett effektivt sönderdelningssystem med salixbalar
krävs att inmatningen till huggen kan ta hela balen vilket begränsar några av de mindre
huggarna.
Inom projektet har följande flishuggar testats:
•
•
•
•
•

Vermeer HG 6000
Untha Wood shredder VR
Heizohack HM 14-800 KT
Kessla C645C med 25 mm såll
Lastbilsmonterad Bruks 850

Vermeer HG 6000
Inom projektet har bl a en Vermeer HG 6000 testats med salixbalar. Maskinen är en
storskalig kross med fördelen att kapaciteten är hög. Krossen är radiostyrd och kan
flyttas, den har även utbytbar kross/hugg för variation i fraktionsstorlek och är okänslig
för föroreningar. Enligt studier från SLU har framkommit att systemets uppbyggnad med
många maskiner (kran för lastning, container för transport) dock ger höga flyttkostnader
och att extra ersättning ofta utgår för avlägg mindre än 50 ton för att kompensera för de
dyra flyttkostnaderna. Det krävs även relativt stora ytor för att rymma de maskiner som
systemet underhåller. Krossmaskinerna är genomgående stora maskiner med hög
kapacitet. De används oftast på stora terminaler där stora volymer skall bearbetas på
samma gång. Vid test av salixbalarna var kapaciteten ca 3 balar per minut vilket
motsvarar en kostnad på ca 23 kr per bal.
Untha Wood shredder VR
I december 2012 genomfördes ett sönderdelningstest i en Wood shredder VR 100 hos
Untha i Österrike (Figur 10 och 11). Testet genomfördes med 4 salix balar med två olika
såll, 100 mm och 40 mm. Balarna var skördade våren 2012 och vägde ca 200 - 220 kg.
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Figur 10. Untha Wood Shredder VR.

Huggen är utvecklad för en småskalig produktionskedja och kan användas som en
eldriven stationär anläggning alternativt som lastbilsburen där den drivs med ett
dieselaggregat.
Untha-huggen är en enhet för små och medelstora objekt, lämpad för en flexibel och
lättflyttad mobil användning. Kapaciteten med salixbalar är ca 5-10 ton per timme
(fukthalt 20 - 25 %) beroende på sållstorlek. Hur stor areal som skördas hos olika
salixodlare skiljer stort. Hos kunder som anlitade Biobalern vintern 2012 varierade antal
skördade balar från 20 balar till över 1000 balar.

Figur 11. Balar innan sönderdelning, vikt 200 - 220 kg. Sönderdelad flis med ett 100 mm såll.
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Figur 12. Salix flis från Untha VR 100, 100 mm såll.

Det tog ca 2 min och 30 sekunder att sönderdela 2 balar med vikten 220 kg och ett 100
mm såll, vilket ger en kapacitat på ca 10 ton per timme eller 50 balar per timme. Som
framgår av Figur 12 så är ett 100 mm såll för grovt för att ge en fliskvalitet som lämpar
sig för en mindre gårdsanläggning/närvärmeanläggning. Med en sållstorlek på 40 mm
blev fraktionen mindre (Figur 13) men kapaciteten minskade till ca 4,5 ton per timme
eller 21 balar per timme vilket också innebär en avsevärt högre kostnad.

Figur 13. Salix flis från Untha VR 100, 40 mm såll.

Heizohack hugg HM-800 KT
En Heizohack HM 14-800 KT har testats vid ett flertal tillfällen (Figur 14). Flishuggen är
en traktordriven trumhugg som lämpar sig väl för den småskaliga hanteringen. Huggen
har utbytbara såll med olika maskstorlek för varierande fliskvalité. Kapaciteten är ca 60
balar per timme vid effektiv körning, vilket ger en kostnad på ca 28 kr per bal.
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Figur 14. Sönderdelning av salix med Heizohack hugg HM-800 KT

Bruks 850
BRUKS 850 är en mobil trumhugg byggd för flisning av GROT, klenare rundved och
träddelar direkt från virkesupplag till containers eller lastbärande fordon. Huggen passar
att monteras på lastbil, vagn eller lastväxlarram. Vid test av salixbalar var kapaciteten ca
30 balar per timme.
Svårigheten med att sönderdela salixbalar är att skotten är klena vilket innebär att smala
grenar lätt går igenom huggen och bildar långa stickor i flisen. Materialet tenderar även
att bli lite fluffigt och lätt (låg volymvikt). Detta kan orsaka problem vid inmatning av
flisen i mindre pannor (<300 kW) om det är små dimensioner på skruvarna (se avsnitt
5.2).

5

Salixbalar som bränsle

Salix bränsleegenskaper är relativt lik träbränslen från skogen. Den stora skillnaden är att
salix är ett snabbväxande trädslag som skördas regelbundet vilket innebär att salix består
av klena träd som ger en förhållandevis hög barkandel. Eftersom mineralerna är
koncentrerade till barken ökar de askbildande ämnena samt näringsämnen som kväve. Ur
bränslesynpunkt är därför en grövre salix att föredra. Askhalten för nyskördad salix ligger
i snitt mellan 1,2 - 1,7 % ts beroende på ålder, jordart och skördetidpunkt. Vid leverans av
salix som lagrats och torkats i rundbal ligger askhalten ofta runt 2 % pga föroreningar
som sand/jord och viss substansförlust.
Vid jämförelse med grot har salix likartad halt av kväve, svavel och klor samt
askbildande ämnena som K och Ca. Karakteristiskt för salix är en låg kiselhalt. I
jämförelse med trädbränslen har salix högre kadmiumhalt. Detta beror på att salix har stor
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förmåga att ta upp kadmium samt att salix odlas på åkermark som ofta är mer
kadmiumhaltig än skogsmark. Det effektiva värmevärdet för nyskördad salix ligger i snitt
på ca 5,1 MWh per ton ts. Nyskördad salix har ett relativt lågt innehåll av naturligt kisel
och fosfor och därmed en låg slaggningstendens (Paulrud & Öhman, 2014). Tabell 1
nedan visar analysresultat för salix skördad som rundbal i mars 2013 och lagrad i stack
under 5 månader.
Tabell 1. Salix i rundbal lagrad i stack. Salix från samma fält. Prov 1 rå material, färsk salix.

På prov i
inlämningstillstånd

Prov 1
14/3

Prov 2
16/4

Prov 3
21/5

Prov 4
24/6

Prov 5
19/8

Total fukt, vikt-%

43,7

25,9

16,2

14,2

21,9

Effektivt värmevärde
vid konstant tryck, MJ/kg

9,22

12,90

14,89

15,24

13,58

Aska, vikt-%
Klor, Cl, vikt-%
Svavel, S, vikt-%
Kol, C, vikt-%
Väte, H, vikt-%
Kväve, N, vikt-%
Syre, O, (diff) vikt-%

1,2
<0,01
0,02
49,0
6,1
0,35
43

1,4
<0,01
0,02
48,8
6,0
0,36
43

1,6
<0,01
0,03
48,8
6,0
0,40
43

1,4
<0,01
0,03
48,9
6,1
0,41
43

1,6
0,01
0,04
49,0
6,1
0,48
43

Aluminium, Al, vikt-%
Kisel, Si, vikt-%
Järn, Fe, vikt-%
Titan, Ti, vikt-%
Mangan, Mn, vikt-%
Magnesium, Mg, vikt-%
Kalcium, Ca, vikt-%
Barium, Ba, vikt-%
Natrium, Na, vikt-%
Kalium, K, vikt-%
Fosfor, P, vikt-%

0,002
0,007
0,002
<0,001
0,003
0,033
0,29
<0,001
0,003
0,17
0,068

0,002
0,004
0,007
<0,002
0,002
0,037
0,38
<0,001
0,003
0,18
0,089

0,006
0,032
0,007
0,001
0,002
0,0040
0,48
0,001
0,008
0,22
0,10

0,003
0,011
0,003
<0,001
0,002
0,043
0,42
0,001
0,005
0,24
0,11

0,009
0,045
0,012
0,001
0,002
0,041
0,46
0,001
0,006
0,21
0,091

Effektivt värmevärdevid
konstant tryck, MJ/kg

18,30

18,26

18,23

18,16

18,07

Koppar, Cu mg/kg
Vanadin, V, mg/kg
Krom, Cr, mg/kg
Kobolt, Co, mg/kg
Nickel, Ni, mg/kg
Zink, Zn, mg/kg
Bly, Pb, mg/kg
Kadmium, Cd, mg/kg
Molybden, Mo, mg/kg
Arsenik, As, mg/kg

2
<0,3
0,4
0,1
0,7
75
0,4
0,8
<0,3
<0,5

På torrt prov
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5.1

Förbränning i storbalspanna

Salixbalar lämpar sig bra att elda i storbalspannor för halm. Mellan 5 - 10 gårdar eldar
eller har testat salixbalar i sina storbalspannor för halm (Figur 15).
Exempel på en gård som har eldat salixbalar under flera år är Skarhult gods utanför
Eslöv. Pannan på Skarhult är en Faustpanna som har en effekt på ca 500 kW och är
dimensionerad för främst halmbalar men under torksäsong för spannmålstorken eldas
även stockar/ved för att öka effekten. Faust-pannorna är satseldade och brinner ca 5 - 8
timmar på en laddning med halm. Värmen från förbränningen lagras i en ackumulatortank
på 100 m3 placerad bredvid pannan. Pannan på Skarhult laddas med bränsle morgon och
kväll.
Pannan levererades 2003 och förser utöver torken ett flertal fastigheter på gården med
värme. Vid användning av salixbalar mixas dessa med halmbalar. Anledningen är att
jämfört med halm blir antändningsfasen snabbare och gasutvecklingen kraftigare med
salixbalar. Halmbalarna som är ett kompaktare bränsle brinner uppifrån och ner medan
salixbalarna antänds från alla håll vilket kan resultera i kraftiga rökpuffar och oförbrända
rökgaser om pannan enbart laddas med salix.
Exempel på en annan gård som idag använder salixbalar som bränsle är Lagerlunda gård i
Linköping. Även denna gård har en Faust-panna på ca 500 kW från 2012. Nackdelen med
satsviseldade pannor är att det är svårt att få en kontrollerad förbränning då allt bränsle
antänds samtidigt vilket bl.a. resulterar i höga CO-halter vid förbränning.

Figur 15. Storbalspanna, 500 kW för salix.

5.2

Förbränning i flispanna

Ett alternativ till att använda hela salixbalar är att sönderdela balarna till flis för
användning i mindre pannor för torra bränslen. Torr salixflis är inga problem att använda
i mindre pannor om flisens kvalitet är anpassad till de krav en mindre panna ställer
(Paulrud och Öhman2014). Inom projektet har salixflis från Biobalern testats i två olika
pannor och där emissionsmätningar har utförts av SP. De pannor som har testats är en
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Rekapanna (30 kW) och en Lindner (250 kW). Resultatet från dessa tester visa att
fraktionsstorleken har stor betydelse för att få en fungerande förbränning. Av de
flishuggar som har testats i projektet har alla gett en fluffig lätt flis som innehåller längre
stickor vilket kan orsaka problem i bränsleinmatningen.
Rekapannan är vanligt förekommande gårdspanna, se Figur 16 nedan. Det är en dansk
allbränslepanna med rörligt rost som kan elda bränsle med en maximal fukthalt på 30 %.
Modellen finns från 20 kW till 3500 kW. Den här pannan kan användas till de flesta typer
av biobränslen och har väl dimensionerade skruvar och bränsleschakt och klarar ofta
längre stickor. Under testet med salixflis uppstod inga problem med matningen. Tyvärr
uppstod dock ett fel i styrprogrammet (tekniskt fel) under försöket vilket gjorde att pausoch inmatningstiden på skruven krånglade. Detta resulterade i att förbränningen
påverkades negativt och försöket fick avbrytas. Tester med salixflis har senare utförts i en
Rekapanna med goda resultat inom ramen för ett annat projekt (Paulrud m fl, 2014).

Figur 16. Förbränning av salixflis i en Rekapanna samt inmatning från lager.

Salixflis från Biobalerna har även testats i en Lindner & Sommerrauer på 250 kW.
Resultatet från det testet visade att skruvar och inmatning ej var dimensionerad för att
klara flis med långa stickor. Stopp och brist på bränsle uppstod pga att långa stickor
orsakade att bränslet valvade över inmatningsskruven så att denna gick tom, se Figur 17.
Flisen hade också för låg volymvikt för den typ av undermatad förbränning som finns på
pannan. Principen bygger på att bränslet trycks upp underifrån, se Figur 17. När flisen är
för lätt och voluminös så bygger flisen bara uppåt utan att falla ner på sidorna. När full
effekt ska uppnås blir flishögen för hög vilket resulterar i att pannan slår av pga av en
givare. Med den testade salixflisen gick det bara att få ut halv effekt på pannan.
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Figur 17. Överst: Undermatad förbränning och inmatning, Lindner & Sommerrauer på
250 kW. Nederst: Övergrov flis som fastnat i inmatningen.

6

Ekonomi

6.1

Beskrivning av kalkylerna

Nedan visas några kalkyler för ett system med Biobalern från odling till lagring av
rundbalar samt kostnaden för sönderdelning. En kalkyl bygger på att det finns fler än en
Biobaler i drift i Sverige, samt har en kalkyl tagits fram som visar den merkostnad det
innebär om enbart en maskin pressar från Skåne till Mellansverige idag.

6.2

Indata till kalkylerna

6.2.1

Förutsättningar för Biobalerkalkyl (fler pressar i drift)

Tabell 2 och Tabell 3 nedan visar några antaganden för beräkningarna på Biobalern och
traktorn. I kalkylerna är kostnader för arbetskraft antagna till 250 kr per timme och
dieselpriset till 10 kr per liter.
Tabell 2. Förutsättningar för huvudkalkyl för Biobalern (flera maskiner i drift)
Parameter

Värde

Enhet

Kommentar

Inköpspris
Livslängd
Real kalkylränta
Annuitet
Underhåll/timme

950 000
6
6
0,20336
142

kr
år
%
%
kr/timme

Sten Segerslät (pers. med.)
Antagen livslängd
Antagen ränta
0,15 kr per kkr i årsav. och per timme,
Sten Segerslätt (pers. med.)
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Driftstid timmar
per år totalt
Administration
per fält

600

timmar/år

Antagen användningstid

500

kr/fält

Administration
för skördare

20

kr/timme körtid

Försäkring

1 900

kr/år

Antagen kostnad, egen bedömning, Skall
täcka kostnader och tid för att se objekt
före skörd, kontakt med lantbrukare osv.
Antagen kostnad, egen bedömning, Skall
täcka kostnader och tid för arbetsledning
och organisation.
Agriwise: Försäkringar traktorer 0,3
procent av årsav., tröskor 0,2 procent och
övriga maskiner 0,1 procent av åav. Ev
premie för maskinskadeförsäkring räknas
inte in här. Den ingår i stället i underhåll,
eftersom en sådan försäkring skall betala
reparationer.

Tabell 3. Förutsättningar för traktor till skördare
Parameter

Värde

Inköpspris

1012500 kr

Livslängd

15

år

Annuitet
Underhåll/timme

0,10296
71

%
kr/timme

Drivmedel till maskin
Driftstid timmar per
år totalt
Administration per fält
Administration
för skördare
Försäkring

30
600

l/timme
timmar/år

0
0

kr/fält
kr/timme
körtid

Se Biobaler
Se Biobaler

3 037

kr/år

Agriwise: Försäkringar traktorer 0,3 % av åav,
tröskor 0,2 % och övriga maskiner 0,1 % av
åav. Ev premie för maskinskadeförsäkring
räknas inte in här. Den ingår i stället i
underhåll, eftersom en sådan försäkring skall
betala reparationer.

6.2.2

Enhet

Kommentar
HIR Maskinkostnader (2013). 90 % av angivet
återanskaffningsvärde
Traktorn även används även i jordbruk och
endast
hälften av de fasta kostnaderna
belastar salixskörd
Agriwise. Det lägre värdet 0,7 kr i % av kkr i
åav per timme i underhåll p g a högt
utnyttjande
Sten Segerslät (pers. med.), 150 kW traktor
Se Biobaler

Skördekostnad

Tabell 4 visar skördekostnaden för Biobalern under förutsättning att mer än en maskin är
i drift. Med en kapacitet på ca 3,8 ton ts per timme och 600 driftstimmar per år motsvarar
detta ca 2 280 ton ts eller ca 100 hektar salixskörd per maskin och år. Skördeintervallen
skiftar mellan olika fält bl a beroende av odlingsbetingelser, sortval och skötsel, t ex
gödsling. Om odlingarna skulle skördas vart fjärde år behövs det en biobalar per 400
hektar salixodling. År 2013 fanns det ca 10 000 hektar salixodling i Sverige. Hur stor
andel som kommer att skördas med olika maskintyper är dock svårt att förutsäga.
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Enligt beräkningarna uppgår skördekostnader per bal liggande på fältet till 68 kr per bal
eller ca 70 kr per MWh. Av dessa 68 kr per bal kan 29 kr hänföras till pressen och 39 kr
till traktorn.
Tabell 4. Skördekostnaden för Biobalern och traktor under förutsättning att fler än en
maskin är i drift i landet. Antagen hektarskörd på 27 ton ts.
Biobaler skördare

Traktor

Totalt

kr/h

573

772

1345

kr/ha

4069

5488

9557

kr/ton ts

151

203

354

kr/MWh*

30

40

70

29
39
68
kr/bal
*Värmevärdet för salix är 5,1 MWh/ton ts och en bal väger i snitt 190 kg per ton ts.

6.2.3

Kostnadernas fördelning och känslighetsanalys

Tabell 5 visar kostnadsfördelningen mellan rörlig och fast kostnad och Tabell 6 visar de
rörliga kostnadernas fördelning i procent. Eftersom de rörliga kostnaderna utgör strax
över två tredjedelar av totalkostnaden har ökad kapacitet per timme mycket stor betydelse
för att få ned kostnaderna. Arbets- och drivmedelskostnader utgör tillsammans 45 procent
av kostnaderna och skulle kunna minskas med ökad timkapacitet.
Genom att de fasta kostnaderna endast utgör ca en tredjedel av kostnaderna går det inte
att sänka kostnaderna i någon större utsträckning genom årligt ökad användning, se
Tabell 8 och Tabell 9. Även om en köpare av Biobalern skulle kunna pruta ordentligt på
inköpspriset av press, skulle detta få måttlig betydelse i beräkningarna. Som framgår av
Tabell 7 är det kapaciteten som har störst betydelse för en kostnadssänkning.
Tabell 5. Kostnadernas fördelning i procent för dels Biobaler och dels Biobaler + traktor,
samt totalkostnad i kr per ton ts för Biobaler + traktor.
Biobalern %

Traktor + Biobaler %

Tot kr/tts

Fast kostnad

57

31

109

Rörlig kostnad

43

69

245

Total kostnad

100

100

354

Tabell 6. De rörliga kostnadernas fördelning i procent för dels Biobaler och dels Biobaler +
traktor, samt totalkostnad i kr per ton ts för Biobaler + traktor.
Biobalern %

Traktor + Biobaler %

Tot kr/tts

Ränta + avskr

56

37

130

Underhåll

26

17

60

Arbetskostnad

-

20

72

Drivmedel

-

25

87

Balband

11

5

17

Administration

6

2

9

Försäkring

1

1

1
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Tabell 7. Sammanställning av känslighetsanalyser för skörde- och logistiksystem för
hantering av salix från skörd till anläggning i procent avvikelse från grundfallet.
Parameter

Förändring

Grundförutsättningar

Kostnadsförändring
procent

Skördekapacitet
Åav. skördemaskin
Årlig driftstid
Livslängd, maskin
Kalkylränta
Dieselkostnad

+10 %
- 10 %
+10 %
+1 år
-1%
-1 kr

3,8 tts /
950 000
600
6 år
6%
9,50

timme
kr
timmar

kr/lit

- 8,6 %
- 3,5 %
- 2,9 %
- 2,9 %
- 1,2 %
- 2,5 %

Tabell 8 och tabell 9 visar skördekostnaden för Biobalern utifrån hur många timmar
maskinen utnyttjas per år. Kostnaden för traktorn är 772 kr per timme, vilket motsvarar ca
200 kr per ton ts eller 39 kr per bal. Om traktorn har lågt alternativvärde under
vinterhalvåret och alternativvärdet på förarens tid är betydligt lägre än den kalkylerade
timkostnaden på 250 kr, kan det vara motiverat att köra en kortare salixskördesäsong med
en traktor som ändå finns i jordbruket. En årligt skördad areal på 50 hektar motsvarar ca
350 timmar per år. Dock krävs det viss extrautrustning på traktorn för att skörda salix
med Biobalern. Den utrustning som är aktuell är skyddsplåt under traktorn som kostar ca
5 till 10 kkr, skyddsgaller baktill för ca 5 kkr och en bom framtill att trycka ned salixen
såvida det inte redan finns frontlyft eller frontlastare. Summa extrautrustning är ca 20 kkr,
vilket motsvarar en årskostnad på i runda tal 5 kkr, vilket inte påverkar kalkylen i någon
större omfattning.
Tabell 8. Kostnad för Biobaler exklusive traktor i kr per ton ts och per bal.
Biobaler, utnyttjade
kr per tts
kr per bal
timmar per år
100
579
110
200

322

61

300

236

45

400

193

37

500

168

32

600

151

29

700

138

26

800

129

25

900

122

23

1000

116

22

27

Tabell 9. Kostnad för Biobaler inklusive traktor. Kostnad i kr per ton ts och per bal.
Biobaler inkl. traktor
kr per tts
kr per bal
utnyttjade timmar per år
100
899
171

6.2.4

200

572

109

300

463

88

400

409

78

500

376

71

600

354

67

700

338

64

800

327

62

900

318

60

1000

310
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Kalkylerade kostnader för den första Biobalern i
Sverige

Under vintern 2013/2014 har en Biobalermaskin skördat från Skåne upp till
Mälardalsområdet vilket gjort att konkurrensen varit begränsad. Det har också funnits en
osäkerhet kring tekniken, vilket innebär att kostnaderna har varit högre än gjorda
beräkningar ovan, som dessutom grundar sig på att det finns mer än en Biobaler i Sverige.
Nedan i Tabell 10 visas beräkningar där kalkylindata ändrats för att bättre återspegla när
endast en maskin under introduktionsåren används från Skåne till Mälardalen.
Tabell 10. Ändrade indata för att studera dyrare skörd första året med endast en maskin
som skördar från Skåne till Mälardalen.
Huvudkalkyl

Första maskinen

600

500

5

10

Administration per fält, kr

500

600

Administration per timme, kr

20

24

Underhåll Biobaler, kr/timme

142

170

Arbetskraftskostnad, kr/timme

250

350

Högre dieselkostnad, kr/liter

10

11

Driftstid, timmar per år
Tidspåslag för flyttningar, %

Med ovanstående förutsättning ökar skördekostnaden från 354 kr per ton ts (67 kr per bal)
till 426 kr per ton ts (81 kr per bal), vilket innebär 20 procent högre skördekostnader med
en första maskin jämfört med att det skulle finnas ett flertal maskiner. De odlare som valt
att köpa in en skördetjänst med Biobalern under vintern 2013/2014 har fått betala 95 kr
per bal, alltså 14 kr mer de beräknade 81 kr per bal ovan.
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6.3

Hantering efter skörd

6.3.1

Fälttransport och hemtransport

Vanligaste metoden att samla ihop balarna idag är att anlita en skotare. Denna tjänst
köper ofta lantbrukaren och kostnaden har legat runt 12 till 20 kr per bal. Det förekommer
dock även kostnader på 37 kr per bal. I och med att det finns en stor differens i
kostnaderna finns det behov av att titta mer på vad som orsakar att kostnaden är mer än
100 procent högre för vissa användare. I beräkningarna antas kostnaden för fälttransport
till 15 kr per bal vilket motsvarar 79 kr per ton ts.

6.3.1.1

Hemtransport

Om balarna ska användas i en gårdspanna tillkommer ofta en hemtransport av balarna
från fält till pannan. Kostnaderna för hemtransport är beroende av utrustning och avstånd.
Med en lastmaskin och en traktor med ett gammalt lastbilssläp, vilket innebär två man,
bedöms kapaciteten till 50 balar per timme. Det motsvarar en kostnad på ca 24 kr per bal,
se Tabell 11 nedan. Att använda en traktor med frontlastare samt vagn till 40 balar blir
något effektivare och ger en kostnad på 19 kr/bal (Tabell 12).
Tabell 11. Bedömning kostnader för lastmaskin och traktor vid hemtransport. Timkostnader
är enligt HIR maskinkostnader 2013.
Lastare, 6 ton

469 kr/tim

9 kr/bal

Traktor, 100 kW

616 kr/tim

12 kr/bal

Vagn, 3 axl, 15 ton

103 kr/tim

12 kr/bal

Summa

1188 kr/tim

24 kr/bal

Tabell 12. Bedömning av kostnader för hemtransport med traktor med frontlastare samt
vagn till 40 balar per timme (personligt medd Sten Segerslätt)
Traktor, 100 kW, lastare,

658 kr/tim

16 kr/bal

Vagn, 3 axl, 15 ton

103 kr/tim

3 kr/bal

Summa

761 kr/tim

19 kr/bal

Självupplastande balvagn
Att använda en specialvagn för att samla ihop och transportera balarna kan vara ett
intressant alternativ om balvagnen används tillräckligt många timmar per år.
Investeringskostnad för en uppsamlingsvagn för biobalar är 250 kkr för 20 balars vagn,
208 kkr för 14 balars vagn och 151 kkr för 10 balars vagn. För nedanstående beräkningar
har bl a följande antaganden gjorts.
• den självlastande balvagnen rymmer 20 balar,
• skördenivån är 27 ton ts per hektar,
• balvikten är 190 kg ts,
• det finns 4444 meter dubbelrad salix per hektar.
Utifrån dessa förutsättningar blir det 142 balar per hektar, 31 meter mellan balarna i
dubbelraden och körsträckan är 620 meter för att fylla en vagn med 20 balar + körning för
att komma till och från fältkant. Om det antas en framkörningshastighet på 5 km per
timme + 15 sek per bal som plockas upp, tar det ca 8 minuter i körtid + 5 minuter i
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lastningstid att fylla en vagn, dvs 13 minuter. Utöver denna tid tillkommer körning på fält
innan balarna plockas upp och efter att vagnen är full. Om denna transportkörning i
genomsnitt antas till 500 meter per lass med en hastighet på 15 km per timme tillkommer
ytterligare 2 minuter per lass. Om avlastningstiden bedöms till 5 minuter kommer det att
ta 20 minuter per lass med 20 balar, vilket blir en kapacitet på 60 balar per timme.
Genom att transportera balarna till den plats de skall användas med balvagnen, sparar
man in ett på- och ett avlastningsmoment. Vid måttliga avstånd kan det vara ekonomiskt
intressant att transportera balarna till slutanvändningen med balvagnen. Lastvikten med
20 balar blir ca 3,8 ton ts. Om avståndet mellan fält och gård antas till 2 km blir det 4 km
extra att köra per lass. Med en medeltransporthastighet på 20 km per timme tar en resa
alltså 12 minuter extra. Kapaciteten på hemtransporten blir därmed 100 balar per timme.
Med en timkostnad för traktor och vagn på 617 kr motsvarar detta en kostnad på 6,17 kr
per bal vilket blir 33 kr per ton ts med en balvikt på 190 kg ts. Detta kan jämföras med
beräkningarna på hemtransport som gjorts tidigare i denna rapport, där kostnaden för
hemtransport från fältet var 19 till 24 kr per bal.

6.4

Total kostnad för skörd, hantering och odling

Tabell 13 nedan visar totalkostnaden för Biobalern under förutsättning att mer än en
maskin är i drift. Med en skördekostnad på 95 kr per bal (pris från entreprenör
2013/2014) blir totalkostnaden för skörd och hantering 130 kr per bal vilket motsvarar
684 kr per ton ts eller 134 kr per MWh.
Tabell 13. Totalkostnaden vid en beräknad balvikt på ca 190 kg ts per bal.
kr/bal

kr/tts

kr/MWh

Skörd*

68

358

70

Fälttransport (skotare)

15

79

15

Hemtransport

20

105

21

Tot

103

484

106

* Skördekostnad under förutsättning att mer än en maskin är i drift i landet.

6.4.1

Kostnad för salix fram till skörd

Förutom skörde- och hanteringskostnader behöver även odlingskostnaden beaktas för att
få reda på hur intressant salix är som alternativ till andra bränslen eller försäljning av
salixbalar. För beräkningar av odlingskostnader för salix har Jordbruksverkets kalkyler
för skördeåret 2013 använts (Jordbruksverket, 2013). I nedanstående beräkningar är inte
markkostnad, gårdsstöd eller miljöstöd beaktade. Alla andra kostnader är beaktade.
Tabell 14 nedan visar odlingskostnaden för en salixodling med nya sorter och gödsling.
Som framgår av tabellen är odlingskostnaden ca 357 kr per ton ts och år vilket motsvara
ca 70 kr per MWh med ett energiinnehåll på 5,1 MWh per ton ts.
Om salixbalar ska användas på gården i tex en storbalspanna för halmbalar är den totala
kostnaden för bränslet inklusive fält- och hemtransport antaget att flera Biobaler i drift, ca
176 kr per MWh. Med dagens pris på 95 kr per bal blir kostnaden för bränslet 204 kr per
MWh.
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Tabell 14. Odlingskostnaden för salixodling. Källa: Jordbruksverket (2013)
kr/ha

kr/ton ts

Etablering

751

86

Kväve

439

50

Fosfor

155

18

Kalium

246

28

Gödningsspridning

34

4

Bekämpning efter skörd

31

3

Avveckling

91

10

Tillsyn adm.

220

25

OH

500

57

Ränta

666

76

Summa kostnader

3133

357

6.5

Sönderdelning av balarna till flis

Det finns flera olika maskiner för sönderdelning. Beroende på maskin och kapacitet så
ligger sönderdelningskostnaden mellan 20 - 40 kr per bal. Med en storskalig kross som
Vermeer HG 6000 med en kapacitet på 180 balar per timme är kostnaden 3600 kr per
hugg och kran som lastar balarna. Därtill tillkommer en flyttningskostnad på 200 - 250 kr
per mil. Hur mycket flyttningskostnaden blir per ton ts beror alltså både på avstånd och
hur mycket som skall sönderdelas per fält. Med ett påslag för flyttningskostnader på 5 kr
per ton ts blir kostnaderna 21 kr per bal vilket motsvarar 110 kr per ton ts. Den här typen
av maskin behöver dock stora utrymmen och används oftast på stora terminaler där stora
volymer skall bearbetas på samma gång.
CG Skogsenergi i Billeberga har en Kesslahugg som sönderdelade balarna för 42 kr per
bal. Tidsåtgången var 3 minuter per bal med en sönderdelningsutrustning med egen motor
på en vagn kopplad efter en jordbrukstraktor.
En Heizohack-hugg bedöms ha en kapacitet på 60 balar per timme och kosta ca 1700 kr
per timme. På maskinen finns en kran som matar krossen. Kostnaden blir då 28 kr per bal.

6.5.1

Sammanlagd kostnad för sönderdelad salix

Om kostnaden för sönderdelning av balarna ligger runt 30 kr per bal eller 31 kr per MWh
så hamnar totalkostnaden för torr flis (20-25 %) från Biobalerna idag med en maskin i
drift (entreprenörpris), på 235 kr per MWh (från gården). Om flera maskiner finns i drift
beräknas kostnaden till ca 210 kr per MWh (från gården). Om flisen ska säljas till kund
tillkommer en transportkostnad. Priset för torr skogsflis för användning i mindre
flispannor ligger i dag runt 220 - 250 kr per MWh.

6.5.1.1

Biomassaförluster vid skörd

När balarna lagras kan det uppkomma biomassaförluster. Storleken av dessa är
fortfarande relativt osäkra. En mätning av förlusterna gjordes våren 2013 och dessa

31

uppgick då till närmre 10 %. Med en bra förare och justering av motstålet bedöms
förlusterna idag ha minskat till under 5 %.
Om vi utgår från ett värmeverkspris på 836 kr per ton ts och drar bort kostnader för skörd
med direktflisande maskin på 277 kr per ton ts, vägtransport på 160 kr per ton ts samt
försäljningskostnader på 40 kr per ton ts får vi ett värde på 359 kr per ton ts på den salix
som spillts. Med en skörd på 27 ton ts kostar därmed varje procent som spills 97 kr per
hektar.

7

Demonstration och visning

Utöver att utveckla produktionskedjan för salix i rundbal syftar ett demonstrationsprojekt
till att visa upp bränslekedjan och informera om salix. Från 2012 - 2014 har REAB
deltagit och visat upp maskiner vid olika seminarier och mässor såsom:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demonstrationsdag kring skördemaskiner Örebro (2012)
World Bioenergy Jönköping (2012)
Energimässa Öst, Linköping (2012)
Borgeby fältdagar (2012, 2013, 2014)
Brunnby fältdagar (2012)
Utbildning i Vikingstad (2012)
Mässa AU Foulum i Tjele, Danmark (2012)
Mila mässan Malmö (2013)

I maj 2012 anordnades en demonstrationsdag på Skarhults gods med ett 30-tal besökare
(Bilaga 1). Ytterligare demonstrationer (öppet hus) anordnades på Skarhult i juni 2013
och december 2013 (Figur 18). Det har också annonserats var i landet maskinen har
skördat för att ge intresserade möjlighet att se maskinen i drift. Sten Segerslätt, REAB har
även deltagit i olika seminarier för att dela med sig av sina erfarenheter kring salix och
skörd med Biobalern.

Figur 18. Annonsering av demodag.

8

Kommersiell drift

Under perioden 2011 - 2014 har skördaren testats och kontrakterats av ca 30 olika odlare i
framförallt Skåne och Mälarregionen, där intresset varit något större i Mälarregionen. Av
dessa är det ca 5-10 som använder eller har testat balarna som bränsle i sina
storbalspannor. Totalt har ca 15 000 balar skördats tom maj 2014.
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Endast skörd av salix i kommersiella odlingar har gjorts. Biobalern har dock använts för
rundbalning av halm ca 200 st. Resultatet bli fin hackad halm i balen då man använder sig
av en standard multcher som slår sönder halmen.

9

Slutsatser

Sverige har goda förutsättningar för en ökad produktion av biobränslen, genom ännu ej
utnyttjade biobränsletillgångar och en stor potential för ökad biomassaproduktion inom
jordbruket. Salix är en gröda som kan användas som bränsle både i småskaliga
värmeanläggningar (närvärme, gårdsanläggning) och i storskaliga värmeverk. Vid
användning i mindre värmeanläggningar krävs att salixråvaran torkas innan användning.
En fördel kan då vara att använda ett skördesystem som möjliggör en bra naturlig
torkning. Målet med det här projektet har varit att utveckla, optimera och demonstrera
värdekedjan för salix skördad som rundbal, från odling till slutanvändning.
Slutsatserna i projektet är att:
•

Biobalern är ej är optimal för skörd av salix vid fabriksutförande.
Maskinmodifieringar/förbättringar krävs för att minska drift- och
underhållskostnaderna.

•

Maskinen är ej utformad för att klara kallt väder med mycket snö eller
markförhållande med låg bärighet. Med hydraulisk drift på hjulen bör detta
förbättras.

•

Maskinen ger upphov till en del spill vid skörd, detta har förbättrats och ligger
vid bra skördeförhållande under 5 %.

•

Maskinen lämpar sig väl för en småskalig produktion och där en Biobaler är
lämplig per 400 hektar salixodling som skördas vart fjärde år, dvs 100 ha per år.

•

Skördesystemet ger en bränsleform (rundbal) som snabbt och naturligt tappar
fukt när balarna lagras i stack. Vid skörd på våren minskar fukthalten från 50 %
till 20 % på ett par månader vid lagring i stack.

•

Att anlita en stor skotare är det billigaste alternativet vid uppsamling av balarna
på fältet. Uppsamling med självlastande vagn som finns för halm bör testas och
utvärderas.

•

Balarna kan med fördel användas som bränsle i storbalspannor för halm och det
är också det användningsområde som har tillämpats mest av odlare under
projekttiden. För att minska risken för en snabb gasutveckling vid antändning kan
salixbalarna mixas med halmbalar.

•

Att sönderdela balarna till flis är ett relativt dyrt moment och det är få huggar
som ger en bränslekvalitet som klara de krav en mindre flispanna ställer på
fraktionsstorleken. Sönderdelning är ett moment som bör utvärderas vidare och
fler huggar bör testas.

•

Om flisen håller den kvalitet som en panna ställer på fraktionsstorlek och fukthalt
så fungerar salixflis alldeles utmärkt som bränsle i mindre gårdspannor.

•

Om salixbalar ska användas på gården i tex en storbalspanna för halmbalar är den
totala kostnaden för bränslet inklusive odlingskostnad, fält- och hemtransport
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antaget att flera Biobaler är i drift i landet, ca 176 kr per MWh. Med en maskin i
drift och dagens entreprenörpris på 95 kr per bal för skörd blir kostnaden för
bränslet 204 kr per MWh.
•

Totalkostnaden när salixbalarna sönderdelas till flis inkl. odlingskostnad och
fälttransport ligger idag med en maskin i drift (entreprenörpris), på 235 kr per
MWh från gården. Om flera maskiner finns i drift beräknas kostnaden till ca 210
kr per MWh från gården. Om flisen ska säljas till kund tillkommer en
transportkostnad.

•

Under perioden 2011 - 2014 har det funnits ett intresse från odlare att skörda med
Biobalerna, skördaren har kontrakterats av ca 30 olika odlare och ca 15 000 balar
har skördats. Vid ett ökat intresse för skörd med Biobalern krävs dock fler
maskiner i drift. Det blir inte effektivt med en maskin som transporteras runt i
Sverige.

10
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Bilaga 1

Demonstrationsdag om Salix i Skåne
Den 10 maj hölls en demonstrationsdag om salix på Skarhult gods i Eslöv med avslutning
på SLU Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp i Lund, och där hela kedjan från ogräsets
effekter på tillväxt, skörd i rundbal till användning i storbalspannor för halm visades upp.
Ett 30-tal lantbrukare, maskinentreprenörer och företag inom salixområdet var på plats.

Figur 19. Besökarna får en teknisk beskrivning av Biobalerna på Skarhult Gods

Rosenhälls Gård Energi AB (REAB), ett lantbruksföretag i Billeberga utanför
Landskrona är idag ägare till Sveriges första Biobaler WB-55. Biobalern är en ny typ av
salixskördare som tillverkas av det kanadensiska företaget Anderson Group. Maskinen
består av en förstärkt rundbalspress där salixen skördas som hela skott, sönderdelas och
formas till en rundbal med samma mått som en halmbal.
Skördaren går att köra med en konventionell traktor, dock krävs skyddsplåtar under
traktorn då Biobalern grenslar stammarna före avklippning. Sedan maskinen kom till
Sverige i november 2011 har ca 3 000 balar skördats i framförallt Mälardalsområdet. Vi
har lärt oss mycket om maskinen under första skördesäsongen berättar Sten Segerslätt,vd
för REAB, från att älghorn kan orsaka punktering till behov av skyddsgaller på även
fönsterrutor och lampor.
Skördesystemet ger lantbrukaren en större valfrihet vid skörd och användning, då
skördemaskinen lämpar sig för en småskalig produktion, exempelvis en grupp lantbrukare
som tillsammans har från 100 hektar salix och uppåt. Balarna kan med fördel lagras vid
fältkant och försök visar att fukthalten sjunker från ca 50 % till under 20 % på ett par
månader. På Skarhult gods är man positiva till det nya skördesystemet som ger ett bränsle
som kan användas i gårdens storbalspanna.
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Figur 20. Salixbalar eldas i storbalspannan på Skarhult.

Inspektor Christian Negendank på Skarhult berättar för besökarna att Skarhult Gods
hittills eldat ca 1 000 balar i sin storbalspanna på ca 500 kW. Vid varje bränsleladdning
matas pannan med 4 balar salix och en storbal halm innan pannan antänds manuellt,
vilket demonstrerades för åskådarna. Att det krävs en bränslemix av halm och salix beror
på att antändningsfasen är snabbare och gasutvecklingen kraftigare med salixbalar
jämfört med halmbalarna som är ett kompaktare bränsle. Halmbalen underlättar även
antändningen av bränslet. Christian tycker salix är ett bra komplement till halmen, det blir
dessutom mindre aska från salix som har en askhalt på ca 1,7 % jämfört med halm som i
snitt har en askhalt på 4 %. På Skarhult odlas idag 23 hektar salix och det finns planer på
att utöka detta med ytterligare 5 hektar. Salixen används helt för eget behov.

Figur 21. Skördedemonstration med Biobalern på Skarhult.

På Skarhult avslutades dagen med en skördedemonstration i fält innan förflyttning till
SLU Alnarp. På SLU fick besökarna ta del av Håken Rosenqvist föreläsning om
salixodlings ekonomi. Håkan betonar att liksom andra jordbruksgrödor kräver även salix
engagemang i odling och försäljning för god lönsamhet, vilket även Johannes Albertsson
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doktorand på SLU instämmer i, vad gäller skötsel av odling. Johannes berättade om sina
forskningsförsök och visar exempel på hur tillväxten i salix påverkas av dålig
ogräsbekämpning. Vid sämsta scenario kan tillväxten reduceras till 95 % om ingen
ogräsbekämpning görs. Dagen avslutas med en diskussion kring intresset för bildandet av
en Skånsk salixodlarförening.

Figur 22. Inspektion av Johannes Albertssons fältförsök på SLU Alnarp.

REAB deltar tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut sedan hösten
2011 i ett demonstrations- och utvecklingsprojektet ”Salix i rundbal - från skörd till
användning av torrt bränsle” som ska pågå till 2014. Projektet finansieras av
Jordbruksverket genom landsbygdsprogrammet. I projektet ingår att utveckla och
demonstrera hela kedjan för salix, från skörd till slutanvändning genom en ny typ av
skördare. På detta sätt ska kunskap om ett kompletterande skördesystem till
direktflisningen spridas i landet.
Susanne Paulrud
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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