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Abstract
The objective of the project has been to develop, optimize and demonstrate the value
chain for straw from production to end use in medium-sized heating plants (1-5 MW),
where there is access to the surplus straw in the neighborhood.
The project has included optimizing the shredder / feeding to the boiler in Löderup for the
use of bales of straw with varying length. A remote monitoring system has been installed
at the plant in Löderup. In addition to developing the production chain of straw, a
demonstration project demonstrates the fuel chain and informs about straw for energy
production. From 2011 - 2014 Bal & Bobcat participated and showed the production
chain at different seminars and trade shows at a total of four demonstration days
organized during 2011-2014.
Some conclusions from the project are: the technology of straw from pressing to end use
is today well developed. The presses have high capacity and gives bales with a high
density. At large-scale management > 3000 tons of straw per year, an automatic bale
collector is an effective technique that reduces the time and facilitates stacking of bales at
the field edge. Knowledge is good today about how straw should be stored to diversify
risk and reduce the risk that the material is moisturized. The new plastic wrap machines
have relatively high capacity and wrap many stacked bales at a time. However, it is
important that the number of layers of plastic is enough and that all the bales are of the
same size or else the plastic will go apart after a few months of storage. Transporting
straw is more energy efficient than transporting moist wood chips. A truck with trailer
can take a load of 42 bales, which is equivalent to 25 tons of straw or about 100 MWh. To
get a good combustion of straw it is important that the straw is dry and the moisture
content is even.
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Förord
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tillsammans med Bal & Bobcat utfört
projektet ”Halm till mellanstora värmeanläggningar (1-5 MW) – från åker till färdig
värme”. 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 Magnus Eriksson,
Bal & Bobcat.
Föreliggande rapport sammanfattar de aktiviteter som utförts i projektet från 2011 t o m
november 2014.
Projektet har finansierats av Jordbruksverket via landsbygdsprogramet, samt det
deltagande företaget Bal & Bobcat.
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Sammanfattning
I Sverige finns stora tillgångar på halm som skulle kunna utnyttjas som bränsle för bl.a.
uppvärmning. Den mängd halm som kan utnyttjas som bränsle uppskattas till en miljon
ton eller ca 4 TWh, men för närvarande används endast en bråkdel av denna kvantitet
(Nilsson, 2009). För att öka intresset för halm som bränsleråvara är det viktigt att lyfta
fram de framgångsrika exempel som finns i landet när det gäller produktion och
användning av halm och att de kan tjäna som demonstrationsanläggningar för både
bränsle-, värmeproducenter och värmekonsumenter. Bal & Bobcat i Löderup har sedan
1983 pressat och levererat halm till värme- och kraftvärmeverk och till lantbrukare som
har egna halmpannor i södra Skåne. Halmen pressas och hämtas främst hos lantbrukare i
området som ser det som en fördel att snabbt bli av med halmen. Från de olika
lagringsplatserna transporteras balarna till Bal & Bobcats värmeanläggning i Löderup och
Trelleborg. Projektets mål har varit att utveckla, optimera och demonstrera värdekedjan
för halm från produktion till slutanvändning i halvstora värmeanläggningar (1-5 MW) där
det finns tillgång till överskottshalm i närområdet.
Teknik och metoder utvecklas och nya maskiner för uppsamling och inplastning har
kommit ut på marknaden och i projektet har ingått att testa ny teknik. Under en
demonstrationsdag som anordnades 2011 i Löderup togs en Pomi wrap 7, som är en
dansk inplastare som tar hela 7 balar åt gången, till Sverige under några dagar för visning
och tester. Under en demonstrationsdag som anordnades inom projektet 2012 visades och
testades en balplockar, Transtacker från engelska Bigbale Co (South), för första gången i
Sverige. Balplockaren har fördelen att dels kunna plocka upp balarna från fältet och
stapla vid fältkant för att vid ett senare tillfälle även hämta och transportera staplarna.
I projektet har ingått att optimera riv/inmatning till pannan i Löderup för användning av
balar med varierande strålängd. Inmatningen är ombyggd ifrån konventionella skruvar
som matar halmen från riven till pannan, till centrumlösa skruvar. Ett fjärrstyrt
övervakningssystem har installerats på anläggningen i Löderup. Via Team Viewer kan nu
matning, panna och fjärrvärmenät övervakas och styras på distans.
Inom projektet har förbränningstester och mätningar utförts vid två tillfällen i
värmeanläggningen i Löderup: vintern 2011 och vintern 2013. Vid förbränningstesterna
har råghalm använts.
Utöver att utveckla produktionskedjan för halm syftar ett demonstrationsprojekt till att
visa upp bränslekedjan och informera om halm för energiproduktion. Från 2011 - 2014
har Bal & Bobcat deltagit i och visat upp produktionskedjan vid olika seminarier och
mässor. Totalt har fyra demonstrationsdagar anordnats under 2011-2014. Många års
erfarenhet har resulterat i att Bal & Bobcat har byggt upp ett väl fungerande system kring
pressning, lagring, transport och slutanvändning av halm. Några slutsatser från projektet
är: tekniken för halm från pressning till slutanvändning, är idag väl utvecklad. Pressarna
har hög kapacitet och med den inbyggda hacken får balarna en hög densitet. Vid
storskalig hantering >3000 ton halm per år är automatiska baluppsamlare en effektiv
teknik som minskar tidsåtgången och underlättar staplingen av balar vid fältkant.
Kunskapen är idag god om hur halm ska lagras för att sprida riskerna såsom risken att
materialet återfuktas. De nya inplastarna har relativt hög kapacitet och plastar många
staplade balar åt gången. Det är dock viktigt att antal lager av plast är tillräckligt och att
alla balar är av samma storlek annars gå plasten sönder efter ett par månaders lagring.
Att transportera halm är mer energieffektivt än transport av fuktig skogsflis. En lastbil
med släp kan ta 42 balar vilket motsvarar 25 ton halm eller ca 100 MWh. För att få en bra
förbränning av halm är det viktigt att halmen är torr och att fukthalten är jämn.

7

1

Inledning

I Sverige finns stora tillgångar på halm som skulle kunna utnyttjas som bränsle för bl.a.
uppvärmning. Den mängd halm som kan utnyttjas som bränsle uppskattas till en miljon
ton eller ca 4 TWh, men för närvarande används endast en bråkdel av denna kvantitet
(Nilsson, 2009). En anledning till att halm inte används som bränsle i Sverige i större
omfattning är att det hittills funnits stora tillgångar av olika trädbränslen i kombination
med att halm som bränsle har haft ett relativt dåligt rykte. Den ökade efterfrågan på
biobränsle kommer på sikt leda till att behovet ökar att ta tillvara mer halm för
uppvärmningsändamål. För att öka intresset för halm som bränsleråvara är det viktigt att
lyfta fram de framgångsrika exempel som finns i landet när det gäller produktion och
användning av halm och att de kan tjäna som demonstrationsanläggningar för både
bränsle-, värmeproducenter och värmekonsumenter. För en ökad användning av halm
som bränsle behövs också ett ökat samarbete mellan olika aktörer, t.ex. mellan
energiproducenter, rådgivningsorganisationer, kommuner, statliga myndigheter etc.
Bal & Bobcat i Löderup har sedan 1983 pressat och levererat halm till värme- och
kraftvärmeverk och till lantbrukare som har egna halmpannor i södra Skåne. Halmen
pressas och hämtas främst hos lantbrukare i området som ser det som en fördel att snabbt
bli av med halmen. I dag äger och driver företaget även två mellanstorstora halmpannor
som försörjer såväl kommunala verksamheter som privata bostadshus med värme. År
2007 togs en anläggning med en kapacitet på 1 MW i bruk i Trelleborgs kommun och två
år senare driftsattes en anläggning på 2 MW i Löderup i Ystad kommun. Bal & Bobcat
ägs av Magnus Eriksson som även eldar halm i den egna gårdens panna på 70 kW. Bal &
Bobcat pressar ca 10 000-12 000 ton halm per år varav 2000-3000 ton används i de egna
pannorna. Upptagningsområdet för halm är upp till ca 80 km från anläggningarna. Många
års erfarenhet har resulterat i att Bal & Bobcat har byggt upp ett väl fungerande system
kring pressning, lagring, transport och slutanvändning av halm. Fortsatt utvecklings- och
demonstrationsverksamhet kring halm som energiråvara är dock viktig för att säkerställa
en fortsatt utveckling och för att halm ska nå en större kommersiell marknad. Framförallt
är det viktigt att utveckla effektiva system som kräver låga arbetsinsatser och kostnader,
att säkerställa bränslekvalitet samt att anläggningarna har en effektiv förbränning med
låga utsläpp och hög verkningsgrad.

1.1

Projektets mål

Projektets mål var att utveckla, optimera och demonstrera värdekedjan för halm från
produktion till slutanvändning i halvstora värmeanläggningar (1-5 MW) där det finns
tillgång till överskottshalm i närområdet.
Delmål i projektet var att:
•
•
•
•

Optimera riv/inmatning till pannan vid användning av balar med kortare
strålängd för att minimera driftproblemen i värmeanläggningen.
Undersöka/testa ny teknik för att samla upp och plasta balarna för lagring vid
fältkant för ökad effektivitet.
Kontrollera förbränningsanläggningens prestanda och identifiera
optimeringsbehov vid förbränningen av olika halmsorter och egenskaper.
Utveckla styrning och fjärrövervakning av panncentralerna.
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•
•
•

2

Utvärdera hur spridning av aska kan effektiviseras så att återföring av
växtnäring kan tillgodoses på ett optimalt sätt.
Föra en dialog med lokala myndigheter om regler och hantering för återföring
av askan till åkern.
Demonstrera, visa och informera om ny teknik och de olika momenten i
kedjan.

Halm som bränsle

I Sverige används halm idag som bränsle i några mindre värmeverk samt i
uppskattningsvis några hundra gårdsanläggningar. År 2012 producerades halm för energi
från totalt 45 000 hektar (Statistiska meddelanden, 2012).
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Antal hektar där halm tas tillvara till förbränning

Figur 1. Antal hektar där halm togs tillvara för förbränning 2012.

Till skillnad mot bränsleflis kräver halm en mer avancerad logistik och bränslehantering
för att få in bränslet i pannan. Halm används därför i specialiserade halmanläggningar
som är utrustade med riv och balbana.
För att befintliga värmeverk som normalt använder skogsflis ska vara intresserade av att
ta in halm i sin produktion krävs oftast att bränslet levereras som en färdig
bränsleprodukt. För att leverera en färdig bränslemix krävs att bränslet först hanteras via
en bränsleterminal.
Fördelen med halm är att det är ett torrt biobränsle med högt energiinnehåll. Vid
förbränning av halm är fukthalten på halmen viktig. En för hög fukthalt kan leda till
driftstörningar i den utrustning som hanterar halmen och ge ojämn förbränning i pannan.
Halms bränsleegenskaper skiljer sig från träbränsle. I första hand är det en högre askhalt
som måste hanteras. Denna kan variera mellan 3-6 % beroende på vilken sorts halm det är
och från vilka jordar den kommer ifrån. Askan innehåller högre halter av alkalimetaller
som kalium vilket sänker asksmälttemperaturen. Halm innehåller mer kväve, svavel och
klor. Höga halter av klor kan öka risken för askrelaterade driftproblem som beläggningar
och korrosion. Klorhalten minskar dock om halmen får ligga ute några dagar före
bärgning och utsättas för nederbörd.
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3

Halm från åker till färdig värme beskrivning av kedjan

Nedan görs en kort beskrivning av de moment som ingår den halmkedja som har
utvecklats och demonstrerats inom projektet.
Pressning, uppsamling och lagring
Bal & Bobcat pressar ca 10 000 ton halm varje år främst hos lantbrukare i området som
ser det som en fördel att snabbt bli av med halmen. Pressarna som används har
automatiska fukthaltsmätare och ger en balstorlek på 1,20 x 1,27 x 2,45 m som väger ca
600 kg.

Figur 2. Pressning av halm i Skåne.

Vid insamling av balarna på fältet används en stackningsvagn som lastar en bal i taget
och fyller vagnen med tio balar i två lager. Vid avlastning tippas flaket och balarna
staplas fem i höjd. Alternativt kopplas en vagn på direkt efter pressen som samlar tre
balar. Halmen lagras sedan vid fältkant, vid speciella uppsamlingsplatser och i
inomhuslager. Vid utomhuslagring lagras en del halm utan övertäckning medan delar av
halmen lagras i sk plastlimpor. Inplastaren som använd är en Pomi 2. Inför säsongen 2015
kommer en Pomi inplastare för 3 balar att köpas in. Genom att tillämpa olika
lagringsmetoder fås ett effektivt system och riskerna sprids. Att lagra utan övertäckning
är en billig metod men riskerar att försämra bränslekvaliteten och den halmen levereras
därför först till anläggningarna och den inomhuslagrade levereras sist. Bal & Bobcat har
idag fyra halmpressar, två uppsamlingsvagnar och en inplastare i sin maskinpark.

Figur 3. Uppsamling av balar på fält och lagring under tak.
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Värme
Från de olika lagringsplatserna transporteras balarna till Bal & Bobcats värmeanläggning
i Löderup och Trelleborg. Vid varje anläggning finns ett mindre buffertlager för ca 30
respektive 7 dagars drift. Anläggningarna förbrukar ca 2000-3000 ton halm per år.
Pannan i Löderup är på 2 MW och genom det egna distributionssystemet förses idag cirka
150 anslutna kunder (Ystads kommun och privatpersoner) med värme, via kulvertar i
marken. Vid anläggningen lastas balarna på ett transportband som matar balarna till en
långsamgående riv som sönderdelar balarna innan bränslet matas in i pannan. Vintertid
behöver bandet fyllas på ungefär en gång per dag. Pannan i Löderup är ”skräddarsydd”
för att klara av låglast under sommarhalvåret. Det går då att stänga av hälften av
rökkanalerna inne i pannan och på så sätt dra ner på effekten. Delarna har levererats av
Osby Parca samt Danish Energy System. Bal & Bobcat driver även en anläggning på 1
MW i Trelleborg som underleverantör till Trelleborgs Fjärrvärme AB. Pannan i
Trelleborg är en nyckelfärdig anläggning från danska Linka. All aska från anläggningarna
tillvaratas idag och sprids på åkrarna, blandat med gödsel, men även som ren aska.

Figur 4. Inmatning av balar till en 2 MW panna i Löderup.
Kunden
Att ansluta sig till nätet i Löderup kostar idag (2014) 50 000 kronor inklusive moms,
36 000 kronor efter rotavdraget. Bal & Bobcat utför allt arbete från att gräva kulverten till
anslutningen till radiatorerna. Som kund betalar du 86 öre/kWh för värmen.

Figur 5. Kulvertarbete och anslutning till kund i Löderup.
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Transport till värmeverk
Bal & Bobcat säljer även halm till externa värmeverk. Att transportera halm är mer
energieffektivt än transport av fuktig skogsflis. En lastbil med släp kan ta 42 balar vilket
motsvarar 25 ton halm eller ca 100 MWh.

Figur 6. Effektiv transport av halm.

4

Utveckling av halmkedjan

Många års erfarenhet har resulterat i att Bal & Bobcat har byggt upp ett väl fungerande
system kring pressning, lagring, transport och slutanvändning av halm. Teknik och
metoder utvecklas dock och nya maskiner för uppsamling och inplastning har kommit ut
på marknaden. Nedan ges en beskrivning av de utvecklingsinsatser som gjorts samt
maskiner som har testats inom projektet.

4.1

Ny teknik för effektivare hantering och lagring

Inplastare
Innan halmbalarna levereras till värmeverket måste halmen lagras på så sätt att
återfuktning av materialet minimeras. Fuktig råvara ökar risken för driftproblem i
värmeanläggningen. Det bästa lagringsalternativet är balar inomhus, men lagring inomhus
innebär också höga kostnader. Vid lagring utomhus krävs vid längre lagring en god
täckning med presenning eller inplastning. Ett alternativ kan vara en inplastare typ danska
Pomi. Bal & Bobcat har idag i sin maskinpark en Pomi 2 som plastar två balar på
varandra. Idag finns det tillgång till större och effektivare inplastare på marknaden. Pomi
wrap 7 är en dansk inplastare som tar hela 7 balar åt gången. Under en demonstrationsdag
som anordnades 2012 i Löderup togs maskinen till Sverige under några dagar för visning
och tester. Maskinen plastar in 7 balar åt gången och Bal & Bobcat har uppmätt
kapaciteten till ca 50 balar i timmen vilket motsvarar ca 34 ton per timme. Plastkostnaden
är ca 1,6 öre per kg halm. Priset för den här modellen av maskin är ca 500 000 kr.
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Figur 7. Inplastning av halmvalar med en Pomi Wrap 7.
För att testa hur halmen påverkas av lagringen plastades ca 500 ton halm för lagring
under minst ett halvår. Efter ett par månades lagring kan konstateras att plasten har gått
sönder på vissa delar (figur 8). Problemet beror på att balarna kommer från två olika
pressar och där den ena balen är 5 cm högre. Det kan också konstateras att fler lager av
plast krävs för att säkerställa att inga hål uppstår. På grund av skadorna i plasten har
mögel och fukt uppstått på ytan av balen men ej trängt in i balen. Vid användning av
samma balstorlek och fler plastlager bör metoden fungera bra som lagringsmetod.

Figur 8. Inplastad halm stack med en Pomi 7 efter ett par månaders lagring.
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Balupplockare
För att effektivisera uppsamlingen av balar på fält använder idag Bal & Bobcat en
stackningsvagn som lastar en bal i taget och fyller vagnen med tio balar, två i höjd.
Under demonstrationsdagen som anordnades inom projektet 2012 visades och testades
en balplockare, Transtacker från engelska Bigbale Co (South), för första gången i
Sverige. Balplockaren har fördelen att kunna plocka upp balarna från fältet och stapla vid
fältkant för att vid ett senare tillfälle även hämta och transportera staplarna. Detta är
möjligt p.g.a. det sätt som maskinen staplar balarna, omlott med kortsida alternativt
långsida ut vilket gör stapeln stabilare än den maskin som Bal & Bobcat använder idag.
Maskinen kan lasta upp till 12 storbalar med en vikt på 650-700 kg per bal. Maskinen kan
plocka upp 9 ton balar på 6-7 minuter. Balstorleken kan varieras mellan 10 olika
storlekar.

Figur 9. Uppsamling av balar med en Transtacker

4.2

Förbränningsanläggningen

Utvecklingsinsatser som har gjorts på pannan i Löderup omfattar ombyggnad av
bränsleinmatningen samt installation av ett fjärrstyrt övervakningssystem.
Bränsleinmatning
För att höja driftsäkerheten i förbränningsanläggningarna är strålängden och fukthalten en
kritisk faktor. Fuktiga partier och långa strån >50 cm kan medföra driftstopp genom att
materialet lätt hänger sig i inmatningen till pannan. För att minska risken och få en
effektivare förbränning bör balarna vara av bra kvalitet när de placeras på transportbandet
innan pannan. Bal & Bobcat har idag en press som hackar halmen innan pressning.
Riven/inmatningen till pannan är dock inte anpassad för att hantera en varierad strålängd.
Bal & Bobcat har under 2011 optimerat riv/inmatning till pannan i Löderup för
användning av balar med varierande strålängd. Inmatningen är ombyggd ifrån
konventionella skruvar som matar halmen från riven till pannan till centrumlösa skruvar;
totalt tre stycken skruvar med en diameter på 400mm.
Fjärrstyrd övervakning
Ett fjärrstyrt övervakningssystem har installerats på anläggningen i Löderup. Via Team
Viewer kan nu matning, panna, fjärrvärmenät övervakas och styras på distans.
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Förbränning av halm

För halmens utveckling som bränsleråvara är det viktigt att kunna visa väl fungerande
förbränningsanläggningar med låga emissioner. I förbränningsprocessen återspeglar
emissionerna både den kemiska sammansättningen i bränslet och kvaliteten på
förbränningsprocessen. Den kemiska sammansättningen i bränslet varierar inom vissa
gränser beroende på växtförhållanden, jordart, användning av gödselmedel mm. Stor
betydelse har också väderförhållandena under tillväxt, skörd och lagring. En viktig
parameter är fukthalten som kan påverkas genom hanterings- och lagringsmetoder.
Inom projektet har förbränningstester och mätningar utförts vid två tillfällen i
värmeanläggningen i Löderup, vintern 2011 och vintern 2013. Vid förbränningstesterna
har råghalm använts. I tabell 1 visas bränsleanalysen för råghalm.
Anläggningen
Pannan i Löderup är en rostpanna på 2 MW där delarna har levererats av Osby Parca samt
Danish Energy System. År 2011 fanns en reningsutrustning som omfattade ett
”Electrostatic ReCyclone”, en multicyklon följt av elektrostatisk recirkulation från
portugisiska Advanced Cyclone System. Detta system har dock inte fungerat problemfritt
och vid mätningen 2011 var systemet ur funktion. År 2012 plockades systemet bort då det
inte fyllde någon funktion. Leverantören ska leverera ett nytt reningssystem men detta har
ännu ej levererats.
Emissionsmätningar 2011
Under två dagar har SP utfört emissionsmätningar vid förbränning av råghalm. Mätningar
har gjorts med avseende på syreöverskott, O2, kolmonoxid, CO, som är ett mått på hur bra
förbränningsgaserna brinner ut, och kväveoxider, NOx, som påverkas av hur mycket
kväve bränslet innehåller. Vid första mätningen 2011 var inte så många kunder anslutna
till fjärrvärmenätet vilket resulterade i att effekten i snitt låg runt 800-900 kW.
Mätningarna gjordes kontinuerligt och värdena avlästes varje sekund. Stoftemissionerna
har bestämts genom uppsamlingsprov på filter med isokinetisk provtagning. Två till tre
prover av stoft har tagits ut ur rågasen. Varje stoftprov har tagits ut under ca 45-60
minuter. Stoftbildningen påverkas av både bränslets askinnehåll och av
förbränningstekniken.
Under försöksperioden har inga driftstopp förekommit. Mätningar visade att O2-halten låg
runt 9 %, medelvärdet för CO var 964 mg/MJ och värdet för NOx runt 76 mg/MJ. Två
stoftmätningar utfördes under vardera en timme och dessa låg mellan 280 - 413 mg/nm3
(6 % O2) innan rening.
Rökgasanalys
Tabell 1. Medelvärden för rökgasanalyser och stoft vid mätningar i Löderup. (från kl 9.30-14.45).

Råghalm

CO2 %

O2 %

CO
mg/MJ

NOx
mg/MJ

Stoft
mg/nm3 vid
6 % O2

10,5

9,7

964

76

280

Stoft
mg/nm3
vid 6 %
O2
413

15

Temperatur i förbränningsugnen
På grund av den låga effekten är temperaturen relativt låg i förbränningsugnen vilket bl.a
påverkar CO. Kontroll med termoelementinstuckna ca 50 cm 1,5 m ovan askbädd visar
830 oC. Titthål på långsidan (2 m från kortsida) visar 330 oC.
Temperaturmätningen visar att det är kallt i pannan vilket resulterar i höga CO-värden.
Vid lite bränsle på rostret påverkas även förbränningen av rostrets rörelser, vilket bl.a
resulterar i CO-spikar. Tillverkaren rekommendera att sätta ditt en keramisk ”baffel” i
början av förbränningsugnen som tvingar rökgaserna längre bak i ugnen och höjer
temperaturen. Rökgaserna går nu rakt upp vid kortsidan.
Askanalys
Askanalysen visar att bränslet har hunnit brinna ut på rosten, där oförbränthalten visar ett
värde på 3,6 %. Flygaskan innehåller dock en del oförbrända partiklar, 15 % oförbränt.
Halm består av en del lätt finmaterial som lätt dras med rökgaserna ut, innan de brunnit
ut. Detta orsakas förmodligen av att temperaturen är för låg i förbränningsutrymmet.

Bränsle och askanalyser
Tabell 2. Bränsleanalyser för råghalm.

Kalorimetriskt värmevärde MJ/kg
Effektivt värmevärde MJ/kg
Effektivt värmevärde MWh/ton
Fukthalt (%)
Askhalt (vikts-% ts)
Svavel, S (vikts-% ts)
Klor, Cl (vikts-% ts)
Kol, C (vikts-% ts)
Väte, H (vikts-% ts)
Syre, O (diff) (vikts-% ts)
Kväve (vikts-% ts)
Aluminium, Al (vikts-% ts)
Kisel, Si (vikts-% ts)
Järn, Fe (vikts-% ts)
Titan, Ti (vikts-% ts)
Mangan, Mn (vikts-% ts)
Magnesium, Mg (vikts-% ts)
Kalcium, Ca (vikts-% ts)
Barium, Ba (vikts-% ts)
Natrium, Na (vikts-% ts)
Kalium, K (vikts-% ts)
Fosfor, P (vikts-% ts)

Råghalm
16,32
14,83
4,1
16
2,4
0,06
0,06
48,7
6,0
42,0
0,57
<0,01
0,38
<0,01
<0,01
<0,01
0,04
0,24
<0,01
<0,01
0,42
0,05
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Tabell 3. Askanalyser, huvudelement i bottenaska och flygaska.
Oförbränt som glödförlust, vikt-%
Svavel, S, vikt-% ts
Klorid, Cl-, vikt-% ts
Aluminium, Al, vikt-% ts
Kisel, Si, vikt-% ts
Järn, Fe, vikt-% ts
Titan, Ti, vikt-% ts
Mangan, Mn, vikt-% ts
Magnesium, Mg, vikt-% ts
Kalcium, Ca, vikt-% ts
Barium, Ba, vikt-% ts
Natrium, Na, vikt-% ts
Kalium, K, vikt-% ts
Fosfor, P, vikt-% ts

Bottenaska
3,6
0,3
0,17
0,34
23,3
0,36
<0,1
0,18
2,0
11,8
0,17
0,30
15,5
2,84

Flygaska
15,3
1,80
3,85
0,31
17,1
2,19
<0,1
0,16
1,66
10,1
0,13
0,20
9,30
2,12

Tabell 4. Askanalyser, spårelement i bottenaska och flygaska.
Arsenik, As, mg/kg
Kadmium, Cd, mg/kg
Bly, Pb, mg/kg
Koppar, Cu, mg/kg
Krom, Cr, mg/kg
Nickel, Ni, mg/kg
Zink, Zn, mg/kg
Molybden, Mo, mg/kg
Vanadin, V, mg/kg

Kobolt, Co, mg/kg

Bottenaska

Flygaska

<20
<1
8
73
68
10
240
21
7
<5

<20
7
14
65
50
15
490
19
8
<5

Emissionsmätningar 2013
2013 gjordes ännu en mätning på halmpannan med råghalm som bränsle. Fler kunder var
nu anslutna och effekten på pannan var högre. Vid mätningen var effekten ca 1400 kW.
Mätningen utfördes på motsvarande sätt som 2011. Mätningen visade att CO-värdena och
stoftvärdena var mycket höga under testet. Trots försök att justera pannan så gick det inte
att få en optimal förbränning. Felet visade sig senare bero på att cellslussens gummi
paddlar var slitna och därmed släppte igenom luft vilket påverkade förbränningen. Sedan
2014 körs pannan utan cellsluss vilket resulterat i att undertrycket i pannan kunnat sänkas
till ca 50 Pa , mot tidigare 120-180 Pa, vilket resulterat i högre temperatur i
förbränningsugnen.

6

Askåterföring

Småskalig spridning av aska efter eldning av halm sker idag på gårdsnivå samt från
mindre fjärrvärmeanläggningar. Bal & Bobcat sprider all aska från de två anläggningarna
i Löderup och Trelleborg. Syftet med återföring av halmaska är att motverka en möjlig
utarmning av åkermark på växtnäringsämnen. Det växtnäringsämne som förekommer i
högsta koncentration är kalium.
Det finns inga svenska regler för spridning av aska till jordbruksmark. Den allmänna
hållningen är att aska lyder under samma regler som slam, varför riktvärden för
tungmetaller är desamma som för detta material. Villkoret är att högst 0,8 g kadmium får
sammanlagt tillföras per hektar och år till jordbruksmark, räknat som ett genomsnitt under
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fem år. Den samlade tillförseln av fosfor får vara högst 30 kg per hektar och år, beräknad
som ett genomsnitt under tre år.
Tidigare studier visar att man kan sprida 500 kg bottenaska per hektar
vartannat år, vilket bör vara en lämplig strategi för att inte sprida för mycket kalium vid
varje spridningstillfälle. Studien anger att följande mängd växtnäring tillföras per hektar:
4 –12 kg fosfor, 50 – 110 kg kalium, 5 – 14 kg svavel, 3 – 8 kg magnesium, 0,1 - 0,3 kg
mangan samt 20 – 40 kg CaO per hektar (Ottosson mfl., 2009). Dessa beräkningar bygger
på de analyser som utförts på vetehalm.

7

Demonstration och visning

Utöver att utveckla produktionskedjan för halm syftar ett demonstrationsprojekt till att
visa upp bränslekedjan och informera om halm för energiproduktion. Från 2011 - 2014
har Bal & Bobcat deltagit i och visat upp produktionskedjan vid olika seminarier och
mässor såsom:
•
•
•
•
•

Demodag kring rörflen i Sörmland, effektiv balhantering (2012).
Borgeby fältdagar (2012, 2013)
Mila mässan Malmö (2013)
Svebio Bioenergidagar, 2013
Elmia Lantbruk 2014

Totalt har fyra demonstrationsdagar anordnats under 2011-2014:
Vid demonstrationsdagen som hölls den 20 september 2011 testades en ny inplastare från
Danmark. Se reportage, bilaga 1.
Vid demonstrationsdagen som hölls den 18 september 2012 testades en ny balplockare
från England. Se reportage, bilaga 2.
Vid demonstrationsdagen den 25 februari i Löderup var fokus förbränning av halm och
fjärrvärme, bilaga 3.
Projektets sista demonstration hölls på Jorberga gård, 26 augusti 2014 och fokus var
effektiv transport av halm, bilaga 4.

7.1

Utveckling av hemsidan.

Inom ramen för projektet har Bal & Bobcat utvecklat sin hemsida.
www.balochbobcat.com. Här finns bl.a information om halmenergi och aktiviteter som
genomförts inom projektet.
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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. Halm är en gröda som i huvudsak används i mindre lokala fjärrvärmepannor
och gårdspannor. Till skillnad mot bränsleflis kräver halm en mer avancerad logistik och
bränslehantering för att få in bränslet i pannan. Halm används därför i specialiserade
halmanläggningar som är utrustade med riv och balabana. Halm är en restprodukt och
med effektiv hanteringsteknik är halm ett lönsamt bränslealternativ.
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Målet med det här projektet har varit att utveckla, optimera och demonstrera värdekedjan
för halm från produktion till slutanvändning i halvstora värmeanläggningar (1-5 MW).
Många års erfarenhet har resulterat att Bal & Bobcat har byggt upp ett väl fungerande
system kring pressning, lagring, transport och slutanvändning av halm. Slutsatser från det
är projektet är:

9

•

Tekniken för halm från pressning till slutanvändning är idag väl utvecklad.
Pressarna har hög kapacitet och med den inbyggda hacken får balarna en hög
densitet.

•

Vid storskalig hantering >3000 ton halm per år är automatiska baluppsamlare en
effektiv teknik som minskar tidsåtgången och underlättar staplingen av balar vid
fältkant. Kapaciteten för en vagn är ca 6000 ton per år.

•

Kunskapen är idag god om hur halm ska lagras för att sprida riskerna såsom
risken att materialet återfuktas. De nya inplastarna har relativt hög kapacitet och
plastar många staplade balar åt gången. Det är dock viktigt att antal lager av plast
är tillräckligt och att alla balar är av samma storlek annars gå plasten sönder efter
ett par månaders lagring.

•

Att transportera halm är mer energieffektivt än transport av skogsflis. En lastbil
med släp kan ta 42 balar vilket motsvarar 25 ton halm eller ca 100 MWh.

•

Vid förbränning av halm är fukthalten på halmen viktig. En för hög och ojämn
fukthalt kan leda till driftstörningar i den utrustning som hanterar halmen och ge
ojämn förbränning i pannan.

•

Vid förbränning av halm fås generellt högre stofthalter och framförallt högre
halter av fina partiklar i jämförelse med träbränsle. För att komma ner i halter
under 100 mg/nm3 (13 % CO2) krävs partikelfilter som reningsutrustning.

•

Halmaskan kan med fördel spridas på åkermarken. Tidigare studier visar att man
kan sprida 500 kg bottenaska per hektar vartannat år.

Referenser

Nilsson D, Bernesson, S. 2009. Halm som bränsle
- Del 1: Tillgångar och skördetidpunkter. Report 011, 2009, Sveriges
Lantbruksuniversitet, institutionen för energi och teknik, Uppsala.
Ottosson, mfl. 2009. Förstudie-halmaska i ett kretslopp. Värmeforskrapport Q6-662.
Värmeforsk.
Statistiska Meddelanden. MI305MI302. Odlingsåtgärder i jordbruket 2012
Träda, slåttervall, vårkorn, havre, höstspannmål samt användning av halm och blast.
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Bilaga 1. Demonstrationsdag om halm i Löderup
Den 20 september 2011 hölls en demonstrationsdag om halm hos Bal & Bobcat i
Löderup, och hela kedjan från pressen, uppsamling, lagring till användning i Löderups
värmeverk visades upp.

Demonstration av halmkedjan i Löderup.

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

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

Inplastare Pomi Wrap 7.

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

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

Halmpanna 2 MW i Löderup med

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

Susanne Paulrud
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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Bilaga 2. Demonstrationsdag kring ”ny” halmteknik i
Trelleborg
Den 18 september 2012 hölls en demonstrationsdag kring ”ny” halmteknik vid
Bal & Bobcats värmeanläggning i Trelleborg. Hela kedjan från press och
uppsamling till användning i värmeverket visades upp.

Demonstration av Transtacker i Trelleborg.

Programmet för dagen var att få en demonstration/visning av ny halmteknik. Bl.a.
visades en balplockar, Transtacker från engelska Bigbale Co (South), för första
gången i Sverige. Balplockaren har fördelen att dels kunna plocka upp balarna
från fältet och stapla vid fältkant för att vid ett senare tillfälle även hämta och
transportera staplarna. Detta är möjligt p.g.a. det sätt som maskinen staplar
balarna, omlott med kortsida alternativt långsida ut vilket gör stapeln stabilare.
Maskinen kan lasta upp till 12 storbalar med en vikt på 650-700 kg per bal.
Maxlast är ca 9 ton. Maskinen kan enkelt anpassas till olika storlekar av
fyrkantbalar. Utöver Transtackern fick deltagarna möjlighet att se närmare på Bal
& Bobcats andra maskiner. Bal & Bobcat har idag 4 st pressar, 2 Heston/MF
pressar och 2 Krone pressar med hack. Bal & Bobcat använder själv 2
självlastande vagnar för 10 balar från engelska Big Bale (North) vid uppsamling
av balarna på fältet.
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Demonstration av Transtacker i Trelleborg.

Efter maskindemonstrationen fick deltagarna en visning av värmeverket.
Anläggning som togs i drift 2007 och har en kapacitet på 1 MW. Pannan är en
nyckelfärdig halmanläggning från danska Linka.

Halmeldad värmeanläggning i Trelleborg.
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Balbana till riven.

Linka panna.

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

Susanne Paulrud
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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Bilaga 3. Demonstrationsdag om halmeldning i Löderup
Den 25 februari 2014 hölls en demonstrationsdag om halm hos Bal & Bobcat i
Löderup. Vid denna demonstration var fokus fjärrvärme från halmeldning. Ett 30tal besökare med intresse för halmeldning fanns på plats. Dagen började med
föreläsningar och diskussioner för att avslutas med ett besök på värmeverket i
Löderup. Magnus Eriksson från Bal & Bobcat inledde med att berätta om sina
erfarenheter att jobba med hela halmkedjan och driva två halmeldade värmeverk.
Susanne Paulrud från SP berättade om halm som bränsleråvara, potential att utöka
användningen samt möjligheter och utmaningar med halm som bränsle. Ola
Svensson, Osby Parca fyllde på med att berätta om förbränningstekniken och den
teknik Osby Parca levererat till Löderup. Jill Erixon, Logstor avslutade med att
berätta om teknik för kulvertsystem.

Seminarium om halmeldning i Löderup.
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Efter lunch fortsatte dagen på värmeverket där deltagarna fick följa halmkedjan
från inmatningen till pannan samt diskutera och ställa frågor.

Demonstration av halmkedjan i Löderup.

Bal & Bobcat deltar tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
sedan sommaren 2011 i ett demonstrations- och utvecklingsprojektet ”Halm till
mellanstora värmeanläggningar (1-5 MW) - från åker till färdig värme” som ska
pågå till och med 2014. Projektet finansieras av Jordbruksverket genom
landsbygdsprogrammet. Projektets mål är att utveckla, optimera och demonstrera
värdekedjan för halm från produktion till slutanvändning. På detta sätt ska
kunskap om halm som energiråvara spridas i landet.

Susanne Paulrud
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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Bilaga 4. Demonstrationsdag om halmeldning och effektiv
transport i Jordberga
Den 26 augusti 2014 hölls en demonstrationsdag om förbränning och effektiv
transport av halm i Jordberga. Fokus denna demonstrationsdag var att visa att med
effektiv teknik och hantering är halm mer energieffektivt att transportera till
värmeverket än skogsflis. Ett 30-tal besökare med intresse för halmeldning fanns
på plats. Dagen började med föreläsningar och diskussioner för att avslutas med
visning av Jordbergas halmanläggning och nya Linkapannan på 3 MW som förser
biogasanläggningen med basvärme.

Föreläsning om halm på Jordberga.

Magnus Eriksson från Bal & Bobcat inledde med att berätta om sina erfarenheter
att jobba med hela halmkedjan och driva två halmeldade värmeverk. Svend
Boutrup från panntillverkaren LINKA berättar lite om LINKAS historia samt gav
en beskrivning av deras halmteknik. Carl-Adam von Arnold, Jordberga Gård
berättar om Jordbergas satsning att bli självförsörjande på förnyelsebar energi och
deras satsning på den nya värmeanläggningen. Halmeldningsanläggningen förser
samtliga hus inom gårdsområdet inklusive torkanläggningen med värme och
varmvatten samt förser pannan biogasanläggningen med basvärme. Värme
levereras även till externa kunder.
Efter lunch fick alla möjlighet att se Bal & Bobcats maskinpark med pressar och
balplockare. På plats fanns också exempel på olika transportvagnar och hur dessa

28

kan lastas för att få maximal vikt med sig. Med dagens högdensitetsbalar kan du
transportera 100 MWh halm per transport (skogsflis ca 85 MWh). Dagen
avslutades i pannrummet där den nya Linkapannan med bränsleinmatning visades
upp. Pannan har två bränsleinmatningssystem, ett för halm och ett för flis. Flisen
som eldades för tillfället var egenodlad salixflis som torkat över sommaren då
pannan är anpassad för lite torrare bränsle.

Visning av pressar och transport av halm.

Visning av bränsleinmatning för flis och halm samt Linkapannan på 3 MW.

Bal & Bobcat deltar tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
sedan sommaren 2011 i ett demonstrations- och utvecklingsprojektet ”Halm till
mellanstora värmeanläggningar (1-5 MW) - från åker till färdig värme” som ska
pågå till och med 2014. Projektet finansieras av Jordbruksverket genom
landsbygdsprogrammet. Projektets mål är att utveckla, optimera och demonstrera
värdekedjan för halm från produktion till slutanvändning. På detta sätt ska
kunskap om halm som energiråvara spridas i landet.
Susanne Paulrud
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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