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Abstract
This project's goal has been to increase the use of biomass fuels by developing a local fuel terminal at
Lundby Maskinstation in Trädet and demonstrate a fuel chain of mixes of straw and stump chips from
production to end use in the CHP plant. Within the project contacts and meetings has been arranged,
with energy companies in the local area where the Lundby has operations in order to arouse interest in
new fuel types and find CHP plants that had an interest in participating in tests with the new fuels.
Two heating plants have been interested in testing the straw mixes and two heating plants have tested
stump chips. In collaboration with Borås Energy & Environment, SP made a comprehensive
combustion test of using 3,000 tons of fuel for a week of combustion test. The work was done in
collaboration with an ongoing Värmeforsk project “Ready-mix of fuels: Fuel blends of straw, wood
chips and additives from the terminal to heating-, and CHP plant”. The demonstration project has also
included producing calculations on different scenario with mixes of straw and wood chips.
Key words: Halm, förbränning, Baluppsamlare

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
SP Rapport: 2015:07
ISBN 978-91-88001-35-1
ISSN 0284-5172
Borås

3

Innehållsförteckning
1

Inledning

7

1.1

Projektets mål

7

2

Identifiera/kartlägga intressenter för projektet

8

3

Beskrivning av terminalverksamheten på Lundby
Maskinstation

8

4

Förbränningstest med halmmixar hos Borås Energi

11

5

Kostnads kalkyl för mixning av halm och flis på terminal.

13

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.3
5.4

Beskrivning av kalkylerna, allmänna förutsättningar och indata
13
Resultat kostnadskalkyler
14
Scenario 1-press utan snittare, sönderdelning på terminalen.
14
Scenario 2a-press med snittare, sönderdelning med hög kapacitet på
terminalen.
15
Scenario 2b - press med snittare, sönderdelning med hög kapacitet på
terminalen, balsamlarvagn och lastbilstransport till terminalen
16
Scenario 2c-press med snittare, sönderdelning med hög kapacitet på
terminalen, balsamlarvagn och traktorvagnstransport till terminalen
17
Scenario 2d-press med snittare, sönderdelning med hög kapacitet på terminalen,
balsamlarvagn och lastbilstransport till terminalen, link (dubbeltrailer)
18
Scenario 2e - press med snittare, sönderdelning med hög kapacitet på
terminalen, kort transportavstånd
19
Scenario 3-press med snittare, sönderdelning hög kapacitet på
värmeverk.
20
Scenario 4 - press med snittare, sönderdelning med stationär mindre hack
med låg kapacitet på terminalen.
21
Scenario 5 - press med snittare, sönderdelning låg kapacitet på
värmeverk.
22
Sammanställning av de olika scenariona
23
Känslighetsanalys på scenario 2a
24

6

Demonstration och visning

25

7

Slutsatser

27

8

Referenser

28

Bilaga 1. Identifiera/kartlägga intressenter för projektet

29

Bilaga 2. Stubbar som bioenergiresurs

35

Bilaga 3. Demonstrationsdag –Färdig bränslemix på terminal

37

4

Förord
Lundby Maskinstation har tillsammans med KanEnergi och SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut
utfört projektet ”Lokala terminaler för ökad användning av nya biobränslesortiment i värmeverken”.
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: Fredrik
Johansson, Lundby Maskinstation, Susanne Paulrud, SP, Mats Johansson, KanEnergi, samt fristående
konsult Håkan Rosenqvist som har utfört kalkylerna.
Föreliggande rapport sammanfattar de aktiviteter som utförts i projektet från 2012 t o m januari 2015..
Projektet har finansierats av Jordbruksverket via landsbygdsprogramet, samt det deltagande företaget
Lundby Maskinstation.
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Sammanfattning
Idag eldas huvudsakligen avfall, returbränslen och skogsflis på värmeverken. För att kunna säkra
bränslemängder och flöden av biobränslen även i framtiden behövs fler biobränslesortiment. Exempel
på kompletterande bränslen är halm och stubbflis. Svårigheten med halm är att det krävs en mer
avancerad logistik och bränslehantering för att få in bränslet i pannan. För att huvuddelen av de
befintliga värmeverk som använder skogsflis idag ska vara intresserade av att ta in halm i sin
produktion krävs att bränslet levereras som en färdig bränsleprodukt.
Det här projektets mål har varit att öka användningen av nya biobränslesortiment genom att utveckla
en lokal bränsleterminal hos Lundby Maskinstation i Trädet och demonstrera en bränslekedja med bl.
a. mixar av halm och stubbflis från produktion till slutanvändning i värmeverket.
Inom projektet har det ingått att kontakta och anordna möten med värmeverk och energibolag i
närområdet där Lundby har verksamhet för att väcka intresset för nya bränslesortiment samt hitta
värmeverk som hade intresse av att delta i tester med nya sortiment. Inom projektet har ett 10-tal
värmeverk besökts. Två av dessa värmeverk har varit intresserade av att testa halmmixar och två
värmeverk har testat stubbflis. I samarbete med Borås Energi & Miljö och SP gjordes ett omfattande
test med att ta fram 3000 ton bränsle för en veckas förbränningstest. Arbetet gjordes i samarbete med
ett pågående Värmeforsk projekt ”Färdig bränslemix: Bränsleblandningar av halm, flis och additiv
från terminal till värme-, kraftvärmeverk”.
I demonstrationsprojektetprojektet har även ingått att ta fram kalkyler på olika scenario med halm i
mix med energivedsflis därtill har två demonstrationsdagar anordnats.
Slutsatser från projektet är att bränslemixar av halm och energived fungerar bra att ta fram på terminal.
Tester visar att halmen i balarna bör vara snittad för att underlätta sönderdelningen och mixningen
med energivedsflisen. En inblandningsgrad på 10-15 vikt-% halm bedöms ej påverka transporten
genom halmens lägre volymvikt eller inmatningen till pannan. Förbränningstester med halmmixar hos
Borås Energi visar att det fungerar bra att elda halmmixar (motsvarande 20 vikts-% inblandning) i
befintliga biopannor. Inmatningen kan dock påverkas om halmen är för grovt riven.
Kostnadskalkylen visar att det är effektivast att använda halm som snittas vid pressning. Vid krossning
är det en fördel om balstorleken 90 *120 * 250 m. Vid den balstorleken kan energiveden placeras
ovanpå balen vid sönderdelning i krossen. Det är något mer kostnadseffektivt att ta fram bränslemixen
på terminal och sönderdela med krossar med hög kapacitet än att värmeverket investerar i en stationär
halmriv. Inblandningsgrad och styrning blir dock mer flexibel om värmeverket sönderdela själv.
Kostanden för halm i sträng och avstånd till terminal och värmeverk har stor betydelse för den totala
kostnaden. Kostnaden för sönderdelad halm i mix med träbränsle och där halmkostnad är 350 kr/ton i
sträng blir 210 kr/MWh, fritt levererat Borås Energi från Lundby Maskinstation. Om transporten
mellan fältet och terminalen kan minskas från 35 km till 15 km och transporten mellan terminalen och
värmeverk från 55 till 30 km blir totala kostnaden för halmen levererat till värmeverket 197 kr/MWh.
Om priset på halm i sträng minskar till 150 kr/ton (en vanlig nivå i Skåne) och transportavstånden till
terminal är 35 km och avståndet 55 km till värmeverk blir priset för halm i mix med träflis 162
kr/MWh. Ett pris som konkurrerar väl med dagens träbränslepriser.
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1

Inledning

Idag eldas huvudsakligen avfall, returbränslen och skogsflis på värmeverken. För att kunna säkra
bränslemängder och flöden av biobränslen även i framtiden behövs fler biobränslesortiment. Exempel
på kompletterande bränslen är halm och stubbflis.
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). Svårigheten med halm är att
de kräver en mer avancerad logistik och bränslehantering för att få in bränslet i pannan. För att
huvuddelen av de befintliga värmeverk som använder skogsflis idag ska vara intresserade av att ta in
halm i sin produktion krävs att bränslet levereras som en färdig bränsleprodukt. Alternativet för halm
är att användas i specialiserade halmanläggningar. Nackdelen med dessa anläggningar är att
leveranssäkerheten av bränsle är lägre p.g.a. de variationer i halmskörden som kan uppstå från år till
år. Att använda halm i en bränslemix med skogsbränsle är därför mindre sårbart. För att leverera en
färdig bränslemix krävs dock att bränslet först hanteras via en bränsleterminal. Genom att hantera
bränslet via en terminal kan bränslemixarna lättare anpassas utifrån kundernas behov.
Lundby Maskinstation är ett entreprenadföretag med verksamhet i Trädet, Ulricehamns Kommun.
Trädet ligger mitt emellan Ulricehamn och Falköping med ena foten i skogsbygden i Sjuhärad och
andra foten i Skaraborgs slättbygder med stora jordbruk. Detta gör att både halm- och
skogsbränsletillgången är god. Lundby Gård består av ca 600 ha varav 500 ha egen skog och 50 ha
åkermark där det odlas spannmål och vall. Maskinstation inkluderar gödselspridning, tröskning,
jordbearbetning, gräs/halm pressning, kalkspridning mm. I dagsläget har gården 3 terminaler för
lagring av flis och kalk med utrymme för expansion. Lundby Maskinstation vill utveckla sin
terminalverksamhet med nya råvaror såsom halm och flisade stubbar. För att få ut stubbarna ur skogen
krävs en grävmaskin med stubbrytare, vilket finns på Lundby Maskinstation idag. Då Lundby
Maskinstation bedriver en åkeriverksamhet kan egna lastbilar användas för att transportera halm från
åker till terminal och flis/halm från terminal till värmeverk. Att utveckla verksamheten med bioenergi
gynnar företaget genom bättre utnyttjande av maskiner, jämnare arbetsbelastning över året, detta i sin
tur leder till ett bättre kassaflöde.

1.1

Projektets mål

Projektets mål var att öka användningen av nya biobränslesortiment genom att utveckla en lokal
bränsleterminal och demonstrera en bränslekedja med bl. a. mixar av halm och stubbflis från
produktion till slutanvändning i värmeverket.
Delmål i projektet var att
•
•

Identifiera/kartlägga intressenter för projektet (värmeverken).
Anordna minst 3 informationsmöten, workshops med producenter, användare och andra
intressenter i kedjan.
• Etablera samarbete/avtal med minst en användare.
• Utvärdera och ta fram förslag till organisation, leveransplan, kriterier för prissättning,
kvalitetskrav och specificera teknik/logistik för bränsleproduktionen.
• Identifiera lämpliga volymer.
• Ta fram ekonomiska kalkyler (lönsamhet).
Demonstrera, visa och informera om affärsmodellen. En större demonstration/ seminarier per år.
Därtill ta emot studiebesök och informera vid förfrågan.
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2

Identifiera/kartlägga intressenter för projektet

Tillsammans med KanEnergi och SP har Lundby Maskinstation under perioden 2012-2014 aktivt
arbetat med att kontakta och anordna möten med värmeverk och energibolag i närområdet där Lundby
har verksamhet. I bilaga 1 görs en sammanställning av de kontakter och möten som har gjort inom
projektet.

3

Beskrivning av terminalverksamheten på Lundby
Maskinstation

Nedan görs en beskrivning av de moment som ingår i den kedja som har utvecklats och demonstrerats
inom projektet.
Bränsle
Terminalen på Lundby maskinstation hanterar bränslen såsom stamvedsvedsflis, grotflis och stubbflis
samt mixar av dessa bränslen. Hantering av stubbflis är ännu under utveckling och har ännu bara
testats av två värmeverk. Inom projektet har även hantering av halm testats. Lundby driver bara
terminalhantering och försäljning av bränslet sköts av företaget Karlsson & Perssons skogstjänst.
Bränslet från terminalen levereras till närliggande värmeverk i Borås, Falköping, Skara etc.

Figur 1. Flissortiment på Lundby Maskinstations terminal.

Figur 2. Stubbrytning på Lundby och stubbflis.
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Halm
Lundby Maskinstation bedriver även entreprenadverksamhet på halmhantering. Maskinparken består
idag av 3 fyrkantpressar: New Holland 1290 fyrkantspress, Hesston 4900 fyrkantspress och Hesston
4800 fyrkantspress.

Figur 3. Halmhantering Lundby Maskinstation.
Framtagning av bränslemix av halm och flis på terminal
För att befintliga värmeverk som normalt använder skogsflis ska vara intresserade av att ta in halm i
sin produktion krävs att bränslet levereras som en färdig bränsleprodukt. Alternativet för halm är att
användas i specialiserade halmanläggningar men nackdelen med dessa anläggningar är att
leveranssäkerheten av bränsle är lägre p.g.a. de variationer i halmskörden som kan uppstå från år till
år. Att använda halm i en bränslemix med skogsbränsle är därför mindre sårbart. För att leverera en
färdig bränslemix krävs dock att bränslet först hanteras via en bränsleterminal. Genom att hantera
bränslet via en terminal kan bränslemixarna lätt anpassas utifrån kundernas behov.
Fördelen med halm är att det är ett torrt biobränsle med högt energiinnehåll, vilket är intressant för
anläggningar som ibland kräver torrare bränsle som inblandning. Råvarans låga volymvikt i
förhållande till flis gör att den kan mixas med flis utan att belasta transporten då ett flisekipage ej
fyller upp volymen, såvida volymen av halm inte är för stor. Inom projektet har tester med
sönderdelning av halm och energived genomförts vid två tillfällen. Första testet genomfördes hösten
2012 och andra testet genomfördes hösten 2014.
2012 var ett mindre test där ca 200 ton bränsle varav 10 % halm sönderdelades. Vid försöket användes
en kross av typen CBI 8400. På grund av en väldigt regnig höst höll halmen en hög fukthalt vilket
resulterade i att krossen gick väldigt tung och med låg kapacitet. Bränslet kördes sedan till Falköpings
värmeverk för förbränning. Då mängden var så liten kunde ingen uppföljning göras på förbränningen
utan syftet var främst att undersöka sönderdelningen.
Hösten 2014 gjordes ett större försök där en mix på halm/energived på 3000 ton togs fram på
terminalen hos Lundby. Detta försök gjordes i samarbete med ett Värmeforsk projekt som drivs av SP,
”Färdig bränslemix: Bränsleblandningar av halm, flis och additiv från terminal till värme-,
kraftvärmeverk”. Målet med värmeforskprojektet är att genom fullskaleförsök påvisa för marknaden
inom kraft/värmeproduktionen att halm är ett användbart bränsle som färdig mix med andra bränslen.
Därtill är målet att påvisa att det finns nya additiv som kan minska risken för eventuella driftproblem. I
målsättningen ingick att beskriva hur alkalirelaterade driftsproblem påverkas när en mix av halm,
energivedsflis och ”nya” additiv tillförs vid rosterförbränning i en 65 MW ångpanna, samt att beskriva
de bakomliggande mekanismerna hur olika halm/trä/additiv- blandningar påverkar
korrosion/beläggning/slaggning.

9

I samband med försöken hos Borås Energi togs en leveransplan fram, kriterier för prissättning
diskuterades och teknik/logistik för bränsleproduktionen och lämpliga volymer identifierades. Mixen
som levererades till Borås Energi bestod av 80 % energivedsflis och 20 % kornhalm. Även additiven
blandades in vid sönderdelningen på terminalen. Vid försöket användes en kross av typen CBI 8400.
För att få en bra blandning lastades en skopa energived och en halmbal varannan gång, se figur 4. För
att få en bra inblandning av additiven placerades denna ovanpå halmbalen.

Figur 4. Sönderdelning av energived och halm på Lundby terminal.
Under försöket konstaterades relativt snabbt att denna kross ej snittade halmen utan bara rev isär
balen, vilket resulterade i en för grov fraktion av halm. En grov fraktion resulterar i att bränslemixen
blir voluminös och lätt hänger sig i bränslematningen till pannan. Denna typ av kross fungerar dock
om halmen skulle ha snittats i samband med pressningen. En fördel är även att använda balar med
höjden 90 cm istället för 120 cm så att energiveden placeras ovanpå halmen, vilket kommer att
förbättra mixningen av bränslet. I det fortsatta försöket användes sedan en vanlig halmsnittare och
bränslet fick blandas med en skopa, se figur 5. För att få ekonomi på transporten måste mixen få plats
på samma lastvolym som ren träflis. Idag fylls ej lastbilarna helt vilket gör att halm kan tillsättas på
samma transport och fler MWh kan transporteras. 20 % inblandning blir dock för volyminöst speciellt
om halmen är grovriven. Beroende på snittlängd är bedömningen att max 10-15 % halm kan mixas in
utan att det påverkar ton vara.
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Figur 5. Sönderdelning av halm i en halmhack på Lundby Maskinstation.

4

Förbränningstest med halmmixar hos Borås Energi

Bränslemixen av halm och energived levererades till Borås Energi & Miljö under oktober månad 2014
för test i deras biobränslepannor, två rosterpannor på 65 MW vardera. I biobränsleångpannorna
förbränns skogsflis för att värma vatten till ånga. Ångan håller cirka 500°C och har 50 bars tryck när
den lämnar pannan. Den används sedan till att driva två ångturbiner. Vid full last bränns cirka 150 m³
biobränsle i timmen i de båda pannorna. Askan från förbränningen återförs till naturen. Anläggningen
har idag ingen rökgasåterföring utan biobränslet torkas innan användning. Att hitta torra
bränsleråvaror såsom halm som kan mixas med skogsflisen är därför av intresse under vissa delar av
året. Under 2010 utfördes bl.a. tester med mixar av halm/energived, motsvarande 500 ton levererat av
Lundby Maskinstation med bra resultat. Vid detta test gjordes dock inga mätningar avseende risker
med beläggningar/korrosion mm. Fördelen att få en bränslemix från en terminal är att mixen kan
anpassas till användaren behov och där även mixen kan neutraliseras genom att additiv kan tillföras.
Förbränningsförsöken 2014 utfördes under en vecka och där SP genomförde emissionsmätningar,
beläggningsmätningar och askanalyser. Mer ingående beskrivning av försöken och mätningarna ges i
Värmeforskrapporten som publiceras sommaren 2015 (Paulrud, 2015).
Förbränningsförsöken med bränslemixen fungerade mycket bra. Vissa inställningar för
bränslematningen fick göras då halmen hade en tendens att hänga sig ibland. Tabell 1 visar analysen
på bränslemixen. Som framgår av tabellen hade halmen en väldigt låg klorhalt p.g.a. att denna legat på
fältet någon vecka innan pressning. Med den här typen av halm och inblandningsgrad föreligger inga
ökade risker för sintring och beläggningar under förbränning.
Emissionsvärdena visade att förbränningen blev bättre med halmmixen än förbränning av ren stamved.
Temperaturen ökade och CO minskade. Även additiven (svavel och gips) hade effekt då klorhalten
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minskade i beläggningar och partiklar. Mer om resultaten kan läsas i värmeforskrapporten (Paulrud,
2015).

Figur 6. Bränslematningen och kontrollrumet Borås energi, försök med halmmix.

Tabell 1. Bränsledata på mixar av 80 vikts % energived och 20 vikt-% halm 0,3 % svavel och
2 % gips.

På prov i inlämningstillstånd
Total fukt, vikt-%
Effektivt värmevärde
vid konstant tryck, MJ/kg

Prov 3
Prov 4
Prov 1
Prov 2
Energived/halm Energived/halm
Energived Energived/halm
svaveladditiv
gipsadditiv
36,9
40,1
37,9
45,0
10,94

10,01

10,45

8,85

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

0,7
<0,01
<0,02
50,1
6,0
0,12
43

3,5
0,04
0,09
49,1
5,9
0,26
41

3,5
0,01
0,19
49,4
5,9
0,20
41

3,9
0,02
0,31
48,8
5,9
0,21
41

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-%

0,019
0,087
0,011
0,001
0,012
0,023
0,14
0,002
0,008
0,072
0,008

0,092
0,62
0,053
0,006
0,020
0,049
0,47
0,005
0,033
0,26
0,037

0,094
0,53
0,045
0,005
0,016
0,038
0,62
0,004
0,029
0,16
0,022

0,057
0,38
0,035
0,005
0,017
0,039
0,88
0,003
0,016
0,17
0,027

Effektivt värmevärde
vid konstant tryck, MJ/kg

18,76

18,34

18,31

18,08
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Forts. resultat biobränsle
På torrt prov
Arsenik, As, mg/kg
Kadmium, Cd, mg/kg
Kobolt, Co, mg/kg
Krom, Cr, mg/kg
Koppar, Cu, mg/kg
Nickel, Ni, mg/kg
Bly, Pb, mg/kg
Vanadin, V, mg/kg
Zink, Zn, mg/kg

5

Prov 1
<1
0,1
0,2
1
1
0,5
2
0,1
23

Prov 2
<1
0,1
0,4
5
2
3
1
1
70

Prov 3
<1
0,1
0,3
4
2
2
1
0,7
49

Prov 4
<1
<0,1
0,3
3
2
2
0,5
0,6
71

Kostnads kalkyl för mixning av halm och flis på
terminal

Inom projektet har kalkyler för framtagning av halmmixar på terminal tagits fram. Kalkylen avser
kostnaden för halmen. Totala priset på bränslemixen beror på kostnaden för flisen och
inblandningsgrad. Transportkostnaden för den hackade halmen bygger på att halmen är i mix med
träflis och att samma lastvolym kan fås som vid transport av enbart flis.

5.1

Beskrivning av kalkylerna, allmänna förutsättningar och
indata

Sönderdelning på terminal
Indata har hämtats från Fredrik Johansson, Lundby Maskinstation. Magnus Eriksson, Bal & Bobcat,
Löderup, Skåne har lämnat uppgifter kring hopsamling av halm med balsamlarvagn samt uppgifter om
sönderdelning av halm och dess hantering. Maskinkostnader har beräknats med hjälp av
”Maskinkostnader 2014, Maskinkalkylgruppen”.
Halmen köps på fält för en kostnad på 350 kr per kg halm när den ligger i sträng. Priset på halm i
sträng är det pris som gällde i Västra Götaland sommaren 2014. Priset i sträng varierar i landet och är
till exempel ofta lägre i Skåne. Tabell 11 redovisar därför totalkostnader för de olika scenariorna även
med ett lägre pris på halm i sträng, 250 kr/ton respektive 150 kr/ton.
Genomsnittligt transportavstånd mellan fält och terminal är 35 km. Hemtransport av balarna sker
med två begagnade lastbilssläp och en frontlastarutrustad traktor på 150 kW. I frontlastaren
transporteras en bal och på vagnarna transporteras antingen 31 osnittade balar eller 47 snittade balar.
Per resa transporteras därmed 17,05 ton osnittad halm eller 23,5 ton snittad halm. Tidsåtgång för
lastning är 45 minuter för osnittad halm och 60 minuter för snittad halm. För både snittad halm och
osnittad halm är tidsåtgången för avlastning 20 minuter.
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Pressning sker med en press med snittaggregat utom i scenario 1 där pressning sker utan snittaggregat.
Balstorleken för snittade balar är måtten 90 *120 * 250 cm med en vikt på 500 kg. Ej snittade balar är
120 *130 * 250 cm med en vikt på 550 kg. Till pressarna används en 220 kW traktor.

Nedan redovisas även känslighetsanalyser med olika transportavstånd, lastbil i stället för
traktorvagnar, lastbil med dubbeltrailer samt med balsamlarvagn på fältet. Vid sönderdelning används
det en lastmaskin med bedömd kapacitet på 20 ton halm i timmen. Beräkningarna har gjorts med olika
sönderdelningsutrustning men med samma kapacitet. En stor kross som kostar 4500 kr per timme. I
den stora sönderdelningsutrustningen läggs halmen ovanpå skogsbränsle och sönderdelas tillsammans
med skogsbränslet så att det blir en väl blandad produkt av halm och skogsflis.
Ett alternativ är en mindre utrustning som kostar ca 1 miljon kr i inköp och inkluderar rivare och
balbana. Kapaciteten för denna maskin är ca 500 – 1000 kg per timme och drivs av en 15 KW elmotor.
Efter denna maskin finns det ett matarband för vidare matning till förbränningsugnen. Alternativet är
en elevator som släpper ned bränslet i fickan innan ugnen. En sådan elevator kostar ca 250 kkr.
Transport till värmeverk av den hackade halmen sker med lastbil. Upp till 10 procent inblandning av
hackade halm bedöms inte påverka lastvikterna. Lassvikten bedöms till 38 ton. Avståndet till
värmeverk är 55 km och kostar 2300 kr per tur. Till detta tillkommer lastningskostnad.
När halmen inte sönderdelas på terminal utan sönderdelas direkt på värmeverket ser hanteringskedjan
efter pressning annorlunda ut. Fram till pressning är det ingen skillnad på kedjorna.
Sönderdelning vid värmeverk
Balarna samlas ihop på fältet med en balsamlingsvagn som har en kapacitet på 25 ton per timme. Till
denna vagn används en traktor på 110 kW. Balarna läggs på fältkant så att de kan lastas på lastbil som
står på vägen. Lastning på lastbilar sker med lastmaskin. Transportavstånd till värmeverk är 80 km och
antas kosta 3450 kr per tur. Till detta tillkommer kostnad för på och avlastning som tillsammans är 10
kr per ton. Sönderdelning sker med någon av de ovan omnämnda sönderdelningsutrustningarna. I
kalkylen har det beräknats att ca 3000 ton halm per år mixas med övrigt bränsle.

5.2

Resultat kostnadskalkyler

5.2.1

Scenario 1-press utan snittare, sönderdelning på terminalen.

Beskrivning av hanteringskedjan
Scenario 1 omfattar kostnaden för halm i sträng på fält – pressning utan snittare –lastning, transport
med traktor till terminal, avlastning –lastmaskin vid sönderdelning– borttagning snöre – sönderdelning
med stor fliskross, (låg kapacitet på halm) - lastbilstransport av flis och halm till värmeverk.
Resultatet visas i tabell 2.
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Tabell 2. Kostnad för press utan snittare, sönderdelning terminal.
Kr/ton Kr/MWh Kr/ts
%
Kr/ha
Halmkostnad på fält
350
83
Pressning
178
42
Lastning,
178
42
hemtransport,
avlastning
Lastare vid
29
7
sönderdelning
Borttagning snöre
40
10
Sönderdelning
402
96
Lastare för flis
10
2
Vägtransport till
61
14
värmeverk
Summa
1248
297
Värmevärde 4,2 MWh/ton (15 % fukthalt)
Skörd 3 ton/ha

412
210
210

28%
14%
14%

1050
534
534

35

2%

88

47
473
12
71

3%
32%
1%
5%

120
1207
29
182

1469

100%

3745

Totala kostnaden för scenario 1 är 1248 kr/ton eller 297 kr/MWh. Själva pressningen av halm utan
snittningsutrustning är något billigare än själva pressningen med snittutrustning. Med de relativt långa
transporterna av halmbalar vinner man tillbaka den ökade pressningskostnaden med lägre
transportkostnad för snittade balar. I beräkningarna är lastvikten för traktorvagnstransport för ej snittad
halm 17,05 ton per resa och för snittade balar är lastvikten 23,5 ton. Dessutom är
sönderdelningskostnaden och hantering i samband med sönderdelning avsevärt högre för de osnittade
balarna jämfört med snittad halm. I och med att osnittad halm är så pass mycket dyrare än snittad halm
sker nedanstående beräkningar enbart på halm som snittats i samband med pressning.

5.2.2

Scenario 2a-press med snittare, sönderdelning med hög kapacitet
på terminalen.

Beskrivning av hanteringskedjan
Förutsättningarna är samma som scenario 1 men sönderdelningsutrustningen har samma kapacitet som
för flis och pressen har snittutrustning vilket underlättar sönderdelning samt ger högre baldensiteter
och högre lastvikter vid transport av balar.
Kalkylen omfattar; halm i sträng på fält – pressning med snittare – lastning, transport med traktor till
terminal, avlastning – lastmaskin vid sönderdelning – borttagning snöre – sönderdelning med stor
fliskross (samma kapacitet som flis på halmhantering) - lastbilstransport av flis och halm till
värmeverk. Resultatet visas i tabell 3.
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Tabell 3. Kostnad för press med snittare, sönderdelning terminal.
Kr/ton Kr/MWh Kr/ts
%
Kr/ha
Halmkostnad på fält
350
83
Pressning
197
47
Lastning,
hemtransport,
avlastning
113
27
Lastare vid
sönderdelning
29
7
Borttagning snöre
40
10
Sönderdelning
80
19
Lastare för flis
10
2
Vägtransport till
värmeverk
61
14
Summa
880
210
Värmevärde 4,2 MWh/ton (15 % fukthalt)
Skörd 3 ton/ha

412
232

40%
22%

1050
592

133

13%

339

35
47
94
12

3%
5%
9%
1%

88
120
240
29

71
1036

7%
100%

182
2641

Totala kostnaden för scenario 2a är 880 kr/ton eller 210 kr/MWh. Som tabell 3 visar utgör ersättningen
till odlaren 40 procent av den totala kostnaden. Med en ersättning på 350 kr per ton halm när halmen
ligger i sträng på fältet är denna kostnad den klart största kostnadsposten. Näst störst kostnad är
pressning, vilket utgör 22 procent av kostnaderna. Den tredje största kostnadsposten är lastning,
hemtransport med traktorvagnar 35 km och avlastning. Denna kostnadspost utgör 13 procent av
kostnaderna. Med kortare transportavstånd skulle denna kostnadspost kunna sänkas väsentligt.
Sönderdelning och transport till värmeverk utgör 9 procent respektive 7 % av kostnaderna.
Transporten till värmeverk är 55 km i beräkningarna, vilket innebär en kostnadssänkningsmöjlighet
med kortare transportavstånd.

5.2.3

Scenario 2b - press med snittare, sönderdelning med hög kapacitet
på terminalen, balsamlarvagn och lastbilstransport till terminalen

Beskrivning av hanteringskedjan
I kalkylen nedan gäller samma förutsättningar som 2a med undantag av att en balsamlingsvagn
används samt att balarna transporteras med lastbil från fältkant till terminal.
Kalkylen omfattar; Halm på fält – pressning med snittare – fälttransport och hopsamling av balar med
balsamlarvagn – lastning av lastbil vid fältkant - lastbilstransport till terminal - lastare för
avlastning bal - lastmaskin vid sönderdelning – borttagning snöre - sönderdelning med stor fliskross
och samma kapacitet som flis på halmhantering - lastbilstransport av flis och halm till värmeverk.
Resultatet visas i tabell 4.
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Tabell 4. Kostnaden för press med snittare, sönderdelning terminal med hög kapacitet, balsamlarvagn
och lastbilstransport till terminalen.
Kr/ton Kr/MWh Kr/ts
%
Kr/ha
Halmkostnad på fält
Pressning
Fälttransport och
hopsamling balar
Lastning av lastbil vid
fältkant
Lastbilstransport till
terminalen
Lastare för avlastning
bal
Lastare vid
sönderdelning
Borttagning snöre
Sönderdelning
Lastare för flis
Vägtransport till
värmeverk
Summa

350
197

83
47

412
232

37%
21%

1050
592

65

16

77

7%

196

12

3

14

1%

35

92

22

108

10%

276

9

2

10

1%

26

29
40
80
10

7
10
19
2

35
47
94
12

3%
4%
8%
1%

88
120
240
29

61
945

14
225

71
1112

6%
100%

182
2835

Värmevärde 4,2 MWh/ton (15 % fukthalt)
Skörd 3 ton/ha
Totala kostnaden för scenario 2b är 945 kr/ton eller 225 kr/MWh. Att samla ihop balarna med
balsamlarvagn som transporterar balarna till fältkanten för att därefter transportera balarna med lastbil
till terminalen blir dyrare än att direkt lasta balarna på traktorvagnar på fältet för hemtransport.
Balarna hanteras fler gångar med balsamlarvagn genom att balarna lastas av vid fältkant, vilket ökar
kostnaderna. Fördelen med en balsamlarvagn är att halmen snabbt kommer bort från fältet vilket kan
ge ett lägre pris på halmen i sträng. En balsamlarvagn är också en fördel om halmen måste lagras på
fältkant.

5.2.4

Scenario 2c-press med snittare, sönderdelning med hög kapacitet
på terminalen, balsamlarvagn och traktorvagnstransport till
terminalen

Beskrivning av hanteringskedjan
För kalkylen nedan gäller samma förutsättningar som 2b men balarna transporteras med traktorvagn
från fältkant till terminal istället för lastbil.
Kalkylen omfattar; Halm på fält – pressning med snittare – fälttransport och hopsamling av balar med
balsamlarvagn – lastning av traktorvagnar vid fältkant - traktortransport till terminal - lastare för
avlastning bal - lastmaskin vid sönderdelning – borttagning snöre - sönderdelning med stor fliskross
och samma kapacitet som flis på halmhantering - lastbilstransport av flis och halm till värmeverk.
Resultatet visas i tabell 5.
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Tabell 5. Press med snittare, sönderdelning med hög kapacitet på terminalen, balsamlarvagn och
traktorvagnstransport till terminalen
Kr/ton Kr/MWh
Halmkostnad på fält
Pressning
Fälttransport och
hopsamling balar
Lastning av lastbil vid
fältkant
Traktortransport till
terminalen
Lastare för avlastning
bal
Lastare vid
sönderdelning
Borttagning snöre
Sönderdelning
Lastare för flis
Vägtransport till
värmeverk
Summa

Kr/ts

%

Kr/ha

350
197

83
47

412
232

38%
21%

1050
592

65

16

77

7%

196

12

3

14

1%

35

68

16

80

7%

205

9

2

10

1%

26

29
40
80
10

7
10
19
2

35
47
94
12

3%
4%
9%
1%

88
120
240
29

61
921

14
219

71
1106

7%
100%

182
2764

Värmevärde 4,2 MWh/ton (15 % fukthalt)
Skörd 3 ton/ha

Totala kostnaden för scenario 2c är 921 kr/ton eller 219 kr/MWh. Om balarna transporteras från
fältkant till terminal med traktorvagn i stället för med lastbil blir kostnaden något lägre än med lastbil.
Dock är kostnaden med traktorvagn från fältkant och med balsamlarvagn för hopsamling och transport
till fältkant dyrare än om balarna lastas direkt ute på fältet på traktorvagnar.

5.2.5

Scenario 2d-press med snittare, sönderdelning med hög kapacitet
på terminalen, balsamlarvagn och lastbilstransport till
terminalen, link (dubbeltrailer)

Beskrivning av hanteringskedjan
För kalkylen nedan gäller samma förutsättningar som 2c men balarna transporteras med lastbil med
dubbeltrailer från fältkant till terminal som lastar 15 balar mer än en traditionell lastbil.
Kalkylen omfattar; halm på fält – pressning med snittare – fälttransport och hopsamling av balar med
balsamlarvagn – lastning av lastbil vid fältkant – lastbilstransport med dubbeltrailer till terminal
- lastare för avlastning bal - lastmaskin vid sönderdelning – borttagning snöre - sönderdelning med
stor fliskross och samma kapacitet som flis på halmhantering - lastbilstransport av flis och halmmix
till värmeverk. Resultatet visas i tabell 6.
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Tabell 6. Press med snittare, sönderdelning med hög kapacitet på terminalen, balsamlarvagn och
lastbilstransport till terminalen, link (dubbeltrailer).
Kr/ton Kr/MWh Kr/ts
%
Kr/ha
Halmkostnad på fält
Pressning
Fälttransport och
hopsamling balar
Lastning av lastbil vid
fältkant
Lastbilstransport till
terminalen
Lastare för avlastning
bal
Lastare vid
sönderdelning
Borttagning snöre
Sönderdelning
Lastare för flis
Vägtransport till
värmeverk
Summa

350
197

83
47

412
232

38%
21%

1050
592

65

16

77

7%

196

12

3

14

1%

35

78

19

92

8%

235

9

2

10

1%

26

29
40
80
10

7
10
19
2

35
47
94
12

3%
4%
9%
1%

88
120
240
29

61

14

71

6%

182

931

222

1096

100%

2794

Värmevärde 4,2 MWh/ton (15 % fukthalt)
Skörd 3 ton/ha
Totala kostnaden för scenario 2d är 931 kr/ton eller 222 kr/MWh. Kalkylen beskriver vad det kostar
om man istället för vanlig lastbil använder en dragbil med dubbeltrailer som bedöms kunna lasta 15
balar mer än en traditionell lastbil. En traditionell lastbil bedöms kunna lasta 25 ton halm medan en
dubbeltrailer bedöms kunna lasta 32,5 ton halmbalar. Dubbeltrailern bedöms kosta 100 kr mer per
timme, men den högre lastvikten gör att kostnaderna med dubbeltrailer blir lägre än med traditionell
lastbil, men likartade eller något högre än för transport med traktorvagn.

5.2.6

Scenario 2e - press med snittare, sönderdelning med hög kapacitet
på terminalen, kort transportavstånd

Beskrivning av hanteringskedjan
I kalkylen nedan gäller samma förutsättningar som 2a men med ett transportavstånd på endast 15 km
mellan fältet och terminalen och endast 30 km mellan terminalen och värmeverket.
Kalkylen omfattar; halm på fält – pressning med snittare – lastning, transport till terminal 15 km med
traktor, avlastning – lastmaskin vid sönderdelning – borttagning snöre – sönderdelning med stor
fliskross och samma kapacitet som flis på halmhantering - lastbilstransport 30 km av flis och halm
till värmeverk. Resultatet visas i tabell 7.
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Tabell 7. Press med snittare, sönderdelning med hög kapacitet på terminalen, kort transportavstånd till
terminal och till värmeverk, 1,5 mi till terminal och 3 mil till värmeverk.
Kr/ton Kr/MWh Kr/ts
%
Kr/ha
Halmkostnad på fält
Pressning
Lastn, hemtransp,
avlast, 1,5 mil
Lastare vid
sönderdelning
Borttagning snöre
Sönderdelning
Lastare för flis
Vägtransport till
värmeverk, 3 mil
Summa

350
197

83
47

412
232

42%
24%

1050
592

80

19

94

10%

239

29
40
80
10

7
10
19
2

35
47
94
12

4%
5%
10%
1%

88
120
240
29

42
828

10
197

50
975

5%
100%

127
2485

Värmevärde 4,2 MWh/ton (15 % fukthalt)
Skörd 3 ton/ha
Totala kostnaden för scenario 2e är 828 kr/ton eller 197 kr/MWh. I grundberäkningarna är
transportavståndet 35 km mellan fält och terminal och 55 km mellan terminal och värmeverk, vilket i
många fall kan betraktas som relativt långa transportavstånd. Om transportavståndet mellan fält och
terminal i stället varit 15 km hade kostnaderna för transport sjunkit med 33 kr per ton halm. Med ett
transportavstånd mellan värmeverk och terminal på 30 km i stället för 55 km hade kostnaderna för
lastbilstransporten sjunkit med 19 kr per ton. Tillsammans blir detta en kostnadssänkning på 52 kr per
ton halm vilket är en kostnadssänkning på 5,5 procent av den totala kostnaden för leverans fritt
värmeverk. Att hålla ned transportavstånden har relativt stor betydelse för totalkostnaden.

5.2.7

Scenario 3-press med snittare, sönderdelning hög kapacitet på
värmeverk.

Beskrivning av hanteringskedjan
För kalkylen gäller samma förutsättningar som 2b men halmen transporteras med lastbil till
värmeverk utan terminalhantering där halmen sönderdelas med samma stora sönderdelningsutrustning
som beräkningarna på terminal.
Kalkylen omfattar; halm på fält – pressning med snittare – balvagn för fälttransport – lastare som
lastar lastbilar – lastbilstransport till värmeverk – lastmaskin vid sönderdelning– borttagning snöre –
sönderdelning vid värmeverk med stor fliskross och samma kapacitet som flis på halmhantering .
Resultatet visas i tabell 8.
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Tabell 8. Press med snittare, sönderdelning hög kapacitet på värmeverk.
Kr/ton Kr/MWh Kr/ts
%
Kr/ha
Halmkostnad på fält
Pressning
Fälttransport och
hopsamling balar
Lastning av lastbil vid
fältkant
Vägtransport till
värmeverk
Lastare för avlastning
bal
Lastare vid
sönderdelning
Borttagning snöre
Sönderdelning
Summa

350
197

83
47

412
232

38%
21%

1050
592

65

16

77

6%

196

12

3

14

1%

35

138

33

162

15%

414

9

2

10

1%

26

29
40
80
921

7
10
19
219

35
47
94
1083

3%
4%
9%
100%

88
120
240
2762

Värmevärde 4,2 MWh/ton (15 % fukthalt)
Skörd 3 ton/ha
Totala kostnaden för scenario 3 är 921 kr/ton eller 219 kr/MWh. Genom att inte köra balarna till
terminal för sönderdelning sparas kostnad för flistransport på 61 kr per ton halm och lastning av flis på
10 kr per ton halm. I beräkningarna antas transportsträckan för balarna vara 80 km, vilket kostar 138
kr. Detta kan jämföras med transporten mellan fält och terminal som kostar 92 kr för 35 km, vilket är
46 kr extra den längre sträckan. Om det varit samma sträcka mellan fält och terminal som mellan fält
och värmeverk hade det sparats 71 kr (61 kr + 10 kr) per ton halm genom att inte först transportera
halmen till terminal. Totalt minskar kostnaden från 225 kr/MWh till 219 kr/MWh för detta scenario.

5.2.8

Scenario 4 - press med snittare, sönderdelning med stationär
mindre hack med låg kapacitet på terminalen.

Beskrivning av hanteringskedjan
I kalkylen nedan investerar terminalen i en mindre stationär hack med balbana som har lägre kapacitet
än de stora mobila krossarna.
Kalkylen omfattar; halm på fält – pressning med snittare –lastning, transport till terminal, avlastning –
lastmaskin vid sönderdelning– borttagning snöre – sönderdelning vid terminal med liten
sönderdelningsutrustning med matarbord - lastbilstransport av flis och halm till värmeverk.
Resultatet visas i tabell 9.
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Tabell 9. Press med snittare, sönderdelning med låg kapacitet på terminal.
Kr/ton Kr/MWh
Halmkostnad på fält
Pressning
Lastning,
hemtransport,
avlastning
Lastare vid
sönderdelning
Borttagning snöre
Sönderdelning
Lastare för flis
Vägtransport till
värmeverk
Summa

Kr/ts

%

Kr/ha

38%
22%

1050
592

350
197

83
47

412
232

113

27

133

29
40
112
10

7
10
27
2

35
47
131
12

61
912

14
217

71
1073

12%
339
3%
4%
12%
1%
7%
100%

88
120
335
29
182
2735

Värmevärde 4,2 MWh/ton (15 % fukthalt)
Skörd 3 ton/ha

Totala kostnaden för scenario 4 är 912 kr/ton eller 217 kr/MWh. En rivare med kapaciteten 750 kg per
timme och balabana med plats för 10 balar bedöms ha ett anskaffningsvärde på ca 1 miljon kronor.
Med en årlig sönderdelning av 3000 ton halm blir kostnaden 112 kr per ton halm, vilket är 32 kr mer
än för den storskaliga sönderdelningsutrustningen.

5.2.9

Scenario 5 - press med snittare, sönderdelning låg kapacitet på
värmeverk.

Beskrivning av hanteringskedjan
Förutsättningarna är samma som 4 men uppsamling på fält sker med balvagn och halmen transporteras
till värmeverk för sönderdelning.
Kalkylen omfattar; halm på fält – pressning med snittare – balvagn för fälttransport – lastare som
lastar lastbilar – lastbilstransport till värmeverk – lastmaskin vid sönderdelning– borttagning snöre –
sönderdelning vid värmeverk med liten sönderdelningsutrustning med matarbord . Resultatet visas
i tabell 10.
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Tabell 10. Press med snittare, sönderdelning låg kapacitet på värmeverk.
Kr/ton Kr/MWh
Halmkostnad på fält
Pressning
Fälttransport och
hopsamling balar
Lastning av lastbil vid
fältkant
Vägtransport till
värmeverk
Lastare för avlastning
bal
Lastare vid
sönderdelning
Borttagning snöre
Sönderdelning
Summa

Kr/ts

%

Kr/ha

350
197

83
47

412
232

37%
21%

1050
592

65

16

77

7%

196

12

3

14

1%

35

138

33

162

14%

414

9

2

10

1%

26

29
40
112
952

7
10
27
227

35
47
131
1120

3%
4%
12%
100%

88
120
335
2857

Värmevärde 4,2 MWh/ton (15 % fukthalt)
Skörd 3 ton/ha
Totala kostnaden för scenario 5 är 952 kr/ton eller 227 kr/MWh. Oberoende av om den småskaliga
sönderdelningsutrustningen står vid värmeverk eller vid terminal är kostnaden per ton halm högre med
den småskaliga sönderdelningsutrustningen. Dock kan ändå den småskaliga utrustningen vara aktuell i
en del situationer. När halmen inte skall sönderdelas samlat i tiden kanske det inte finns tillgänglig
storskalig sönderdelningsutrustning. När det bara skall sönderdelas mindre kvantiteter per dygn kan
denna småskaliga utrustning vara ett alternativ. Om riven ej kräver att snörena tas bort så kan
kostnaden minska med 10 kr/MWh.

5.3

Sammanställning av de olika scenariona

För att jämföra ovan redovisade scenarier har kostnad per ton halm och per MWh sammanställts i
nedanstående tabell 11. I tabellen redovisas även kostnaden där halm i sträng har ett lägre pris då
denna varierar i landet. I tex. Skåne är halmpriset i sträng avsevärt lägre, vilket gör halmen mer
konkurrenskraftig för de värmeverk som finns i Skåne.
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Tabell 11. Kostnad per ton halm och per MWh för de olika Scenariona.
kr/ton
Halm i sträng

Kr/MWh

kr/ton

Kr/MWh

250
kr/ton

350
kr/ton

kr/ton

Kr/MWh

150
kr/MWh

Scenario 1

1248

297

1148

273

1048

250

Scenario 2a

880

210

780

186

680

162

Scenario 2b

945

225

845

201

745

177

Scenario 2c

921

219

821

196

721

172

Scenario 2d

931

222

832

198

732

174

Scenario 2e

828

197

728

173

628

150

Scenario 3

921

219

821

195

721

172

Scenario 4

912

217

812

194

712

170

Scenario 5

952

227

852

205

752

181

Som framgår av tabellen visar ger scenario 2e, där sönderdelning görs på terminal och med korta
transportavstånd den klart lägsta kostnaden. Vid längre transportsträcka är 2a, även här utnyttjande av
terminal det kostnadseffektivaste scenariot. Anledningar till att det inte blir lägre kostnader för
transport direkt till värmeverk är dels att det är kalkylerat med ett transportavstånd på 80 km mellan
fält och värmeverk och dels att det är dyrare att samla ihop balarna med balvagn och sedan
transportera till värmeverk med lastbil, jämfört med att lasta balarna ute på fältet på traktorvagnar för
att sedan transportera dem med dessa traktorvagnar. Alla scenarios utom tre uppvisar en kostnad
mellan 900 och 1000 kr per ton halm vid en halmkostnad i sträng på 350 kr/ton, d.v.s. relativt liten
skillnad mellan de olika scenarierna.
För Skåne där halmkostnaden i sträng är lägre, är flera av scenariorna konkurrenskraftiga idag,
speciellt om transportavstånden är kortare än fallet för Lundby

5.4

Känslighetsanalys på scenario 2a

Nedan görs en känslighetsanalys över vad ändringar i olika parametrar betyder för kostnaderna.
Lägre ersättning för halmen på fältet
I kalkylerna är det beaktat en ersättning till lantbrukarna på 350 kr per ton vilket motsvarar 83 kr per
MWh. Detta utgör 40 procent av de totala kostnaderna i scenario 2a. Om ersättningen till lantbrukaren
sänks med 100 kr per ton sjunker kostnaden för halmråvaran till 250 kr per ton vilket motsvarar 60 kr
per MWh. Det ger en minskning av den totala kostnaden från 210 kr/MWh till 186 kr/MWh. Om
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ersättningen till lantbrukaren endast varit 150 kr per ton halm i sträng skulle den totala
produktionskostnaden varit 680 kr per ton halm vilket motsvarar 162 kr per MWh.
Fler timmar per år för pressen
I huvudkalkylen används pressen 250 timmar per år och samtlig tid avser halmpressning. Pressning
utgör 22 procent av den totala kostnaden. Traktorn framför pressen används totalt 1200 timmar per år
varav 250 till pressning. Kostnad för pressning är 197 kr per ton vilket motsvarar 47 kr per MWh. Av
dessa 197 kr per ton halm kan 118 kr per ton (28 kr per MWh) hänföras till press och 80 kr per ton
halm (19 kr per MWh) hänföras till traktor inkl. förare. Vid pressning utgör alltså pressen 60 procent
av kostnaderna och traktorn 40 procent av kostnaderna.
Om den årliga användningstiden ökar med 100 timmar per år för både traktor och press minskar
kostnaderna med 13 kr per ton (3 kr per MWh) Av denna kostnadssänkning kan 12 kr hänföras till
pressen och 1 kr per ton till traktorn.
Ändrat transportavstånd
I beräkningarna är transportavstånden relativt långa. Om dessa varit kortare hade den totala kostnaden
sjunkit . I huvudalternativet är transportavståndet 35 km mellan fält och terminal, 55 km mellan fält
och värmeverk. I det alternativ där halmen transporteras direkt till värmeverk är avståndet 80 km. För
varje 10 km som de olika avstånden sjunker innebär det kostnadsbesparingar på 16 kr per ton halm
(3,8 kr per MWh) för transport mellan fält och terminal, 8 kr per ton (1,8 kr per MWh) för transport
mellan terminal och värmeverk samt 10 kr per ton halm (2,4 kr per MWh) när halmen transporteras
direkt från fält till värmeverk.
Balsamlingsvagn jämfört med lastning ute på fält
I beräkningarna är timkostnaden för balsamlarvagnen 773 kr och för traktor med frontalstare och två
begagnade stora släp är timkostnaden 797 kr per timme, d.v.s. ungefär samma timkostnad för
balsamlarvagn och frontlastarutrustad traktor med två vagnar. Detta gör att det blir dels tidsåtgång
men även praktiska aspekter som avgör om balsamlarvagn är intressant eller ej. Den totala
tidsåtgången blir högre med balsamlarvagn jämfört med att lasta balarna direkt ute på fältet och
därmed blir detta system dyrare. Finns det däremot behov av att först transportera balarna till fältkant
så att fordon som skall transportera balarna inte behöver köra ut i fältet kan detta utgöra ett motiv för
balsamlarvagn. Ett annat motiv för balsamlarvagn är om fältet behöver bli fritt från balar tidigt för att
man behöver bearbeta fältet efter skörd. Balsamlarvagn som lägger balarna vid fältkant kan vara ett
sätt att få längre tidsperiod som balarna kan transporteras från fält till terminal eller värmeverk.
Genom att kunna garantera snabb bortförsel av balarna från fältet så kan ersättningen till lantbrukaren
ev minska.

6

Demonstration och visning

Utöver att utveckla produktionskedjan på terminal syftar ett demonstrationsprojekt till att visa upp
bränslekedjan och informera om terminalen. Från 2012 - 2014 har Lundby Maskinstation deltagit i och
visat upp produktionskedjan vid olika seminarier och mässor såsom:
-

Lantbruksmässan, Lidköping, mars 2013
Borgeby fältdagar, 2014
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-

Elmia lantbruk, 2014

Två demonstrationsdagar har anordnats (bilaga 2 och 3);
-

Stubbar som bioenergiresurs, trädet 2013
Färdig bränslemix från terminal, Trädet 2014

Figur 7. Fredrik Johansson Lundby Maskinstation, Elmia 2014.
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7

Slutsatser

Fördelen med att hantera bränsle via terminaler är flera. Dels kan bränslet levereras vid behov samt
kan bränslesortimentet anpassas till kundens behov genom att olika bränslen kan mixas.
För att huvuddelen av de befintliga värmeverk som använder skogsflis idag ska vara intresserade av att
ta in tex. halm i sin produktion krävs att bränslet levereras som en färdig bränsleprodukt. För att
leverera en färdig bränslemix krävs dock att bränslet först hanteras via en bränsleterminal. Alternativet
är att halm hanteras via terminal vid värmeverket.
Mål med det här projektet har varit att öka användningen av nya biobränslesortiment genom att
utveckla bränsleterminalen på Lundby Maskinstation och demonstrera en bränslekedja med bl. a.
mixar av halm och stubbflis från produktion till slutanvändning i värmeverket.
Slutsatser från det här projektet är:
•

Under projekttiden har det varit svårt att få värmeverken intresserade av att testa nya
bränslesortiment då tillgången på skogsbränsle och RT-flis är god och bränslepriserna låga.

•

Flera värmeverk har varit intresserade av stubbflisen och 2 värmeverk har testat stubbflis från
Lundby i sin bränslemix.

•

Bränslemixar av halm och energived fungerar bra att ta fram på terminal. Tester visar att
halmen i balarna bör vara snittad för att underlätta sönderdelningen och mixningen med
energivedsflisen.

•

En inblandningsgrad på 10-15 vikt-% halm bör ej påverka transportekonomin eller
inmatningen till pannan.

•

Förbränningstester med halmmixar hos Borås Energi & Miljö visar att det fungerar bra att elda
halmmixar (motsvarande 20 vikts-% inblandning) i befintliga biopannor. Inmatningen kan
dock påverkas om halmen är för grovt riven.

•

Halmen som användes vid försöket var kornhalm som legat på fältet innan pressning och där
av hade en låg klorhalt. Vid användning av halm med hög klorhalt kan ett svavel-additiv
användas med fördel.

•

Förbränningsförsöken med bränslemixen fungerade mycket bra. Vissa inställningar för
bränslematningen fick göras då halmen hade en tendens att hänga sig ibland.

•

Kostnadskalkylen visar att det är effektivast att använda halm som snittas vid pressning samt
att balstorleken är 90 *120 * 250 m vid krossning. Vid den balstorleken kan energiveden
placeras ovanpå balen vid sönderdelning i stora krossar.

•

Det är något mer kostnadseffektivt att ta fram bränslemixen på terminal och sönderdela med
krossar med hög kapacitet än att värmeverket investerar i en stationär halmriv.
Inblandningsgrad och styrning blir dock mer flexibel om värmeverket sönderdela själv.

•

Kostanden för halm i sträng och avstånd till terminal och värmeverk har stor betydelse för den
totala kostnaden. Kostnaden för sönderdelad halm i mix med träbränsle och där halmkostnad
är 350 kr/ton i sträng blir fritt levererat Borås Energi från Lundby Maskin station 210
kr/MWh.
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8

•

Om transporten mellan fältet och terminalen kan minskas från 35 km till 15 km och
transporten mellan terminalen och värmeverk från 55 till 30 km blir totala kostnaden för
halmen levererat till värmeverket 197 kr/MWh.

•

Om priset på halm i sträng minskar till 150 kr/ton (ett vanligt pris i Skåne) och
transportavstånden till terminal är 35 km och avståndet 55 km till värmeverk blir priset för
halm i mix med träflis 162 kr/MWh. Ett pris som konkurrerar väl med dagens
träbränslepriser.

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.
Paulrud, S. 2015. Färdig bränslemix: Bränsleblandningar av halm, flis och additiv från terminal till
värme-, kraftvärmeverk. Pågående Värmeforskprojekt.
Maskinkostnader 2014, Maskinkalkylgruppen.
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Bilaga 1. Identifiera/kartlägga intressenter för
projektet
Tillsammans med KanEnergi har Lundby Maskinstation aktivt arbetat med att kontakta värmeverk och
energibolag i närområdet där Lundby har verksamhet. Nedan görs en sammanställning av de kontakter
som har gjort inom projektet.
•

Vi har kontaktat samtliga större värmeverk i närområdet och frågat om deras tekniska
förutsättningar, kvantiteter, kontrakt etc. Återkommande kontakter har tagits med framförallt
Grästorp.

•

Det har varit svårt att få värmeverkens intresse. Framförallt nu när det finns relativt stora
mängder till billigt pris av biprodukter från sågverk och träindustrin. Senaste uppgifter jag har
är att ett värmeverk kan köpa bränsle för ca 170-180 kr/MWh på relativt långa kontrakt. Svårt
att konkurrera mot och dessa leverantörskedjor existerar redan och hanteras av etablerade
aktörer.

•

RT-flis får du för ca 90 kr/MWh. Detta gör att samtliga större värmeverk som kan och får
hantera dessa faller bort.

Tabellen nedan redovisar vilka värmeverk som kontaktats samt kontaktpersoner. Kommunikation har
skett både via telefon och mail.
Värmeverk

Kontaktperson

Mejladress/notering

Vårgårda Ångfabrik

Bo Anders Ek

0322-625580

Herrljunga kraft

Tomas Bengtsson

0513-22051

Falbygdens Energi

Anders Tigell

Trollhättan Energi

Magnus Blomster

0520-497084

Katrinefors Kraftvärme
(Mariestad)

Fredrik Gardelach

0501-393440

Tidaholms Energi AB

Johan Magnusson

0502-606570

Ulricehamns Energi AB

Jerker Larsson

Hjo Energi

Per-Olof Westlin

Möte och tester har skett

jerker.larsson@ueab.se

Tel.

0515-77 75 00

0321-532300
0503-351 00 fm

torbjörn.claesson@neova.se
Tibro Energi (Neova)

Torbjörn Claesson

Ej intresserade av halm

Vara (Vara Energi)

Fredrik Svantesson

Kvänum - Lantmännen

Tobias Klaar

Löpande kontakter tagna för
bränsletest

Lidköping

Christoffer Widén

Christoffer.widen@lidkoping.se

0703-734802
0512-797080 (915)
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0510-770000

Skövde

Peter Johansson

Möte har hållits

Skövde (avfall): 0500-49
95 30 Åke Harder
(Driftchef KSS
anläggningen)

har testat stubbkross, funkar inte,
vill inte ha halm. Långa avtal med
Sveaskog m fl

Per-Arne Sjöholm,
Vattenfall,
Västerbyverket bränsle
Götene

Har provat elda med stubbkross,
mycket sand
Halm funkar inte, sätter sig i
hanteringssystem

Götene Västerby, Emil
Nordh 0511-506 15
Roger Björnberg
(drifttekniker)

Skara

Magnus Jakobsson VD

Jönköping

036-10 83 45

0500-415860

roger.bjornberg@skaraenergi.se
Möte har hållits
Ej intressant då de bygger
avfallspanna.
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08-7396828
0511-320 27

Vi gjorde också en enkät för att identifiera status, intresse och framtida planer hos övriga värmeverk som vi ej haft löpande kontakter med.
ENKÄT OM INTRESSE FÖR
BIOENERGI BLAND
VÄRMEVERK
Vårgårda
Fråga 1
Vilken typ av bioenergi
använder ni idag (blöt flis skogsflis,
etc.)
bark, grot
Fråga 2
Skulle ni vara intr. Eller
ha möjlighet att blanda
in andra biobränslen?
Fråga 3

Har ni testat andra
biobränslen som stubbkross, halm, salix?
Fråga 4

Ja, men
inte så
enkelt

skogsflis,
bark, grot

Ja i
Herrljunga
borde det
funka

Ja,
stubbkross,
salix, halm Nej

Kan ni tänka er att ha fler
leverantörer (tex.
Lundby Maskinstation)
Ja
Fråga 5
I vilken omfattning i så
fall?

Herrljunga

50 000
MWh

Tveksamt,
beror på
pris

Trollhättan

Mariestad

Tidaholm

Ulricehamn

Skogsråvara

RT-flis,
Industrispill,
papperslam spånskiva
Pellets

Hjo

Vara

Skogsflis

Sågverksavfall,
skogsflis
Flis, GROT mm

Gjort försök,
men negativt
resultat

Idag kan vi
bara ha en lev.
men kan vara
intressant i
Ja som
framtiden
inblandning

Inte som
det ser ut
idag

Nej, för dyrt Nej

Proveldat
salix och
stubbe,
havreskal

Testat
skogsflis
grot

Salix,
stamvedsflis,
rörflen, negativa
skogsflis, rt- stubbar men erfarenheter,
Salix har vi
flis,
det funkade måste ha rätt
testat, provat
stubbkross inte
pannor.
MDF-spån

Har en bra
mix av fem
lev.

Prisfråga,
just nu
långa avtal

Grot, men
inte stubbar

Vet ej
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Ja

Visst kan vi det
Nej
(Lantmännen men en
huvudansvarig
idag)

40 000
MWh

Nej

Tot. Idag 40-45
000 MWh

Kvänum

Testat
stubbkross, salix,
nötkross,
palmkross, halm
mm. Halm
funkar inte

Ja om ett år

Ja

35 000 MWh

Ca 2000 ton
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Informationsmöten, workshops med värmeverken och andra
intressenter
Möten med värmeverk
Falbygdens Energi
Möte 9 oktober 2012.
Deltagare: Anders Tigell, FEAB (bränsleansvarig) Johan Aldén, FEAB, Fredrik
Johansson, Lundby Maskinstation och Ronnie Hollsten, KanEnergi
FEAB är intresserade av att testa en bränslemix med halm och energived.
I ett första skede så ska en bränslemix bestående av 10 vikt-% halm blandas med 90 vikt% energived.
Mixningen kommer att ske på terminal vid pannanläggningen, detta då FEAB inte kan
köpa in ytterligare fraktioner med energived. De är bundna vid ett antal leveranskontrakt.
FEAB bygger en terminal för bränslehantering i anslutning till befintlig och ny panna.
Terminalen ska vara klar inom 2-3 veckor. Flisare från Laxå och stark väntas komma i
november för att flisa energived.
Ett första praktiskt försök ska genomföras i slutet av november, där vi framför allt ska
undersöka
1. Sönderdelning av halm
2. Mixning mellan halm och flisad energived
3. Påverkan på luftemissioner och kondensat
I det första försöket ska cirka 15 ton halm blandas med energiveden. Andelen halm
kommer vara cirka 10 %
Lidköpings Värmeverk:
Möte kl 09.00 den 25 februari 2013 med Christofer Widén, Peter Johansson
Kan vara aktuellt med biobränsle i äldre FB pannor pga mindre underhåll. Dock svårt att
konkurrera prismässigt med avfall och RT-flis.
Lundby lämnar information för framtida möjliga inköp av bränsle.
Skara Energi
Möte kl 14 den 31 januari 2013 med Roger Björnberg (drifttekniker) och Magnus
Jakobsson VD,
Har idag bara en leverantör som leverara och får betalt efter energiinnehåll
(energiproduktion). Ska utvärdera köpa våg för att få in nya leverantörer.
Vill ha förslag på leveranser till Harven motsvarande ca 58 GWh, max 25% stubbflis,
ingen halm.
Lundby lämnar prisuppgifter och annan information inom ramen för kommande
anbudsförfrågning.
Jönköping Energi
Möte den 7 maj 2014 med Per Mernelius och Lars-Göran Björhagen.
Kan vara aktuellt med torrare bränsle i en mindre panna i Gränna.

33

Borås Energi
Möte den 17 januari 2014
Borås är intresserade av att delta i tester med halmmixar.
Möten med andra intressenter
Den 15 november 2012 hölls ett seminarium på Green Tech Park i Skara i samarbete
mellan projekten ”Lokala terminaler för ökad användning av nya biobränslesortiment i
värmeverken”, som ägs av Lundby Maskinstation, och Energigårdens projekt ”Bonden är
framtidens energiproducent” där ett intresseområde är möjligheter för åkerbränslen med
bränsleterminal.
Etablera samarbete/avtal med användare och råvaruleverantörer
Se tabeller ovan. Löpande kontakter har tagits med de som visat mest intresse och som
har bäst förutsättningar tekniskt och avtalsmässigt för att kunna använda Lundby som
leverantör. Dessa är:
•

Skara Energi

•

Falbygdens Energi

•

Götene Vatten & värme (västerbyverket, fd Vattenfall)

•

Kvänum – Lantmännen

•

Lidköpings Värmeverk

I dagsläget har detta lett till att man levererar stubbflis till Skara som underentreprenör.
Lidköpings Värmeverk har med Lundby på sin leverantörslista. Falbygdens Energi har
samflista stamved och halm men har ännu inte beslutat att gå vidare.
Götene Västerbyverket har visat intresse men förhandlingarna av köp av värmeverket har
prioriterats. Detta är nu avklarat och nya kontakter rekommenderas.
Många kontakter har tagits inom lantmännen för att få till en testeldning i Kvänum har
tagits. Detta har dock inte lyckats. Mestadels beror detta på interna prioriteringar inom
lantmännen. Rekommenderas att följa upp dessa kontakter.

Följa upp och ta del av information kring stubbrytning och teknik samt dess
effekter.
Löpande omvärldsbevakning har skett genom att följa utvecklingen via relevanta
webbplatser som:
•

Svebio, Bioenergitidningen, International Bioenergy

•

Bioenergiportalen

•

Värmeforsk
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Kunskapsspridning
Runt informationsspridning och kommunikation har KanEnergi tillsammans med Lundby
Maskinstation:
•

skrivit en artikel i Bioenergitidningen

•

information och filmer på Bioenergiportalen

•

en broschyr

Samordning med EnergiGården
När det gäller EnergiGården så har KanEnergi deltagit på en rad möten samt diskuterat
med gruppen utifrån terminalfrågan och deras behov samt förutsättningar.
Flertalet har kommit till slutsatsen att de hellre vill vara leverantörer och
ägare/driftansvariga för en eller flera mindre anläggningar.
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Bilaga 2. Stubbar som bioenergiresurs
Brytning av stubbar på rätt sätt och plats ger bra markberedning och
bioenergi
I projektet "Bränsleterminal i Trädet" är en av de viktiga delarna ett ökad nyttjande av
stubbar i värmeverk. Den 30 maj 2013 anordnades en demonstrationsdag med både
föredrag, diskussioner och besök ute i fält.
Totalt samlades drygt 20 personer på Lundby
Maskinstation som driver projektet. Fredrik
Johansson hälsade alla välkomna med fika och
presenterade sitt företag och syftet med att utveckla
biobränsleterminaler som affärsidé. Tanken är att
samla upp många olika typer av biomassa som vanlig
skogsflis, stubbkross, halm mm och skräddarsy
leveranser till värmeverk i regionen utifrån deras
behov och tekniska förutsättningar.
Anders Johnsson, Dalkia AB redogjorde för alla tester
och resultat som gjorts i Borås Energis pannor med
olika typer av biobränslen. Slutsatsen är att mycket
fungerar om man är redo att testa men att många
värmeverk gärna kör på beprövade lösningar eller är
fasta i olika avtal.
Martin Stark, Starks Flis AB pratade om deras
erfarenheter med att hantera och flisa stubbar.
Fredrik Johansson, Martin Stark,
Hanteringen av stubbarna är a och o för att få ett bra
Anders Johnsson och Susanna
slutresultat med torrt och så rent material som möjligt.
Paulrud.
Något som både Fredrik och Anders instämde i. Då är
stubbkross ett torrt och fint bränsle som funkar i
många pannanläggningar.
Susanne Paulrud, SP redogjorde kort om syftet
med det nationella projektet för utveckling av
småskaliga bränslekedjor och övriga projekt inom
ramen för detta. Hon uppmanade alla att hålla koll
på Bioenergiportalen för att följa arbetet och få
information om resultat mm.
Efter lunch var det dags att bege sig ut på fältet. Vi startade med att besöka ett område
som avverkats för några år sedan för att se hur markberedningen och stubbrytningen
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påverkar återväxt. Efter detta var det dags för att se flisning av torkade stubbar samt hur
arbetet med brytning av stubbar går till.
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Bilaga 3. Demonstrationsdag –Färdig
bränslemix på terminal
Den 18 september 2014 anordnades en demonstrationsdag hur halm kan levereras som
färdig mix med andra biobränslen och hur terminalhantering kan anpassa bränslemixar
utifrån kundernas behov med både föredrag, diskussioner och besök ute i fält.
Ett 20-tal besökare fanns på plats och dagen började med presentationer och diskussioner
och där Fredrik Johansson, Lundby maskinstation pratade om terminalhantering och
bränslemixar utifrån kundens behov. Susanne Paulrud, SP och Stefan Magnusson TM
Kross pratade lite om bränslemixar med halm och möjligheter och utmaningar.
Efter lunch besöktes terminalen för visning av sönderdelning av halm och flis. På
terminalen fanns även möjlighet att titta på stubbflis.
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