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Förord
Föreliggande rapport redovisar ett uppdrag initierat av Agrobränsle och finansierat
av Energimyndigheten inom ramprogram ”Fasta biobränslen från jordbruksmark”.

Projektet har planerats av forskningsledare Gunnar Hadders, JTI. Det är också
Gunnar som har genomfört huvuddelen av arbetet och författat rapporten. Pro-
jektet har haft en referensgrupp bestående av Gustav Melin, Göran Sjöström och
Sven-Ingvar Arnesson, Agrobränsle, samt Berndt Nordén, SkogForsk. Till utveck-
lingen av de ekonomiska modellerna i datorprogrammet Excel har forsknings-
ledare Martin Sundberg, JTI, bidragit.

Följande personer och företag har välvilligt ställt upp med information: Håkan
Andersson, Vä Åkeri, Kristianstad; Micke Nord, Micke Nords Åkeri, Ransta; Arne
Andersson, Borensberg Transport AB; Morgan Careliussén, Fjugesta Allfrakt AB;
Torbjörn Rudhem, Torbjörn Rudhems Åkeri, Skara; Roger Larsson, N-G Larssons
Åkeri, Uppsala; Peter Jansson, Peter Janssons Åkeri, Björklinge, samt skörde-
entreprenörerna Jan Nystedt och Peter Gunnarsson, SOLAB, Norrköping; Kolbjörn
Kindströmmer och Karl Andersson, AK Skördeteknik AB, Nora; Måns Ottosson,
Enköping; Gunnar Lööf, Uppsala, och Rune Olofsson, Åsarp.

Till alla som bidragit till projektets genomförande riktas härmed ett varmt tack!

Uppsala i januari 2002

/HQQDUW�1HOVRQ
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Kostnaderna för hela kedjan från skörd av grödan Salix till leverans av bränslet
vid värmeverk har studerats. Särskild uppmärksamhet har ägnats tekniken att
tippa flis på marken som alternativ till att hantera bränslet i container hela vägen
från odlare till kund.

Rapporten redovisar tillgänglig teknik samt för- och nackdelar med respektive
utrustning. Vidare redogörs för de praktiska erfarenheter som samlats in inom
projektet. Slutligen presenteras resultat från nya beräkningar av kostnaderna för
att skörda Salix med varierande teknik. Redovisade analyser baseras till stor del
på information som samlats in vid besök hos skördeentreprenörer och åkerier
under vårvintern 2001 samt vid möten initierade av Agrobränsle för uppföljning
av skördesäsongen 2000/2001.

Alla studerade tekniker där flisen mellanlagras på mark är enligt gjorda beräk-
ningar dyrare än det ursprungliga, där flisen uteslutande hanteras i containrar,
förutsatt att inga väntetider uppstår i det gamla systemet. Eftersom väntetider inte
kan undvikas, har man dock i praktiken kommit fram till att den ”gamla” tekniken
inte duger som enda teknik. Hur den kan ersättas av och kombineras med andra
tekniker diskuteras.

Ett vanligt sätt att lasta flis från mark till lastbil är med en hjulburen frontlastare,
ofta kallad hjullastare. Användning av en s.k. högtippande skopa på hjullastaren
medför en väsentlig höjning av kapaciteten eftersom containrarna då i normal-
fallet inte behöver ställas ner på marken. Hjullastarens nackdel är att den måste
flyttas från odlare till odlare i ett separat arbetsmoment.

Åkerier som har möjlighet att lasta med kran monterad på lastbil kan med kort
varsel börja lasta från en ny plats. De kan också lasta från flera platser samma dag
och under en lasscykel utan nämnvärda nackdelar. Kranen är därmed en mer
flexibel teknik än hjullastaren. Kostnaden är ungefär densamma som vid använd-
ning av hjullastare och nästan oberoende av objektets storlek.

En kombination av skörd med flakvagnar som dras av hacken och biltransport på
väg i flakfordon försett med kran skulle enligt modellen ge 10 % lägre kostnad än
det hittills i praktiken billigaste använda alternativet i vilket flis tippas på mark.
Det är oklart om kedjan kan utgöra huvudalternativ eller bara vara en special-
lösning.

Flera av de företag som kontaktats efterlyser möjlighet att vid behov kunna
tillämpa mellanlagring på en bränsleterminal. En kombination av metoden att
hantera så mycket flis som möjligt i containrar och lagring på bränsleterminal
synes vara intressant att utveckla.

Känslighetsanalyser pekar mot att det som regel bör vara andra faktorer som av-
gör var inom en gård flisen ska läggas än en direkt minimering av kostnaderna
för transporten mellan fältet och mellanlagret.

Rapporten avslutas med en lista över konstaterade förhållanden och förslag till
åtgärder som kan tjäna som grund för fortsatta diskussioner inom branschen.
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Summary
In the report, available equipment for harvesting, loading and transportation of
willow chips is described. Advantages and disadvantages are highlighted. Further,
the practical experiences gathered within the project are presented, as well as
results from new calculations of the costs for harvesting willow chips with vary-
ing equipment.

All the studied methods including dumping the chips on the ground for short time
storage are, according to the calculations, more expensive than the original
method handling the chips in containers throughout the handling chain. However,
this is true only if there are no costs for waiting between the links in the chain.
Since some waiting is impossible to avoid, practical experience has led to the
conclusion that the original system is not sufficient by itself. How it can be re-
placed by and combined with other techniques is discussed.

Presented data and analysis are based on the information gathered at visits with
harvest contractors and road carriers during late winter 2001, and at meetings
following up the experiences during the harvest season of 2000/2001.

At the end of the report, the found conditions and some suggestions for actions
are listed to serve for further discussion among the parties within the business.

Läsanvisning
Eftersom det avhandlade ämnet bitvis är relativt detaljrikt ges i början av en del
avsnitt sammanfattningar för den som inte vill fördjupa sig i ämnet.

Bakgrund
Efter att flera tekniker har provats skördas idag Salix för förbränning uteslutande
med fältgående hackar. Dessa maskiner sågar av skotten från stubben och flisar
dem i ett moment med hög kapacitet.

Under flera år tömdes huvuddelen av bränslet direkt i transportcontainrar som
fortlöpande hämtades och ersattes med tomma. Allteftersom driftsäkerheten hos
maskinerna för skörd av Salix ökat har det blivit allt mer uppenbart att denna
teknik inte är den bästa i alla situationer. Det har i praktiken visat sig vara omöj-
ligt att få transportledets kapacitet att överensstämma med hackens någon längre
period utan dyra väntekostnader. Att arbeta i ett system där all flis fortlöpande ska
köras undan och levereras i containrar har därmed blivit stressigt, tålamods-
prövande och dyrt. Det är också ett känsligt system: en störning någonstans i
kedjan fortplantar sig snabbt till hela kedjan.

Ett tänkbart sätt att minska känsligheten i systemet är att ha fler tomma containrar
i beredskap på fältet. Detta är emellertid inte särskilt intressant, bl.a. eftersom det
ofta råder platsbrist kring skördeplatsen.

För att komma runt nämnda problem har Agrobränsle under några skördesäsonger
tillämpat mellanlagring av flis på mark vid fältkant eller på annan plats i fältets
närhet. Hos Skånska lantmännen, som agerat under delvis andra förhållanden, har
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detta tillämpats under hela 1990-talet. Flisen töms från skördaren eller en assiste-
rande transporttraktor på marken i den takt skördaren arbetar. Bränslet lastas i
containrar eller direkt på bil vid annat tillfälle. Tiden mellan skörd och hämtning
från mellanlagret har varierat från några timmar upp till flera månader.

Genom att tillämpa tippning av flis på mark bryts kopplingen mellan skörden och
transporten. Detta ger ett betydligt mer flexibelt system som är behagligare att
arbeta i och lättare att styra. Skördaren blir helt oberoende av transportkedjan och
kan utnyttjas maximalt de dagar som acceptabla skördeförhållanden råder, vilket
naturligtvis är gynnsamt ur kostnadssynpunkt.

Att skörd och vägtransport blir frikopplade från varandra medför fördelar även i
transportledet. Verksamheten blir mindre ryckig och därmed lättare att organisera.
Störningar i skörden får inte omedelbart följdverkningar i transportlänken och
väntetider undviks. Tillfälliga eftersläpningar hos åkeriet kan tas igen utan att
åkeriet behöver sätta in extra bilar. När all flis tippas på mark behövs egentligen
ingen daglig transportledning.

Nackdelar med att tippa flisen på marken är att det uppstår en ny kostnad, den för
att lyfta flisen från marken till en lastbil, förluster i form av flis som blir kvar på
marken samt att man riskerar att förorena bränslet med jord och sten.

När väl flisen har lagts på marken erbjuds flera alternativ både för lastning och
vägtransport. Några sådana alternativ belyses närmare i denna rapport.

Syfte
Syftet med det genomförda projektet har varit att ta fram ytterligare kunskap
om tekniken kring skörd av Salix för att kunna föreslå förändringar som medför
sänkta kostnader.

Insamling av data och erfarenheter
Redovisade analyser baseras till stor del på information som samlats in vid besök
hos skördeentreprenörer och åkerier under vårvintern 2001 samt vid möten initie-
rade av Agrobränsle för uppföljning av skördesäsongen 2000/2001.

Fältstudier

De åkerier och personer som besökts redovisas i tabell 1. I fråga om de fyra först-
nämnda åkerierna i tabellen har författaren under totalt sex dagar åkt med i bilar
som hämtat flis lagrad på mark.

Utvärderingsmöten

Syftet med mötena som Agrobränsle tagit initiativ till har varit att utvärdera skör-
den under säsongen 2000/2001. Datum för de möten författaren deltagit vid samt
deltagande personer redovisas i tabell 2.
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Tabell 1. Besökta företag och personer.

Datum 2001 Företag Personer

Åkerier

30-31/1 Vä åkeri, Kristianstad Håkan Andersson

7/2 och 21/2 Micke Nords åkeri, Ransta Micke Nord

12/2 Borensbergs Transport AB Arne Andersson

19/3 Fjugesta Allfrakt Morgan Careliussén

20/3 Torbjörn Rudhems åkeri, Skara Torbjörn Rudhem

11/4 Peter Janssons åkeri, Björklinge Peter Jansson

Skördeentreprenörer

20/3 Rune Olofsson

21/3 AK Skördeteknik AB Kolbjörn Kindströmmer

17/4 SOLAB, Linköping Peter Gunnarsson

Tabell 2. Utvärderingsmöten som författaren deltagit vid.

Datum 2001 Deltagare utöver Göran Sjöström, Agrobränsle, och författaren
5/4 Kolbjörn Kindströmmer, Karl Andersson, Morgan Careliussén

10/4 Måns Ottosson, Micke Nordh, Bert Staff, Östra Västmanlands
Lastbilscentral

24/4 Jan Nystedt och Peter Gunnarsson, SOLAB

25/4 Gunnar Lööf, Roger Larsson, N-G Larssons åkeri, Ulf Törnkvist,
LBC Uppsala län

Beskrivning av dagens teknik

•  Salix skördas idag i alla områden i Sverige där den förekommer med
en självgående fälthack.

•  Som regel assisteras hacken av en jordbrukstraktor med antingen en
vagn som bär en container av samma typ som används för transport
med lastbil, eller en vagn med ett fast monterat tippbart flak. Traktorn
används för att hacken ska såga av och flisa salixskott så stor del av
tiden som möjligt, och användas till annat, såsom att transportera och
lossa flis, så lite som möjligt.

•  För att lasta flisen från mark används i huvudsak hjullastare. Det finns
även åkerier som lastar med kran monterad på lastbil.

•  För transport av salixflis på väg används så gott som uteslutande
containrar.
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Nedan listade alternativ förekommer eller har förekommit i varierande om-
fattning. Ofta tillämpar en och samma entreprenör flera av alternativen allt efter
vilka förhållanden som råder. Hur momenten hänger ihop visas översiktligt i
bild 1.

Bild 1. Skiss av hur förekommande utrustning och moment kan hänga samman i system
för skörd av Salix. Bilden visar inte alla tänkbara kombinationer. ”Referensalternativ”
avser den teknik som i rapporten ofta utgör bas för jämförelser.

Transport på fältet

Flisen blåses från fälthacken över till en vagn.

Vagnen kan gå
1. EUHGYLG�KDFNHQ. Vagnen dras då av en separat traktor. Under den tid som

vagnen är iväg för att tömmas finns följande alternativ för hacken:
- Fyller i en mindre vagn som bogseras av hacken
- Fyller i en vagn som dras av en annan traktor
- Väntar (sker endast undantagsvis)

2. EDNRP�KDFNHQ. Vagnen bogseras då av hacken. Detta alternativ används
under tid då assisterande traktor tömmer andra vagnar samt på skiften med
förhållanden där det är orationellt med en bredvidåkande vagn.

Vagnen som går bakom hacken kan tömmas utan att kopplas från hacken,
antingen i container eller på mark. Detta sänker emellertid hackens kapa-
citet eftersom att en del av den tid då hacken skulle kunna flisa skott går
åt till att tömma vagnen. En variant är att vagnen kopplas av och en assi-
sterande traktor tömmer vagnen. Man arbetar då med två eller fler lika
stora vagnar. Genom teknik som gör det möjligt för hacken och traktorn

Referensalternativ

Hack, ev. försedd 
med vagn

Containervagn 
efter traktor

Grönfodervagn 
som växlas mellan 
hack och traktor

Högtippvagn 
efter traktor

I flishög på mark

Jordbruks-
traktor med 
std.-skopa

Hjullastare med 
högtippande 

skopa

Tillfällig lagring

Lastning Kran 
på 

lastbil

Kran på 
separat 
fordon

Hjullastare 
med std.-

skopa

Vägtransport
Containerbil

med cont.släp
Flakbil

med flaksläp

Containerbil

I container

Lastning på fält
o. trp. till "lager"

0RPHQW
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att snabbt byta vagn på vändtegen när det är dags för tömning blir kapa-
citeten obetydligt mindre än om man skulle köra med en vagn bredvid
hacken hela tiden.

En nackdel med att använda hacken som dragare är att det kan uppstå
problem med framkomligheten. De hackar som används idag har ingen
drivning på bakhjulen. Bakhjulen är små och hacken saknar differential-
spärr. Vid leriga, snöiga och isiga förhållanden uppstår risk för problem
och olyckor.

Vagnen kan
1. KD�HWW�HJHW�IDVW�IODN. I detta fall måste flisen lastas om före vägtransport.

Flakvagnar kan med relativt enkla tillbehör tömmas och kopplas på kort
tid utan att traktorföraren behöver lämna hytten.

2. ElUD�HQ�VWDQGDUGFRQWDLQHU för bränsleflis (vagn för utbytbara flak/con-
tainrar). Då kan flisen antingen lämnas i containern för vidare transport
på väg med bil, eller tippas på mark. En nackdel vid det senare förfarandet
och dagens containrar är att föraren av transporttraktorn måste lämna
förarhytten både före och efter tippning för att manuellt öppna och stänga
containerns luckor baktill.

Vagnar med eget fast flak kan
1. lasta av flisen en knapp meter över mark (VWDQGDUGWLSS)

2. lasta av flisen flera meter över mark (K|JWLSS). Förutsatt tillräcklig tipp-
höjd kan flisen tömmas direkt i en container som placerats på marken. En
variant av denna teknik är de sockerbetsvagnar som används för skörd av
Salix i Skåne.

Vid tippning på mark med högtippande vagnar erhålls större mängd flis
per kvadratmeter markyta. Det ger fördelar i form av mindre utsatthet för
nederbörd, mindre platsbehov, mindre spill kvar på marken, mindre risk
för sten och andra föroreningar i flisen samt något snabbare lastning av
högen.

Lastning av flis från mark

I texten nedan används begreppet ”rangering”. Det avser den omflyttning av
containrar mellan lastbil och mark respektive släp och lastbil som är nödvändig
för att ställa ned containrar på marken och för att tömma dem.

För att lasta flis från mark är idag följande alternativ aktuella:

��� +MXOODVWDUH�MRUGEUXNVWUDNWRU�PHG�IURQWODVWDUH

Alternativet ställer förhållandevis små krav på placering av högen och medför
ofta god kapacitet (beror mycket på aktuell utrustning och förare). Med en s.k.
högtippande skopa slipper man ställa ner containrarna på marken. Lastbilens
chaufför kan därmed själv lasta ett helt fordon på mellan 30 och 60 minuter,
beroende på skopans storlek och hur högen ligger i förhållande till bilen.
Metoden med högtippande skopa är en av de snabbast tillgängliga, förutsatt
att släpet kan tas med fram till högen.
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Om hjullastaren/jordbrukstraktorn måste transporteras fram till flishögen från
en avlägsen plats i ett separat arbetsmoment uppstår en extra kostnad. En
metod som förutsätter att åkeriet har med sig egen hjulburen lastare medför
dessutom minskad flexibilitet på grund av att man inte kan lasta från flera
högar/objekt samtidigt eller alternerande, något som kan behöva göras för att
minimera köravstånden för lastbilen. I fall där lastaren körs fram av en separat
person kan det dessutom uppstå kostnader för att föraren av lastaren måste
vänta på bilen eller tvärtom.

De minsta hjullastarna kan ha problem att nå över kanten hos containrar som
är större än 35 m3 även när dessa står på marken.

��� .UDQ�Sn�GHQ�ODVWELO�VRP�WUDQVSRUWHUDU�IOLVHQ

Kran monterad på bilen ger stor flexibilitet genom att man kan lasta på flera
platser samma dag och vecka, oberoende av avstånd mellan platserna, utan att
behöva lägga tid på att flytta en lastmaskin. Nackdelen är att vid de tillfällen
kranen tas med minskar lastkapaciteten med i storleksordningen 3 ton. Kranar-
nas räckvidd är som regel kring 7-8 m ut åt sidan av bilen i markplanet. Tekni-
ken kan klara högar i princip alla lägen där bilen kan ta sig fram. Under förut-
sättning att fordonsekipaget kan parkeras bredvid flishögen är lastningen här
lika snabb som med hjullastare med 2,5 m3 skopa (cirka en halv timma). I de
fall då släpet inte kan parkeras bredvid högen kan lastningen å andra sidan bli
mycket tidsödande genom att det då kan bli tvunget med en omlastning från
bilen till släpet.

I praktiken finns beträffande kran på lastbil två underalternativ:
a) .UDQ�Sn�ELO�I|U�FRQWDLQUDU. Hög flexibilitet genom att fordonet kan gå

både som vanligt växelflakfordon och lastas självständigt oberoende av
andra verksamheter. Genom att åkeriet kan byta flak på fordonet kan det
användas många timmar per år.

Normalt fylls containrarna med kranen utan att de behöver ställas ner på
marken. Om det inte är möjligt att ta med släpet fram till högen kan man
transportera fram containrarna till lagringsplatsen med bilen. I riktigt
trånga lägen kan flisen lastas först på bilen och därefter över till släpet.

b) .UDQ�Sn�ELO�PHG�IDVW�IODN: Här finns fordonsalternativ där det är möjligt
att lasta hela fordonet utan att koppla loss släpet, ibland också utan att
flytta bilen under lastningen, förutsatt tillräckligt med flis nära kranen.
Den bakre delen av släpet fylls genom att flisen kastas bakåt. I kombina-
tion med att lossningen av flakfordon är snabb blir transporten med detta
alternativ totalt sett billigast, enligt gjorda beräkningar.

��� .UDQ�Sn�HWW�VHSDUDW�IRUGRQ��lYHQ�NDOODW�VHSDUDWODVWDUH�

Eftersom kranen och skopan i det här fallet inte inkräktar på något lastut-
rymme kan de tillåtas vara avsevärt större än då de sitter monterade på en bil.
Separatlastare förekommer bl.a. inom skogsnäringen, främst på terminaler.
Alternativet kan behöva tas till under perioder när marken inte håller för trafik
med lastbilar och hjullastare.

Ett specialalternativ här utgör NUDQ�Sn�HQ�WUDNWRUGUDJHQ�YDJQ�VRP�NDQ�ElUD
HQ�FRQWDLQHU. Utrustningen gör det möjligt att vid dålig bärighet hämta flis
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och köra fram till lämplig plats där lastbilen kan hämta containrar. Momentet
är dock i princip en extra länk i kedjan varför den i det längsta bör undvikas.

En skiss av bra förhållanden för lastning med kran på lastbil då bil och släp är
avsedda för containrar visas i bild 2. Om släpet istället har fast flak ger en enkel
"limpa" som är möjlig att passera bra förhållanden, eftersom ett sådant släp inte
behöver kopplas ifrån för att kunna fyllas.

Bild 2. Bra förhållanden vid lastning med kran på lastbil då fordonet är avsett för
containrar. Bilen behöver normalt flyttas en eller två gånger för att hela ekipaget ska
kunna fyllas. Ett fordon med fast flak på åtminstone släpet kan under lämpliga
förhållanden lastas utan att släpet behöver kopplas ifrån.

I tabell 3 är för- och nackdelar kopplade till de presenterade alternativen för last-
ning av flis från mark summerade. Hjullastare med standardskopa är satt som
referensalternativ. Fördelar och nackdelar gäller i huvudsak vid jämförelse med
alternativet närmast ovanför i tabellen.

Transport på väg

Idag transporteras salixflis på väg i huvudsak lastad i containrar, oftast mellan 35
och 40 m3 i storlek. Ett lass motsvarar därför som regel mellan 105 och 120 m3

(35-40 råton, 70-80 MWh). (IWHUVRP�ELOHNLSDJHWV�WRWDOD�ODVWNDSDFLWHW�RIWDVW
lU�PLQGUH�lQ����UnWRQ�lU�GHW�VlOODQ�FRQWDLQUDUQDV�YRO\P�VRP�EHJUlQVDU
WUDQVSRUWHUDG�PlQJG.

Om man kan tänka sig att lägga flisen på mark blir det också möjligt att trans-
portera bränslet på bilar med fasta flak. Skillnaden mellan de två typerna av for-
don är att de senare har en större lastvolym, upp mot 145 m3, samt att det tar i
storleksordningen hälften så lång tid att lossa lasten från dem. I fall med salixflis
kan flakbilarna få med sig kring 3 råton mer per lass tack vare att bil och släp är
något lättare i sig själva. I kombination med en kran på bilen kan flakalternativet
vara mycket konkurrenskraftigt, dock med en väsentlig förutsättning, nämligen att
flishögarna är placerade så att hela ekipaget kan vändas nära lagringsplatsen och
dessutom parkeras odelat omedelbart intill högen.

Bil m. kran

Släp med

    ”Flislimpa”

             ”Flislimpa”

två cont.
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Tabell 3. Fördelar och nackdelar med tillgängliga och utvärderade alternativ för lastning
av flis från mark till lastbil. Fördelar och nackdelar gäller i huvudsak vid jämförelse med
alternativet ovanför i tabellen.

Teknik Fördelar Nackdelar
Hjullastare med
standardskopa

Referens Referens

Hjullastare med
högtippande skopa

- Spar tid genom att containrarna som
regel inte behöver lyftas ned på marken

- Bilen behöver inte kunna passera förbi
släpet vid lastningsplatsen

- Det behövs ingen plats för att ställa
containrar på mark

- Ej standardutrustning
- Extra kostnad (i storleks-

ordning 100 000 kr)

Jordbrukstraktor m.
frontlastare

- Finns oftast på gården
- Odlaren kan bidra till verksamheten

- Låg kapacitet medför extra
kostnad för stillastående bil

Kran på
containerbil

- Lastaren kan alltid finnas där bilen är
- Stora möjligheter att ta returtransporter

- Obetydlig kostnad för att flytta utrust-
ningen för lastning (kranen)

- Mycket flexibelt alternativ: Kan lasta
utan assistans varhelst lastbilen tar
sig fram; kan fungera som ren krokbil

- Man kör inte sönder lika mycket i tjäl-
lossningen eftersom man kan byta
plats under dagen

- Önskvärt med plats för släp
bredvid högen, annars låg
kapacitet vid lastning

- "Flislimpor" avsevärt sma-
lare än 10 m sänker kapa-
citeten

- Cirka 3 ton mindre lass vid
flyttning av kran

Fast kran på flakbil
(alt. Peter Janssons
Åkeri)

- Lastaren är alltid där bilen är
- Stora möjligheter att ta returtransporter

- Släpet behöver inte kopplas ifrån
- Ingen separat kostnad för att flytta

utrustningen för lastning (kranen)

- Man kör inte sönder lika mycket i tjäl-
lossningen eftersom man kan byta
plats under dagen

- Det behöver finnas möjlig-
het att vända med släp i
närheten av högen och att
ta med släpet fram till högen
(annars dyr omlastning)

- Cirka 3 ton mindre lass än
för flakbil utan kran

- Begränsad användning
(bilen kan inte byta flak)

Kran på separat
fordon (EPA-traktor
el. dyl.) utan last-
utrymme

- Medger större kran och skopa än på bil

- Alternativ då bärigheten kring högen är
för svag för trafik med hjullastare och
kranbil inte finns att tillgå

- Måste flyttas i separat
moment

Kran på traktor-
dragen vagn

- Alternativ då bärigheten kring högen är
för svag för trafik med såväl hjullastare
som kranbil

- Måste flyttas i separat
moment

- Extra kostnad för fram-
körning av flisen till
rangerplats för bil

Lossning av last från bil

Vid lossning av flis lastad i containrar måste varje container lyftas över på bilen
för att kunna tippas. Att tömma tre containrar tar som regel cirka 20 minuter.
Snabbast går det då hela ekipaget kan stå vid lossningsplatsen och flisen tippas
på mark. Till tiden för själva lossningen kommer tid för in- och utvägning, prov-
tagning samt tid för att fylla i leveranssedel, totalt 5-10 minuter. Eventuell kö-
bildning vid leveransplatsen kan förlänga den totala tiden för lossning avsevärt.
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Att lossa en IODNELO med sidotipp går avsevärt fortare. Det gäller också flak med
bottentransportör (skrapor). Vad gäller lossning av flak har inga tider registrerats
inom detta projekt. I de ekonomiska beräkningarna har tiden antagits vara i
genomsnitt ���PLQXWHU��LQNOXVLYH�WLG�I|U�YlJQLQJ�RFK�GRNXPHQWDWLRQ, att jäm-
föra med antagna ���PLQXWHU�I|U�FRQWDLQHU�DOWHUQDWLYHW och 41 minuter som
genomsnitt för containerbil med kran. Tillägget för kran avser tid för att koppla
av och på kran vid värmeverket vart tredje lass. Om det finns kran på flakbilen
förlänger det lossningen obetydligt. Det enda som behöver göras för att kunna
tippa flaket är att lyfta och svänga kranen med skopa åt sidan.

Praktiska erfarenheter

•  Skördeentreprenörerna vill arbeta så oberoende av åkerierna som
möjligt. De ställer sig därmed positiva till att lägga flis på marken.

•  Skördeentreprenörerna upplever stora skillnader mellan objekten
vad gäller kostnaden för skörd.

•  I Mälardalen har tjälförhållandena stor betydelse för skörden och
logistiken. I Skåne är markförhållandena oftast sådana att verksam-
heten kan genomföras oberoende av om marken är frusen eller ej.

•  Flera åkerier ogillar i grunden att flis läggs på mark hos odlaren.

•  Åkerier som har möjlighet att lasta med kran är positivt inställda till
flis på mark. Dessa åkerier är mycket flexibla och kan snabbt och
därmed med kort varsel börja lasta från en ny plats och från flera
platser per lass. De kan också i hög grad sköta sig själva genom att
de arbetar utan direkt koppling till en skördare.

•  Åkerier med hjullastare drabbas hårdare av tillfälliga förändringar i
uppgjorda leveransscheman än de åkerier som har kran eftersom de
måste flytta lastaren i ett separat arbetsmoment.

•  Ägarna av åkeriet i Skåne är nöjda med det system som tillämpas där,
dvs. att all flis läggs på mark och att odlaren svarar för att flisen blir
lastad.

•  Förarens skicklighet har stor betydelse för tidsåtgången vid lastning.

•  Några åkerier efterlyser vägledning via kartor eller annan information
för att lättare hitta fram till flishögarna.

•  Flera av företagen efterlyser möjligheten att vid behov kunna tillämpa
mellanlagring på en bränsleterminal.
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Skörd

Eftersom skördeentreprenörerna drabbas hårt när de måste vänta på tomma
containrar är de i grunden positiva till att tippa flis på marken. Det gör skörden
oberoende av i vilken takt lastbilar anländer till fältet och dagen kan planeras
efter i huvudsak egna prioriteringar.

Agrobränsles målsättning under de senaste säsongerna har varit att till varje
fälthack knyta en lastbil på heltid samt att vid behov tidvis kalla in ytterligare
ett fordon. Det är med denna bild man skrivit avtal med åkerierna. På grund av
bekymmer med avsättningen under vintern 2000/2001 har sysselsättningen för
flera åkerier blivit ojämn.

När en bil inte fortlöpande har arbete hos ett skördelag skickas den av transport-
ledningen strax på andra uppdrag. När den sedan åter behövs kan det uppstå
väntetider för skördaren.

När en skördare som använder containrar för att flytta flisen inom gården kommer
till ett nytt fält behöver där finnas tomma containrar oberoende av om flisen ska
läggas på mark eller inte. Dessutom behöver hacken en plats att tömma den flis
som produceras under den tid då traktorn tömmer sin container. Den flisen tippas
normalt i containrar på vändtegen. Skördeentreprenören kan inte få med sig några
containrar när han flyttar mellan gårdar eftersom man då har ett "serviceflak" på
traktorvagnen. En skördare hade under vintern vid femton tillfällen tvingats köra
tillbaka med en traktor för att hämta en eller två containrar pga. att ingen bil haft
tid att köra ut tomma containrar.

Skördarna upplever stora skillnader mellan objekten vad gäller kostnaden för
skörd. Hur lång tid skörden tar beror på många faktorer. Några av dessa ligger
utanför såväl odlarens som skördarens kontroll, exempelvis snödjup och tjäl-
förhållande, medan andra kan påverkas, såsom vändtegsbredd, jämnhet mellan
raderna, snöröjning och övrig väghållning. Idag har en odlare som bjuder till och
underlättar skörden endast obetydlig fördel av detta. Motsatt, så kostar det inget
extra för den odlare som har odlingar som är skördetekniskt orationella och borde
åtgärdas eller upphöra helt. Hela merkostnaden för en dåligt förberedd skörd
hamnar oftast hos skördeentreprenören (gäller ej Skåne där entreprenören hittills
har kört mot timtaxa). Detta förhållande upplevs naturligtvis otillfredsställande.

Placering av högar

En erfarenhet är att om man lägger flis på mark innan att marken frusit till ordent-
ligt riskerar man att få problem att komma fram till och att köra kring högen på
grund av brist på tjäle (gäller främst Mälardalen). Det har också påpekats att even-
tuell tjäle under högen ofta försvinner under lagringen på grund av uppvärmning
av marken underifrån.

Om det kommer snö tidigt fördröjer det frysningen av marken eftersom snön fun-
gerar som isolering. De ytor där det ska tippas flis behöver därför röjas från snö
snarast efter ett kraftigt snöfall.

De kranar som används når 7-8 m vinkelrätt ut åt sidan av bilen i markplanet.
Avståndet är ungefär som bredden hos en enkel rad av tippade lass. Med ett dike



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

18

mellan vägen och högen är det sällan möjligt att nå all flis från vägen, vilket
skulle vara bra att kunna göra om man vill lasta även då marken är otjälad.

I Skåne är markförhållandena och en del andra förhållanden sådana att åkeriet
där oftast klara lastningen med hjälp av en hjullastare utan nämnvärda bekymmer
trots avsaknad av tjäle. Exempelvis är vägtätheten större, och förekomsten av
öppna diken avsevärt mindre. Men även i Skåne förekommer problem kopplade
till framkomligheten, spårbildning och föroreningar i flisen.

Högarnas form och innehåll

Högarna med flis har oftast formen av en eller flera parallella limpor. Lass tippas
vid lass på en eller flera linjer. En tumregel är att ett lass från en container bygger
cirka 5 m i längdled. Om containern är fylld med 40 m3 flis och bygger 6 m i
sidled är behovet av mark för en enkel rad 0,75 m2 per m3 flis och "lagrings-
tätheten" drygt 0,2 ton ts per m2.

Limpornas täthet har kontrollerats i ett fall. Högen innehöll enligt avräkningen
drygt 1 000 m3. Mängden per kvadratmeter har beräknats motsvara 0,24 ton ts.
Högen var cirka 8 m bred, sannolikt inte en ren enkelrad, tippad med de hög-
tippande betvagnar som Gunnar Henriksson i Skåne använder. Dessa ger en cirka
3 m hög limpa. Vid tippning ur container på traktordragen vagn blir limpans höjd
cirka 2,5 m.

Att medvetet göra flislagret högre medför flera fördelar. Det krävs mindre mark-
yta och det blir mindre spill i form av kvarlämnat bränsle på marken. Ytan, och
därmed andelen flis som utsätts för nederbörd, blir mindre. Lastningen underlättas
och går snabbare. Nackdelen med att öka lagrets höjd genom att skotta ihop flisen
med en lastmaskin är att risken för inblandning av föroreningar som jord och sten
ökar.

Att lägga två rader av lass bredvid varandra, delvis överlappande, medför sanno-
likt nackdelar i det fall flisen blir liggande länge. Snö och regn kommer att sugas
upp i större utsträckning än i en enkel rad. Om man vill lägga flera rader bredvid
varandra är det därför troligen bra om man minskar stackens yta mot omgivnings-
luften genom att skyffla upp flisen mot toppen så att högen får större höjd. Detta
har tillämpats i viss omfattning i Västergötland där entreprenören har en front-
lastare monterad på den traktor som drar vagnarna.

Lastning

Under perioden med frusen mark möter lastningen normalt inga nämnvärda
problem. I Skåne klaras som regel huvuddelen av lastningen utan tjäle. I Mälar-
dalen blir det ofta besvär med framkomligheten fram på våren när tjälen släpper.
Många vägar stängs av Vägverket helt för tunga fordon under flera veckor på
våren. Perioder utan tjäle uppträder ofta även under vintermånaderna.

Flera åkerier ogillar i grunden att flis läggs på marken, men är för den skull inte
ovilliga att åta sig uppdrag som omfattar lastning.

Att flytta med en hjullastare från hög till hög är inget bekymmer när högarna
ligger tätt. I något fall har åkeriet behövt flytta sin hjullastare fram och tillbaka
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mellan två avlägsna områden varje vecka, vilket naturligtvis inte varit rationellt.
Om det är känt av åkeriet från på början att det kommer att vara så och accepterat
är en sak. Om åkeriet däremot blir beordrat under säsong att flytta mer än för-
väntat uppstår irritation.

Förarens skicklighet har stor betydelse för tidsåtgången vid lastning. Detta är sär-
skilt uttalat vad det gäller alternativ med kran där den tid som krävs för att lasta
ett lass kan skilja sig åt med en faktor två, ibland mer, mellan en van och en ovan
förare. Att vara beroende av förarens skicklighet kan tillfälligt vålla betydande
merkostnader, exempelvis då antalet fordon med kran ska utökas och då en van
förare av någon anledning blir indisponibel.

Risken för olyckor är ett annat argument som lyfts fram mot användning av kran.
Det hänger samman med klättrandet upp till och ned från förarplatsen på kranen.
Alternativ med hjullastare upplevs mindre riskfyllt.

Att lasta från frusen mark medför endast små risker för att föroreningar följer
med samt för nämnvärt spill. Att lasta från mjuk mark är mer riskabelt. Vid
lastning med kran är även långt gräs en försvårande omständighet. I övrigt är det
ingen avgörande skillnad vad gäller risken för föroreningar mellan skopa på kran
och hjullastare, förutsatt vana förare. Vad gäller möjligheterna att ta rent ger
kranen sannolikt bättre möjligheter. Förluster i samband med lastning från mark
är inte närmare studerat.

Det är lättare att lasta med en midjestyrd hjullastare än med en s.k. baklastare eller
jordbrukstraktor med frontlastare. Med midjestyrning kan flisen fösas mot mitten
av högen på ett sätt som inte går med de andra alternativen.

I Skåne tillämpas ett system där odlaren är skyldig att svara för lastningen med
hjälp av en egen maskin eller genom att låna in en lastare lokalt, med eller utan
förare. Det fungerar väl där. Om lastningen tar längre tid än en timma görs avdrag
i odlaren avräkning för att bilen får vänta. Ibland lastar lastbilens chaufför med en
i förväg utställd lastare. Fortast går det med en separat förare som lastar medan
lastbilschauffören rangerar containrar. I ogynnsamma fall får lastbilen vänta på
att beställd lastare ska dyka upp. Alternativet bedöms inte vara aktuellt i övriga
områden där Salix skördas (norra Götaland och Svealand) pga. att tillgången på
tillräckligt bra hjullastare är för gles. Jordbruksföretagen i området har oftast
enbart en jordbrukstraktor med frontlastare och en relativt liten skopa. Att lasta
med sådan utrustning tar alltför lång tid (mer än en timma per lastbilslass).

Några åkerier efterlyser vägledning via kartor eller annan information för att
lättare hitta fram till flishögarna.

Det finns en tendens till att åkerier utan kran lämnar små högar till sist för att
slippa lägga tid på att flytta sina lastare under högsäsong. Om dessa högar sam-
tidigt är svåra att komma åt efter tjällossningen ger detta bekymmer.

Samlastning är ett använt begrepp som syftar på situationer när ett åkeri hämtar
flis från mer än en odlare till ett enskilt lass. Samlastning är rationellt ur kostnads-
synpunkt men skapar ofta misstro från odlarnas sidor. Metoder och teknik som
kan förvissa odlarna om att ingen förlorar på detta efterlyses.
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I åtminstone Uppland råder under våren så stora skillnader i klimat att tjälloss-
ningen inträffar under olika veckor inom landskapet. Detta kan utnyttjas genom
att hämta flis i södra delen på förmiddagen och norrut senare under dagen.

Transporter
Transporterad mängd flis per bilekipage begränsas som regel av fordonets totala
lastkapacitet i vikt. Det är sällan volymen begränsar. Detta kan dock inträffa vid
låga fukthalter.

Leveranser
Några entreprenörer och åkerier påpekade att det ibland hänt att åkerier i andra
skördeområden missat att fylla sin tilldelade veckokvot av leveranser och att där-
med hela salixkollektivet missat avsättning.

Flera av företagen efterlyser möjlighet att få leverera till och hämta från en ter-
minal. Det skulle naturligtvis öka flexibiliteten i systemet samt kunna medföra
jämnare sysselsättning för bilarna och lättare planering. Frågan är till vilken
kostnad (detta diskuteras i separat avsnitt senare). Vid lagring på terminaler som
saknar fordonsvåg och personal som tar prov ur lassen kan det från odlarnas sida
uppstå frågor kring bestämningen av levererad mängd.

Kontakten med personalen som svarar för mottagningen av bränslet angående
leveranstidpunkter sköts gärna av åkerierna själva. Detta fungerar ofta utan frik-
tion vid små värmeverk. Vid de större verken varierar möjligheterna att göra små
justeringar i leveransschemat på denna nivå från verk till verk.

Avtal

Avtal som berörs här är de som sluts mellan å ena sidan Agrobränsle
och å andra sidan odlare, skördeentreprenör respektive åkeri.

Avtal mellan Agrobränsle och odlare

Inför en skördesäsong upprättas ett skördekontrakt mellan Agrobränsle och de
odlare som har odlingar mogna för skörd. I kontraktet som gällde för säsongen
2000/2001 framgick bland annat följande:

- "Odlaren ska se till att det finns en vändteg på minst 8 m. Vid djupa diken och
liknande ska vändtegen vara minst 10 m. Vid ev. röjning av vändteg ska stub-
barna vara plankapade, ej spetsiga pga. risken för däckskador på maskinerna.
Om vändteg saknas vid skördetillfället belastas odlarens avräkning med
avdrag enligt gällande prislista."

- "Odlaren ansvarar för att vägar till odlingen är farbara för bilfordon vid skör-
detillfället."

- "Skördeentreprenör och odlare ska ha dialog när risk för markskador uppstår.
Odlaren äger rätt att stoppa skörden vid dålig markbärighet. Om skörden
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stoppas av odlaren har entreprenören, efter att ha informerat odlaren, rätt att
flytta till annan odling. Agrobränsle har inget ansvar för eventuellt uppkomna
markskador i samband med skörd och transporter."

Odlaren fick ersättning per levererad mängd torrsubstans beroende på dels den
aktuella genomsnittliga avkastningen för objektet (större avkastning gav större
ersättning), dels fältets storlek (större fält gav högre ersättning). På de skörde-
objekt där flisen tippas på mark utbetalades 2000/2001 ett tillägg på 6 kr/ton ts för
den tippade flisen.

För odlingar längre bort än 10 km från närmaste kontrakterade värmeverk gjordes
ett fraktavdrag.

Framkörningsavgiften var under senaste säsongen 1 200 kr per objekt med en
uppställningsplats. Vid längre transporter av container än 200 m mellan fältets
utfart och rangerplats, dvs. plats när lastbilen kan parkera sitt släp samt lasta och
lossa containrarna, gjordes ett avdrag för fälttransport på 4 kr/ton ts och 100-tal
meter.

Avtal mellan Agrobränsle och skördeentreprenör

Skördeentreprenören fick under säsongen 2000/2001, med undantag för entre-
prenören i Skåne, ersättning för nedlagt arbete i relation till levererad mängd
torrsubstans. När flisen lagts på mark har skördaren gått miste om 6 kr/ton ts till
odlaren. Från hösten 2001 får skördeentreprenören dessutom en extra ersättning
när flisen måste transporteras längre än 200 m från fältkant. I Skåne var ersätt-
ningen under säsongen 2000/2001 kopplad till antalet använda timmar.

Avtal mellan Agrobränsle och åkerierna

Avtalen med åkerierna varierade något i utformning. Lite översiktligt sett ingick
följande delar:

- Hyra av containrar (kr/månad, de tre första per bil ersätts ej)
- Utställning av tomma containrar vid skördens början (kr/tillfälle eller

körda km)
- Rangering (transport av containrar med bara bil) längre än 2 km (kr/tillfälle)

- Lastning (kr/lass alternativt kr/ton)
- Timpris inklusive containrar
- Väntetid (kr per påbörjad halvtimma)

- Minsta volym som åkeriet är garanterad ersättning för per lass
- Milpris

Vidare förekom ersättning för s.k. bomkörning, dvs. beställd körning som inte
givit något lass, klausuler för dieselpris och tillägg för körning under helg,
körning på s.k. BK2-vägar (väg med begränsad bärighet) och lastning på mer
än en plats per lass.

Ersättning till åkeriet för en inomgårdstransport utan släp utgick först om den varit
längre än 2 km. Med tanke på de förhållandevis små pengar det handlar om vid
transporter kortare än 2 km verkar det ha varit en lämplig undre gräns.
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Beräkningar av kostnader

Inom projektet har de sammanlagda kostnaderna för skörd, lastning och
vägtransport vid varierande kombinationer av teknik beräknats.

Väsentliga skillnader har påvisats mellan framför allt olika metoder för
att lasta flisen på lastbil.

Beskrivning av använd beräkningsmodell

En detaljerad modell för att beräkna kapaciteter och kostnader har tagits fram
inom projektet. Modellen omfattar kostnader från skördeentreprenörens ersättning
för att ta sig fram till odlingen till åkeriets lossning av sina lass vid värmeverk
eller motsvarande. Totalt antal indata till beräkningarna är mellan 100 och 150
stycken. Detaljnivån i beräkningarna beskrivs översiktligt i tabell 4. Modellen i
sin helhet kan fås i form av en datorfil genom att kontakta författaren.

Tabell 4. Översikt av detaljnivå i använd beräkningsmodell.

Länk Detaljnivå

Skörd Kapacitet: beror av avkastning (ton ts/ha) via två linjära funktioner. Själva hacken
antas klara max 200 m3/h, vilket motsvarar ca 60 ton råton/h. Vid mindre av-
kastning antas kapaciteten begränsas av maximalt möjlig körhastighet med
hänsyn till förarkomforten (5 km/h). Funktionen för kapacitet bygger dessutom
på att hacken går ”i draget” under 70 % av tiden på fältet samt att hacken är
tillgänglig 85 % av skördesäsongen (servas eller repareras under 15 %). Kapa-
citetens beroende av avkastningen framgår av bild 3.

Hänsyn tas till ev. väntetider i kedjan hack - traktor, dock ej väntetider orsakade
av att containrar saknas.
Timkostnad för hacken: utöver investering i basmaskin, skärbord och däck,
avskrivningstid, årlig användningstid och restvärde specificeras även årlig
kostnad för underhåll, oljor m.m.
Timkostnad för traktor: schablon

Timkostnad vagnar: som hacken

Framkörningskostnad ingår ej.
Lager vid
objekt

I grundalternativen kostar lagringen på gården 6 kr/ton ts vilket motsvarar det
tillägg som odlaren får då flisen tippas på mark.

Uppösning
av hög

Kan väljas till (ingår ej i grundalternativen): hjullastare eller jordbrukstraktor med
frontlastare. Schablonvärden för timkostnad exkl. förare.

Lastning Beror av vald utrustning för lastning, skopans volym, bilens volym.

Schablonvärden för timkostnad exkl. förare. Framkörningskostnad.

Transport
med bil

Timkostnaden för bil: schablon med undantag för drivmedel och arbetskraft som
kan varieras separat.

Separata timkostnader på väg och terminal.

Separata tider för rangering på gård, lastning (beror av valt sätt att lasta, skop-
volym, bilens volymkapacitet m.m.), transport och lossning.

Kostnad för väntetid ingår i det fall inget tippas på mark och hacken har lägre
kapacitet än bilen (ej aktuellt i grundalternativen).



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

23

Bland generella indata återfinns exempelvis pris för arbetskraft, diesel och oljor
samt räntesats och fukthalt hos flisen.

Bild 3. Förutsatt beroende mellan skördelagets kapacitet och aktuell avkastningen på
fältet i grundkalkylerna. I båda redovisade alternativ förutsätts att hacken aldrig behöver
vänta. I alternativet containervagn förutsätts att det alltid finns tomma containrar på
vändtegen för hacken att tömma sin mindre högtippande vagn i när transporttraktorn
tömmer sitt lass.

Modellen har använts för att jämföra några aktuella tekniker/teknikkedjor ur kost-
nadssynpunkt. Eftersom jämförelserna i den här studien är starkt beroende av
exempelvis avkastningen på fältet och odlingens storlek i hektar har kedjorna
jämförts vid varierande förutsättningar.

Jämförda grundalternativ

Studien utgår från en jämförelse av IHP�JUXQGDOWHUQDWLY motsvarande de alter-
nativ som förekom skördesäsongen 2000/2001 (tabell 5). Ett av alternativen,
kallat ”det gamla”, avser det system som med åren visat sig vara ohållbart som
enda teknik på grund av att det uppstår alltför mycket väntetider. 2EVHUYHUD�DWW
GHWWD�DOWHUQDWLY�UHGRYLVDV�XWDQ�NRVWQDGHU�I|U�YlQWHWLGHU.

De fem grundalternativen jämförs inledningsvis vid HWW�DQWDO�JUXQGI|UXWVlWW�
QLQJDU (se nästa avsnitt).
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Tabell 5. Beskrivning av de fem grundalternativ som studerats. I samtliga alternativ
skördas grödan med en självgående fälthack.

System Östgöta m.fl. Västmanland Västgöta Skåne

Gamla, utan
väntetider

Kort beskrivning Cont.vagn/

Hjullastare

Cont.vagn/

Bilkran

Flakvagn/

Hjullastare

2 sockerbets-
vagnar/

Hjullastare

Cont.vagn/

Allt i cont.

Skörd Flisen blåses över till en
containervagn som dras av en
traktor som kör bredvid hacken.
Då denna vagn töms blåses
flisen till en högtippande vagn
kopplad till hacken. Flisen som
hamnar där töms i containrar
som står på vändtegen.

Flisen blåses
över till en
vagn med
fast flak som
vid fyllning
dras av
hacken.

Flisen blåses
över till en
sockerbets-
vagn som dras
av en traktor
som kör bred-
vid hacken.

Som
Östgöta-
modellen

Traktortransport En traktor och en containervagn En traktor
och två
flakvagnar

Två traktorer
med var sin
sockerbets-
vagn

Som
Östgöta-
modellen

Lagring vid
odlingen

I hög vid fältkant eller på annan plats i närheten av odlingen I containrar

Lastn. från mark Hjullastare Kran på lastbil Hjullastare Hjullastare Ingen

Vägtransport Containerbil med släp, totalt tre containrar per lass.

Använda grundförutsättningar

Använda centrala förutsättningar i den jämförelse av grundalternativen som redo-
visas längre fram i texten ges i tabell 6.

Tabell 6. Använda centrala förutsättningar för beräkningarna när inte annat anges.

Odlingens avkastning 20 ton ts/ha. Denna avkastning är något
högre än dagens genomsnitt.

Hackens kapacitet vid ovanstående
avkastning

24 råton/h (se även bild 3)

Odlingens (objektets) storlek 10 hektar

Fukthalt hos flisen 53 %

Kostnad för hjullastare med 2,5 m3

standardskopa
300 kr/timma exkl. förare

Dito med 5 m3 högtippande skopa 360 kr/timma exkl. förare

Hyra containrar 700 kr/månad per tre containrar

Lönekostnad 175 kr/timma

Pris diesel 5,70 kr/l

Realränta (bankränta minus inflation,
långsiktigt sett)

7 %

Några av beräknade delkostnader, som samtidigt utgör grundförutsättningar,
framgår av tabell 7.
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Tabell 7. Några av beräknade delkostnader inklusive förare där ej annat anges.

Hack inklusive högtippande vagn, förutsatt
1 150 timmar/år, varav 900 i Salix

1 126 kr/timma

Traktortransport med containervagn 533 kr/timma

Total kostnad hack och traktortransport 1 659 kr/timma

Kran på traktorvagn för container, hela
ekipaget

833 kr/timma

Lastbil med släp, exkl. containrar och ev.
kran

593 kr/timma på väg, 479 på terminal

Kran på lastbil, exkl. förare, förutsatt
500 000 kr investering och 400 timmar år

313 kr/timma

Resultat

De kostnader som redovisas nedan kan exempelvis ställas i relation till PDUN�
QDGVYlUGHW�I|U�HQHUJLVNRJVIOLV vid leverans till värmeverken. Det var under
säsongen 2000/2001 PHOODQ�����RFK�����NU�WRQ�WV, vilket motsvarar 900 och
1 000 kr/råton respektive 100 och 110 kr/MWh. Som kommer att framgå mot-
svarar kostnaderna för skörd, lastning och vägtransport sammantaget mellan
hälften och två tredjedelar av marknadsvärdet.

Enskilda moment

6N|UG

Beräknade kostnader för skörd som funktion av odlingens avkastning visas i
bild 4. Skörd med en flakvagn är enligt beräkningarna billigast på grund av att
vagnen har förutsatts vara billigare än en containerbärare samt att hackens kapa-
citet har förutsatts kunna utnyttjas bättre. Alternativen med två traktorer har vid
givna förutsättningar högre kapacitet än de med en traktor.

Framkörningsavgiften ingår ej i beräkningarna. Den avgift som tillämpades under
säsongen 2000/2001 på 1 200 kr/objekt motsvarar 6 kr/ton ts vid 20 ton ts/ha och
10 ha.

+RSVN\IIOLQJ�DY�IOLVK|JDU

Kostnaden för att med en hjullastare eller en jordbrukstraktor med frontlastare öka
höjden hos en flishög, och därmed minska behovet av yta i markplanet, har beräk-
nats vara cirka 4 respektive 6 kr/ton ts. Någon vinst i form av lägre kostnad för
lagringsyta uppstår inte med dagens avtal. Modellen beräknar ingen eventuell
vinst i form av snabbare lastning. Det är inte troligt att en sådan vinst uppväger
kostnaden eftersom lastarnas skopor som regel inte kan fyllas avsevärt annorlunda
bara för att högen är högre. Marginella vinster uppstår på grund av kortare kör-
sträckor för hjullastare respektive färre flyttningar vid användning av kran.

Högre högar ger sannolikt i en del fall vinster i form av torrare flis, en vinst som
inte heller ingår i beräkningsmodellen.
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Bild 4. Beräknade kostnader för skörd som funktion av odlingens avkastning. Linjernas
rangordning i rutan till höger motsvarar rangordningen till höger i diagrammet. Trakto-
rerna har antagits behöva köra i genomsnitt 300 m på fältet och 500 m på väg för att bli
av med sina lass.

/DVWQLQJ�Sn�YlJIRUGRQ

Beräknade kostnader för att lasta flisen från mark till en lastbil med släp framgår
av tabell 8. För samtliga alternativ i tabellen gäller att lastbilens chaufför själv
förutsätts ombesörja lastningen.

Tabell 8. Några av antagna förutsättningar och beräknade kostnader för lastning av väg-
fordon inklusive terminaltiden för lastbilen, dvs. tid då bilen inte flyttar sig på väg. All
flis förutsätts lastas av lastbilens förare. Mängd flis vid objektet: 200 ton ts. Övriga förut-
sättningar enligt vad som redovisas för ”grundalternativen” samt i bild 5. Kostnaden för
att ställa ut de första containrarna redovisas som en transportkostnad (tabell 9).

Alternativ
Tid

min/lass
Lass, ton ts
Salix (råton)

kr/ton ts
Salix

kr/råton
Salix kr/lass

1. Ingen flis på mark (referens).
Alt. avser lastning av fyllda
containrar.

303 16,0 (34,0) 153 7,53 2393

2. Hjullastare med 2,5 m3 skopa
som körs av lastbilschauffören.
Containrarna sätts ner på
marken (30 minuter).

50+303 16,0 (34,0) 42+153 21+7,53 673+2393

3. Dito, högtippande 5 m3 skopa.
Containrarna kvar på fordonet.

50 16,0 (34,0) 46 22 738

4. Jordbrukstraktor med 1,5 m3

skopa
90+303 16,0 (34,0) 72+153 36+7,53 1 149+

2393

5. Kran på lastbil med containrar1 60 15,4 (32,8) 50 24 765
6. Kran på lastbil med flak2 45 16,0 (34,0) 38 16 603
7. Kran på separat fordon (EPA-

traktor el. dyl.) utan last-
utrymme

30 (+303) 16,0 (34,0) 29 (+153) 14
(+7,53)

457
(+2393)

8. Kran på separat fordon som
bär en container (tid och kost-
nad exkl. traktorns tid på väg)

60+303 16,0 (34,0) 54+153 27+7,53 918+2393

1. Här förutsätts att släpet kan tas med fram till flishögen och att containrarna står kvar på fordonet under lastningen.
2. Här förutsätts att ekipaget kan parkeras odelat bredvid flishögen. Timpris som i alternativ 5.
3. Avser rangering av containrar.
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I de alternativ där det krävs att containrarna ställs ner på marken för att kunna
fyllas kan tid och pengar sparas genom att ha en extra person med, såvitt det är
möjligt utan att behöva ersätta personen för eventuell tid då denne måste vara
passiv, som passagerare i bilen exempelvis. Lastningen pågår då parallellt med att
en av de två förarna ställer av och på containrar. Därmed sparas dyrbar "terminal-
tid" för bil och släp, och bilen kan möjligtvis hinna ett lass till per dygn. Denna
fördel tas regelmässigt till vara i Skåne genom att odlaren står för lastningen.

9lJWUDQVSRUWHU

Beräknade kostnader för vägtransporter framgår av tabell 9.

Tabell 9. Beräknade kostnader hos åkeri exkl. tid för lastning och exkl. utställning av
containrar (se ovan), inkl. 2 x 30 km transport (marginalkostnad 1,4-1,7 kr/ton ts o km
beroende på system), lossning samt containerhyra. Övriga förutsättningar enligt vad som
redovisas för ”grundalternativen”. OBS! Samma timkostnad för krokbil och flakbil förutsatt.

Fordonstyp (samtliga med släp) kr/lass exkl. lastning kr/ton ts Salix
Krokbil 975 61
Krokbil med kran som tas med vart tredje lass 1 071 67
Flakbil 783 49
Flakbil med kran som tas med varje lass 863 54

Beräknade cykeltider för några alternativ för lastning och transport visas i bild 5.

Bild 5. Beräknade cykeltider för några alternativ för lastning, vägtransport 2 x 30 km samt
lossning, med och utan 2 km inomgårdstransport med lastbilen utan släp (förutsättningar i
bilaga 1). ”Högtippande skopa” avser ett effektivare alternativ med hjullastare. Tid för att
flytta hjullastaren mellan odlingarna ingår ej.
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Utställning av containrar

Vid all användning av containrar uppstår en separat kostnad för utställning av de
första containrarna, eftersom lastbilen då inte får med sig någon last tillbaka. Mot-
svarande tomkörning uppstår då de sista containrarna ska hämtas. Vid körsträckan
två gånger 30 km utgör kostnaden 700 kr per tillfälle, dvs. per tre containrar. När
inget läggs på mark krävs oftast minst två utställningar per objekt, såvida det inte
är så litet att hela skörden ryms i tre containrar. Vad kostnaden blir utslaget på
skördad mängd framgår av bild 6. Kostnaden är direkt proportionell mot avståndet
eftersom själva rangeringen av containrarna inbegrips i andra beräkningar.

I rapportens redovisningar ligger alltid kostnaden för en utställning på skörden, så
länge den utförs med hjälp av en containerbärare. I alternativet där ingen flis läggs
på mark förutsätts ytterligare en utställning, vilken räknas in i transporten.

Bild 6. Kostnad för utställning av de första containrarna vid ett skördeobjekt då åkeriet
behöver köra två gånger 30 km per utställning och har med sig tre containrar per gång.

Väntetider

I system där flisen hela tiden hanteras i containrar uppstår ofta situationer där
antingen hacken väntar på lastbilen eller tvärtom. Vid ett förenklat synsätt är
storleksordningen hos dessa kostnader enligt tabell 10. I verkligheten uppstår
dessutom kostnader på grund av att den totalt skördade mängden under säsongen
begränsas av att hacken måste vänta.

Tabell 10. Förenklad beräkning av kostnader för tid då en länk i kedjan väntar på en
annan. Kostnaden avser flisen i det lass som berörs.

Situation
Förutsatt timkostnad

kr/timma
Förutsatt
kapacitet

Kostnad, kr/ton ts
och timma

Hack och traktor
väntar på bil

1 126 5-15 ton ts/h
(10-30 råton/h)

70-200

Bli med släp väntar
på hack

479 16 ton ts/lass
(34 råton/lass)
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Hela system

Beräknade kostnader för grundalternativen presenteras i tabell 11 och bild 7, 8
och 9. I tabell 12 ges resultat för ytterligare ett par förekommande kedjor.

Tabell 11. Beräknade kostnader, kr/tons ts, för projektets grundalternativ (se tabell 5) vid
10 ha, 20 ton ts per ha samt 2 x 30 km vägtransport.

System
Östgöta m.fl. Västmanland Västgöta Skåne

Gamla, utan
väntetider

Använd utrustning Cont.vagn/
Hjullastare

Cont.vagn/
Bilkran

Flakvagn/
Hjullastare

Två socker-
betsvagnar/
Hjullastare

Cont.vagn/
Allt i cont.

Skörd inkl. erfor-
derliga containrar
(råton/timma)

102
(23,5)

102
(23,5)

100
(24,1)

91
(25,3)

102
(23,5)

Traktortransport 52 52 45 89 52
Lager vid objekt 6 6 6 4 0

Lastning inkl.
timkostnad för bil

57 50 57 57 15

Vägtransport inkl.
erford. containrar

63 67 63 63 68

Totalt, kr/ton ts 280 277 271 305 237

Tabell 12. Beräknade kostnader, kr/ton ts, för ytterligare två kedjor som förekommit under
skördesäsongen 2000/2001. Som jämförelse presenteras ”Östgöta m.fl.” och ”Gamla”
såsom i tabell 11.

System
Östgöta m.fl. Närke Tierp

Gamla, utan
väntetider

Använd utrustning Cont.vagn/
Hjullastare

Cont.vagn/
Hjullastare m.
högtipp. skopa

Cont.vagn/
Flakbil m. kran

Cont.vagn/
Allt i cont.

Skörd inkl. erforderliga
containrar

102 102 102 102

Traktortransport 52 52 52 52

Lager vid objekt 6 6 6 0

Lastning inkl.
timkostnad för bil

57 46 38 15

Vägtransport inkl.
erforderliga containrar

63 63 54 68

Totalt, kr/ton ts 280 269 252 237

Som framgår av tabell 11 är skillnaden mellan ”det gamla” systemet utan vänte-
tider och kedjorna där flisen lastas med hjullastare eller bilkran cirka 40 kr/ton ts.
Det motsvarar enligt tabell 10 i genomsnitt mellan 10 och 30 minuter väntan per
billass för hacken, beroende på aktuella skördeförhållanden.
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Kapacitet vid skörd 23,5 23,5 24,1 25,3 23,5
råton/timma

Bild 7. Beräknade kostnader och kapaciteter vid skörd för projektets grundalternativ (tabell 11)
vid 10 ha, 20 ton ts per ha samt 2 x 30 km vägtransport.

Bild 8. Beräknade totalkostnader som funktion av aktuell avkastning (10 ha per objekt,
2 x 30 km vägtransport). Linjernas rangordning i rutan till höger motsvarar rangordningen
till höger i diagrammet. Tierpsmodellen, cont.vagn/kran på flakbil (finns ej med diagram-
met), kostar enligt modellen 24 kr/tons ts mindre än Cont.vagn/Bilkran, som avser kran
på containerbil.
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Bild 9. Beräknade totalkostnader som funktion av aktuell storlek hos objektet (20 ton ts
per ha, 2 x 30 km vägtransport). Linjernas rangordning i rutan till höger motsvarar rang-
ordningen till höger i diagrammet. Tierpsmodellen, cont.vagn/kran på flakbil (finns ej med
diagrammet), kostar enligt modellen 24 kr/tons ts mindre än Cont.vagn/Bilkran, som avser
kran på containerbil.

Det är få beroenden av någon ekonomisk betydelse mellan val av skördeteknik
och kostnader för transport. Uttryckt med andra ord kan teknik för skörd och för
transport väljas oberoende av varandra med ett undantag: om ingen flis ska läggas
på mark så är den traktordragna flakvagnen med tipp utesluten.

I bild 10 visas hur kostnaderna för de olika sätten att lasta och transportera beror
av mängden flis per objekt. Alternativet med kran på flakbil är i stort sett helt
oberoende av objektets storlek medan alternativet där inget läggs på mark kan bli
mycket dyrt vid små objekt.

Bild 10. Beräknade kostnader för lastning och 2 x 30 km vägtransport som funktion av
mängd flis per objekt. Linjernas rangordning i rutan till höger motsvarar rangordningen till
höger i diagrammet. Hjullastarna antas användas tillsammans med en lastbil för contain-
rar. Ett råton motsvarar cirka ett halvt ton ts.
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Vad beskriver modellen?

Modellens indata representerar vanliga förhållanden. Ovanligt dåliga förhållanden
kan lätt medföra avsevärt högre kostnader än de redovisade värdena. Merkostna-
derna i sådana situationer vägs sannolikt inte upp av motsvarande vinster vid
”ovanligt bra förhållanden”. En uppskattning är därför att den genomsnittliga
kostnaden för all levererad salixflis är något större än den modellen beräknar.

Modellens känslighet för indata

Några enskilda indatas betydelse för beräknade resultat visas i bilaga 2. Störst
betydelse för beräknad totalkostnad har avkastningens storlek (bild 4 och 8) och
skördeentreprenörens prestation (kapacitet). Hackens kapacitet styrs i sig av bland
annat avkastningen, men också av andra aktuella förhållanden.

20 % variation av timpriset för lastbilarna påverkar totalkostnaden med ±7,5 %

För att kunna uppskatta den genomsnittliga kostnaden för all Salix som skördas
under en säsong som funktion av vilken teknik som används måste man känna till
de individuella förhållandena för samtliga odlingar, framför allt deras storlek och
avkastning. Det har inte varit möjligt att inom projektets ram kartlägga detta. Be-
tydelsen av areal och avkastning belyses dock i flera diagram i rapporten. Grund-
alternativen förutsätter 10 hektar och 20 ton torrsubstans (40 råton) per hektar.

Några slutsatser utifrån gjorda beräkningar
- 6N|UG�PHG�WLSSEDUD�IODNYDJQDU�lU�QnJRW�ELOOLJDUH�lQ�PHG�FRQWDLQHU�

YDJQDU, cirka 10 kr/ton ts vid avkastningar mellan 10-50 ton ts/ha, större
skillnad vid mindre avkastning.

Den lägre kostnaden hänger samman med att det bara krävs en person på
fältet, föraren av hacken, och att transporten från fält till flishög pågår sam-
tidigt som hacken själv fyller en ny vagn. Vid avkastningen 20 ton ts/ha
hänger en 25 m3 flakvagn med hackens kapacitet upp till transportavståndet
1,5 km på väg. Vid längre avstånd måste hacken vänta. Vid 40 ton ts får
avståndet bara vara cirka hälften så långt för att undvika väntetid. (Q�QDFNGHO
PHG�IODNYDJQDUQD�lU�DWW�GH�PHG�Q|GYlQGLJKHW�PHGI|U�DWW�IOLVHQ�PnVWH
OlJJDV�Sn�PDUN, såvida inte mycket speciell utrustning tas till hjälp.

- $OOD�DQGUD�VWXGHUDGH�WHNQLNHU�lQ�GHW�XUVSUXQJOLJD, där flisen läggs i con-
tainrar, lU�HQOLJW�JMRUGD�EHUlNQLQJDU�G\UDUH, förutsatt att inga väntetider
uppstår i det gamla systemet. Undantag gäller för riktigt små objekt och låga
avkastningar, kring 50 ton ts total skördad mängd och mindre. Marginalen till
flertalet av övriga kedjor medger teoretiskt sett en del kostnader för väntetider.
Som nämnts har man dock praktiskt konstaterat att containerhanteringen inte
duger som enda teknik. Hur den kan kombineras med andra tekniker disku-
teras nedan.

- .RVWQDGHQ�I|U�DWW�ODVWD�PHG�NUDQ�Sn�ELO�lU�QlVWDQ�REHURHQGH�DY�REMHNWHWV
VWRUOHN�RFK�HQ�P\FNHW�IOH[LEHO�WHNQLN. Kran på en IODNELO ger enligt beräk-
ningarna det billigaste systemet, näst efter allt i containrar, I|UXWVDWW�DWW�VOlSHW
DOGULJ�EHK|YHU�NRSSODV�ORVV, en förutsättning viktigt att notera.
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- $QYlQGQLQJ�DY�K|JWLSSDQGH�VNRSD�Sn�KMXOODVWDUH�PHGI|U�P\FNHW�UDWLR�
QHOO�ODVWQLQJ� förutsatt att containrarna inte behöver ställas ner på marken.
Så länge containrarna inte behöver flyttas mellan släp och bil är behovet av
utrymme kring fordonet vid lastning litet. Beräknad kostnad för att lasta med
en 5 m3 stor högtippande skopa är 10 kr/ton ts lägre än med en 2,5 m3 stor
skopa utan högtipp, en timma framkörning inräknad. Merkostnaden i relation
till systemet utan flis på mark är kring 25 kr utom vid mycket små volymer
då skillnaden är mindre eller negativ.

- (Q�NRPELQDWLRQ�DY�VN|UG�PHG�IODNYDJQDU�VRP�GUDV�DY�KDFNHQ�RFK�ELO�
WUDQVSRUW�Sn�YlJ�L�IODNIRUGRQ�I|UVHWW�PHG�NUDQ�VNXOOH�HQOLJW�PRGHOOHQ
JH������OlJUH�NRVWQDG�lQ�GHW�KLWWLOOV�L�SUDNWLNHQ�ELOOLJDVWH�DQYlQGD
DOWHUQDWLYHW i vilket flis tippas på mark, dvs. flakvagn på fältet och lastning
i containrar med hjullastare (Västgöta-kedjan)� Detta gäller i stort sett vid
alla avkastningar och arealer. Totalkostnaden för skisserat system skulle vid
volymer mellan 100 och 500 ton ts/objekt vara 0-5 procent högre än den be-
räknad för ”det gamla systemet”, där ingen flis läggs på mark, utan väntetider.
Eftersom väntetider inte kan undvikas är kanske i praktiken flakvagn efter
hacken kombinerad med lastbil med kran och fasta flak den billigaste tek-
niken.

Helt säkert passar inte heller denna kombination vid alla tillfällen. Frågan är
om kedjan kan vara ett intressant huvudalternativ. Systemet med flakvagn
efter hacken skulle kanske medföra bekymmer med hackens framkomlighet
alltför ofta. Skörd med flakvagn har dock praktiserats i inte obetydlig om-
fattning i Västergötland. Tekniken med fasta flak på lastbil och släp bygger
på att släpet inte ska behöva kopplas loss från bilen. Kanske är det alltför
ofta omöjligt att uppfylla denna förutsättning.

Vem ska transportera inomgårds?

Mot nedanstående relativt detaljerade bakgrund blir slutsatsen att GHW�VRP
UHJHO�E|U�YDUD�DQGUD�IDNWRUHU�VRP�DYJ|U�YDU�LQRP�HQ�JnUG�IOLVHQ�VND
OlJJDV�lQ�HQ�GLUHNW�PLQLPHULQJ�DY�NRVWQDGHUQD�I|U�WUDQVSRUWHQ�PHO�
ODQ�IlOWHW�RFK�PHOODQODJUHW. Den merkostnad som uppstår hos åkeriet när
bilarna måste köra utan släp är oftast acceptabel sedd i relation till den be-
tydligt större kostnad som kan uppstå i det fall hacken måste vänta på att
den assisterande traktorn för att den befinner sig på väg.

Ibland uppstår frågan: ska flisen tippas på en "halvbra" plats eller på en bra plats
som ligger längre bort? En halvbra plats kan passa skördaren men medföra att
åkeriet inte kan få med sig bilens släp framtill högen.

För att transportera flisen inom den gård odlingen befinner sig kan man tänka
flera alternativ:

1. 9DJQ�GUDJHQ�DY�WUDNWRU��0HUNRVWQDGHQ för att köra två km istället för en
är cirka ����NU�WRQ�WV (60 kr/billass)��I|UXWVDWW�DWW�KDFNHQ�KDU�HQ�HJHQ�K|J�
WLSSDQGH�YDJQ�RFK�FRQWDLQUDU�Sn�YlQGWHJHQ�DWW�W|PPD�L när traktorn är
frånvarande. Kostnaden motsvarar sänkningen av hackens kapacitet orsakad av
att skörden måste avbrytas för tömning av den vagn som bogseras av hacken.
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2P�KDFNHQ�EOLU�WYXQJHQ�DWW�YlQWD på grund av att det saknas containrar att
tippa i blir merkostnaden avsevärt större. Det handlar då enligt beräknings-
alternativet med 20 ton ts/ha, om NULQJ����NU�WRQ�WV�RFK�NP.

I praktiken finns det normalt bara två containrar tillgängliga för hacken vid
odlingen. Det är oftast inte möjligt att köra flisen särskilt långt förrän det upp-
står behov av fler containrar.

I fall där man kan tänka sig att kombinera lagring på en bra plats några km
från odlingen med direktleverans i containrar, sannolikt företrädesvis vid stora
objekt, kan metoden att köra flis med traktor och vagn längre sträckor på väg
vara av intresse.

2. I fall där man LQWH�N|U�PHG�WUDNWRU�EUHGYLG�KDFNHQ i fält uppstår en extra
kostnad för ytterligare transport först då hacken måste vänta på en tom vagn.
Då blir mer kostnaden å andra sidan mycket stor, ������NU�WRQV�WV. Vid
20 ton ts/ha uppstår kostnaden vid cirka 1,5 km avstånd till högen.

3. .URNELO�PHG�VOlS: merkostnad ����NU�WRQ�WV�(40 kr/billass) RFK�NP i det fall
släpet kan tas med fram till högen, antaget körhastigheten 30 km/h. 2 km ger
80 kr/lass, 5 km 200 kr/lass.

4. .URNELO�XWDQ�VOlS, antaget körhastigheten 30 km/h: merkostnad ��NU�WRQ�WV
RFK�NP. Kostnaden motsvarar 120 kr/billass och km. Alternativet kräver
rangering av containrarna. I kombination med högtippande skopa och kran
tillkommer en merkostnad för rangering (250 respektive 350 kr/lass cirka, 16
respektive 22 kr/ton ts), eftersom det i normalfallet inte behövs någon sådan.

De beskrivna kostnaderna åskådliggörs ytterligare i bild 11.

Bild 11. Kostnad för att transportera flis med en traktor, med containervagn eller flakvagn,
fram till en flishög inom odlingens närhet, samt kostnaden för att transportera flisen
samma sträcka i container på en lastbil utan släp. Om bilen används i kombination med
en högtippande skopa eller en kran tillkommer en kostnad för rangering av containrarna
(15 respektive 20 kr/ton ts cirka), eftersom det i normalfallet inte behövs någon rangering.

Den långsiktigt bästa lösningen på denna problematik synes vara att stödja en god
kommunikation mellan skördare och åkeri och att ge dessa generösa ramar att
agera inom. Generösa ramar kan exempelvis vara en fast taxa inom vilken både
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goda och sämre förhållanden väl ryms. Det finns här naturligtvis ekonomiska
begränsningar som är svåra att överblicka utan en mer noggrann analys av vilka
situationer och kostnader som har förekommit historiskt, något som inte kunnat
inrymmas i denna studie.

Är terminallagring ekonomiskt intressant?

En kombination av metoden att hantera så mycket flis som möjligt i con-
tainrar och lagring på bränsleterminal synes vara intressant att utveckla.

Ett alternativt till att lägga flisen på mark vid odlingen för att lösa problemet med
att det uppstår väntetider i kopplingen mellan skördelaget och åkeriet är att istället
lägga delar av bränsleflödet på en s.k. terminal. Med terminal avses då en plats
där man under hela året och alla väderförhållanden rationellt kan lossa och lasta
och där man, tillfälligt eller under en längre period, lagrar flisen för att skapa den
buffert som krävs. Terminallagring ger möjlighet att dels fortlöpande köra undan
flisen i den takt den produceras på fältet, dels att leverera även under perioder då
skörden av någon anledning har stoppats.

Terminallagring medför extra kostnader för en eventuell markhyra, en extra last-
ning och lossning samt en extra vägtransport, såvida inte terminalen ligger på
vägen mellan odlingen och värmeverket. Storleksordningen på dessa kostnader
ges genom följande exempel:

- Kostnad för mark: från noll och uppåt.

- Lastning med hjullastare och högtippande skopa, inkl. terminaltid för bil:
25-35 kr/ton ts beroende på skopstorlek.

- Transport med krokbil: 1,6 kr/ton ts * avstånd enkel väg i km (gäller vid 50 %
tomtransport och 34 råton per lass) plus 18 kr/tons ts för lossning. 30 km enkel
väg ger 67 kr/ton ts.

- Transport med flakbil: 1,4 kr/ton ts * avstånd enkel väg i km (gäller vid 50 %
tomtransport och 36,5 råton per lass) plus 9 kr/tons ts för lossning. 30 km
enkel väg ger 50 kr/ton ts.

Summan av merkostnaderna exklusive hyra för mark blir enligt ovan och i ett
exempel där åkeriet kör två gånger 30 km 75-100 kr/ton ts Sn�GHQ�PlQJG�VRP
OlJJV�Sn�WHUPLQDO. Bränslehandelsföretaget Naturbränsle uppger att kostnaden
för terminallagring är cirka 12 kr/m3 totalt (Göran Sjöström, Agrobränsle). Det
motsvarar för Salix cirka 70 kr/ton ts.

Effekterna av att lägga en del av bränsleflödet på terminal om merkostnaden är
100 kr/ton ts åskådliggörs i bild 12. Om 30 % av bränsleflödet läggs på terminal
med denna förutsättning ger det en merkostnad på 30 kr/ton ts utslaget på hela den
levererade mängden. Summan av denna merkostnad och kostnaden för att hantera
all flis i containrar kan sättas i relation till kostnaden i system där all flis tippas på
mark.
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Bild 12. Exempel på beräkning av genomsnittlig totalkostnad för all skördad flis vid
varierande andel som passerar en bränsleterminal i några av studerade kedjor (10 ha,
20 ton ts per ha samt 2 x 30 km vägtransport). Merkostnaden för terminallagring har
antagits vara 100 kr/ton ts.

Enligt exemplet i bild 12 kan man lägga över 40 % av flisen på terminal i en kedja
som inte tillåter tippning på mark (”Cont.vagn/Allt i cont.”) utan att överstiga
kostnaden för en kedja där all flis läggs på mark hos odlaren (”Cont.vagn/Hjul-
lastare”) och inget passerar terminal. Med en snabbare skopteknik vid odlingen
(”Högtippande skopa”) blir acceptabel andel drygt 30 %.

Vid en diskussion om att tillämpa terminallagring bör man också väga in risken
för att behöva ta till speciallösningar under tjällossningen vid odlingen, exempel-
vis att med kranförsett traktorekipage lasta och transportera flisen fram till en
plats dit lastbilen kan köra. Kostnaden för detta har beräknats vara 70 kr/ton ts
exklusive tid för traktorn på väg.

Diskussion
Det har vid möten och andra samtal kommit fram att en mycket viktig faktor för
hur smidigt arbetet flyter är hur väl kommunikationen inom systemet fungerar. En
bra relation och kommunikationen mellan parterna är en förutsättning för att skör-
den ska fungera acceptabelt och för att de totala kostnaderna ska bli så små som
möjligt.

Det samtliga parter önskar är jämn sysselsättning och god framförhållning. Detta
bör vara en viktig ledstjärna vid utveckling av systemen.

Hur bör avtalen styra?
Avtalen ska naturligtvis till att börja med styra så att verksamheten i hela kedjan
blir så billig som möjligt. Det är många länkar i kedjan och det är lätt hänt att opti-
mering i en del av kedjan ger merarbete i andra delar. Det ska idealt inte vara möj-
ligt för en länk att tjäna pengar på att lasta över arbete på en annan länk. Det ska
vidare inte vara möjligt att skapa arbete åt sig själv som gör att den totala kost-
naden för hela kedjan stiger.
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Avtalen får å andra sidan inte styra så hårt att de upplevs som besvärande och som
hinder för ett flexibelt samarbete inom systemet. Avtalen bör inbjuda parterna till
att ta stort eget ansvar och att själva lösa dagliga frågeställningar tillsammans utan
att Agrobränsle ska behöva kopplas in.

För det tredje måste avtalen vara lätta att administrera. Värdet hos bränslet ger
inget utrymme för kontrollerande insatser från Agrobränsles sida i form av exem-
pelvis att mäta vägsträckor eller att besiktiga lagringsplatser.

Inblandade parter från jord till panna är:

- Agrobränsle

- Odlare
- Entreprenör som planterar
- Entreprenör som skördar

- Ev. en lastbilscentral
- Åkeri
- Ev. ett bränslehandelsföretag
- Värmeverk

Några av de beroendeförhållanden som råder mellan länkarna beskrivs i tabell 13.

En relevant fråga att ställa i anknytning till tabell 13 är: Kan något av inflytandet
över en faktor flyttas över till den beroende parten? Frågan berörs vidare i nästa
avsnitt.

För att belysa de ekonomiska konsekvenserna av förändringar i avtalen är det
nödvändigt att gå in i Agrobränsles statistik och titta på exempelvis fördelningen
av storlek hos objekten, avkastningar, transportavstånd samt verkliga kostnader,
något som inte har rymts inom aktuell studie.

Kostnad för tomtransporter

När en bil fortlöpande följer ett skördelag blir tomtransporterna för den bilen
ganska nära 50 % eftersom det inte är möjligt att ta några andra transporter på
återvägen till fältet.

Kostnaden för tomtransporterna i form av lastbilens tid på väg vid 30 km avstånd
mellan odling och värmeverk har beräknats vara 23 kr/ton ts. En minskning av
tomtransporterna från 50 till 40 % skulle innebära en besparing motsvarande
5 kr/ton ts (cirka 1 % av försäljningsvärdet).

Kan andelen tomtransporter minskas? Göran Hedman på handelsföretaget Natur-
bränsle uppger att möjligheterna till detta är små, enligt företagets erfarenheter.
De eventuella vinster som kan uppnås är sannolikt inte tillräckliga för att uppväga
de komplikationer det kan medföra att köra åt flera kunder samtidigt. Åkerierna
avgör troligen bäst själva när returtransporter är möjliga.
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Tabell 13. Exempel på beroendeförhållanden i kedjan för produktion av Salix. I = Har det
avgörande inflytandet. (I) = har visst inflytande. B = Är starkt beroende av annan part.

0RPHQW $JUR�
EUlQVOH

-RUG�
EUXNDUHQ

6N|UGH�
HQWUHSUHQ|U cNHUL

Objektets storlek (I) I B B
Objektets placering med avseende på
- möjligheter att ta med släp fram till fältet
- bekvämt rangera containrar

(I) I B B

Draglängd I B
Radavstånd I B
Vändtegens bredd I B
Snöröjning I B B
Rena vändtegar I B
Upplagets (högens) avstånd från fält I B/I
Upplagets höjd I B
Upplagets placering m avseende på
- möjligheter att ta med släp fram till högen
- bekvämt rangera containrar
– körsträckor för hjullastare
- i fall med kran på lastbil, att parkera släp
intill högen

I I B

Lastningsteknik (B) I
Tid för att flytta lastmaskin från objekt till
objekt

I B

Transportsträckor för lastbil med lass I B
Dito utan lass I B

Några slutsatser och förslag
Baserat på de samtal och möten som förekommit samt på redovisade beräkningar
presenteras nedan några slutsatser, frågeställningar och konkreta förslag som jag
själv anser vara intressanta att diskutera vidare kring.

1. +|M�IUDPN|UQLQJVDYJLIWHQ�WLOO�VN|UGHHQWUHSUHQ|UHQ�Vn�DWW�GHQ�WlFNHU�HWW
EHV|N�YLG�YDUMH�RGOLQJ�I|UH�VN|UGHVlVRQJHQ�

En del av de "trösklar" som dyker upp under skördeperioden och medför kost-
nader som man skulle vilja eliminera kan undanröjas genom bättre framför-
hållning och planering. Det är bättre att lösa lite knepiga frågeställningar
under lugna förhållanden före säsongen än under press när hacken står och
kostar pengar.

Om skördeentreprenören gavs möjlighet att regelmässigt besöka och besiktiga
åtminstone nya och för honom okända objekt före vintern skulle en del över-
raskningar kunna undvikas. Exempelvis skulle odlaren och skördaren, i vissa
fall efter samråd med åkeriet, tillsammans kunna fastställa ett antal alternativa
platser för eventuell lagring av flis på mark. Skördaren skulle vidare kunna
peka ut lämpliga vändplatser för lastbilen och på eventuella brister i vägarna
fram till fälten och i odlingen som odlaren måste åtgärda för att skörd över
huvud taget ska bli aktuell.
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2. *H�VN|UGHHQWUHSUHQ|UHUQD�I|UWURHQGHW�DWW�L�K|J�JUDG�SODQHUD�GH�QlU�
PDVWH�YHFNRUQDV�YHUNVDPKHW�VMlOYD, efter att ha planerat säsongen till-
sammans med Agrobränsle (detta görs redan idag i stor utsträckning).
Kombinera detta med en noggrann uppföljning från Agrobränsles sida på
veckobasis. Låt målsättningen vara att den dagliga planeringen i huvudsak
sköts av skördare och åkeri.

3. *H�lYHQ�nNHULHUQD�I|UWURHQGHW�DWW�L�K|J�JUDG�SODQHUD�GHQ�QlUPDVW�OLJJDQ�
GH�YHFNDQ�VMlOYD�kombinerat med en strikt uppföljning på veckobasis. Även
detta är en ambition redan i befintlig verksamhet. Eventuellt kan hanteringen
av den ambitionen stramas upp ytterligare.

4. $WW�WLSSD�Sn�PDUN�JHU�HQOLJW�EHUlNQLQJDUQD�RIWDVW�K|JUH�WRWDO�NRVWQDG än
det optimala systemet där all flis hanteras i containrar och inget tippas.

5. Förslag för områden där det finns mark för terminallagring till en ekonomiskt
intressant kostnad (i begreppet terminal bör även ytor väl lämpade för ända-
målet inom jordbruksföretagen inbegripas): 8QGYLN�DWW�WLSSD�Sn�PDUN�VRP
HM�NDQ�EHWUDNWDV�VRP�WHUPLQDO�RFK�VNLFND�LVWlOOHW�Vn�P\FNHW�IOLV�VRP�P|M�
OLJW�L�FRQWDLQHU��DQWLQJHQ�WLOO�HWW�YlUPHYHUN�HOOHU�WLOO�HQ�WHUPLQDO� Konceptet
ger en god flexibilitet och borde kunna fungera väl. Mängden bränsle som
hamnar på terminal borde kunna följas fortlöpande genom en god veckoupp-
följning. Metoden blir mer intressant ju fler av dagens relativt små objekt som
försvinner och ju större objektens medelstorlek blir.

Viktig reservation: Med målsättningen att LQWH�WLSSD�Sn�PDUN�DOOV blir det
RP|MOLJW att använda det något billigare alternativet PHG�IODNYDJQ hos
skördaren.

6. bU�GHW�ULPOLJW�DWW�RGODUHQ�InU���NU�WRQ�WV�Vn�IRUW�IOLV�EHK|YHU�WLSSDV�Sn
PDUN"�-D� Något behöver odlaren för att täcka kostnader för förluster av flis
som inte kan plockas upp samt för eventuella skador eller andra olägenheter
avseende marken.

Vem ska betala denna ”tipp-peng”? bU�GHW�ULPOLJW�DWW�VN|UGDUHQ�I|UORUDU
��NU�WRQ�WV�Vn�IRUW�IOLV�EHK|YHU�WLSSDV�Sn�PDUN" I verkligheten förändras
kanske inte skördekostnaden alls i positiv riktning. Den blir ibland istället
större på grund av ett större transportbehov med traktor inom gården.

$QWD�DWW�nNHULHW�LVWlOOHW�InU�EHWDOD�WLSS�SHQJHQ� Det skulle styra mot så
mycket som möjligt i container. Det skulle vidare kunna innebära att flis läggs
på mark enbart vid tillfällen då åkeriet självt bedömt det vara nödvändigt samt
på platser som åkeriet bedömt vara lämpliga. Risken med denna modell är att
det kan krävas detaljerade avtal om när och hur skördeentreprenören ska er-
sättas för väntetid.

7. +|JDU�VRP�lU�EHVYlUOLJD�DWW�Qn�HIWHU�WMlOORVVQLQJHQ��YHPV�DQVYDU�lU�GHW
DWW�GHVVD�EOLU�KlPWDGH och vem ska stå för eventuella extraordinära kost-
nader i samband med hämtningen?

Minst diskussion kring detta uppnås sannolikt genom avtal där åkeriet bär
ansvaret. Sådana avtal kan i praktiken bli oacceptabelt dyra för Agrobränsle
och därmed odlaren. Svaret ges således i hög grad av förhandlingar mellan
parterna.
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Med ett avtal där åkeriet bär hela ansvaret för att flisen kommer bort från jord-
bruksföretagen och samtidigt att leveranserna fungerar fortlöpande blir det
naturligt att åkeriet också är den part som avgör när flisen ska gå i container,
när den ska läggas på mark hos odlaren och när den ska läggas på terminal.

8. Tidigare i rapporten har redovisats ett DOWHUQDWLY�´IODNELO�PHG�NUDQ´ (tilläm-
pat av Peter Jansson, Uppsala) som, förutsatt att hela bilekipaget kan lastas
utan att släpet behöver kopplas loss, förefaller vara GHW�ELOOLJDVWH om flis har
tippats på mark. +XU�NDQ�$JUREUlQVOH�WD�YDUD�Sn�GHWWD�I|UKnOODQGH" Är det
möjligt att ha en grundmodell som kräver att flisen ligger på platser där en bil
med släp kommer fram och kan vändas? Hur mycket extra transport med trak-
tor skulle detta generera? Frågan kan bara besvaras av den som har överblick
över vilka situationer som förekommer och med vilken frekvens det uppträder.

9. 9DG�lU�YlUGHW�DY�DWW�VN|UGHHQWUHSUHQ|UHQ�KDU�HQ�WUDNWRU�XWUXVWDG�PHG
IURQWODVWDUH" Kan andra målsättningar, såsom exempelvis att kunna använda
flakfordon med kran, uppfyllas med sådan utrustning? Enbart en något snab-
bare lastning och en något torrare flis genomsnittligt sett ger sannolikt inte
några nämnvärda besparingar. Hur stor är risken för att bränslet förorenas av
jord och sten?

10. Är det intressant för någon part att odlaren bidrar till lastningen med en egen
frontlastare? .DQ�ODQWEUXNDUHQ�JHQRP�DY�ODVWD�VMlOY�YDUD�GHQ�EXIIHUW�VRP
NUlYV�PHOODQ�VN|UGDUH�RFK�nNHUL" Anta att skördaren använder den billigare
flakvagnen och att odlaren lastar upp i containrar i den takt åkeriet för tillfället
presterar till samma kostnad som vad åkerierna erhåller för lastning med den
effektivare hjullastaren. Skulle skördeentreprenören kunna ha med några enkla
hjälpmedel (körramper, skopa) för att underlätta lastning med jordbrukstraktor?

11. .DQ�PDQ�WlQND�VLJ�DOWHUQDWLY�GlU�nNHULHW�WDU�PHG�VLJ�HQ�ODVWPDVNLQ�L�HQ
IOLVFRQWDLQHU" Det skulle göra alternativet med hjullastare mer flexibelt ifråga
om var åkeriet ska hämta bränsle. Är denna flexibilitet nödvändig? Kan någon
betala extra för den?

Projektets måluppfyllelse
Målet med redovisat projektet enligt ansökan till Energimyndigheten i december
1999:

”Projektets övergripande mål är att stärka konkurrenskraften såväl hos svenska
leverantörer av biobränslen som hos värmeverk och kraftvärmeverk som an-
vänder bränslet. Målet ska uppnås genom att söka optimala lösningar för varie-
rande förhållanden som sänker den genomsnittliga totalkostnaden för salixflis
med 5 %, vilket motsvarar cirka 5 kr/MWh bränsle.”

Under projektets gång har inblandade parter, dvs. Agrobränsle, skördeentrepre-
nörer, åkerier och JTI, tillsammans diskuterat fram billigare alternativ till den
under säsongen 2000/2001 förhärskande metoden att lasta med hjullastare. I det
billigaste av dessa alternativ är kostnaderna enligt beräkningarna i storleksord-
ningen 10 % mindre, förutsatt för metoden lämpliga förhållanden.

Redovisade känslighetsanalyser visar vad metoderna kostar vid varierande för-
hållanden. Det ger en viss vägledning vid val av metod för aktuella förhållanden,
dvs. för att optimera tekniken.
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Använda förutsättningar till bild 5

Cykeltider vid biltransport, med och utan 2 km inomgårdstransport utan släp, minuter/lass

Hjullastare Högtippande skopa Kran på containerbil Kran på flakbil Allt i containrar

Rangering gård 30 30 30 421) 30 30

Transport, 2,0 km utan släp: 30 km/h 24 24 402) 243) 24

Lastning 49 49 50 35 61 61 46 744)

Transport, 2 x 30 km på väg: 50 km/h 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Lossning 36 36 36 36 405) 405) 20 20 36 36

Summa lastning, min 79 103 50 89 61 143 46 98 30 54

Summa hela cykeln, min/lass 187 211 158 197 173 255 138 190 168 216

1) Antaget 12 min för att koppla av och på kranen

2) Fem gånger tur och retur:

1. Med kran och container 1 tom
2. Med container 2 tom
3. Container 3 tom och full
4. Container 2 full
5. Container 1 full

3) Tre gånger tur och retur

4) Antaget att 60 % av lasset måste lastas två gånger (andra gången från bil till släp)

5) Antaget att kranen tas med till värmeverket vart 3:e lass
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Känslighetsanalys för några centrala indata

Referens: Totalkostnad för det system som tillämpas i bland annat Östergötland1):
280 kr/ton ts

Procentuell variation
av totalkostnad vid

variation av variabel

Absolut variation
av totalkostnad vid

variation av variabel

Variabel Sort Grundvärde + 20 % - 20 % + 20 % - 20 %

Avkastning ton ts/ha 20 -8,3 % +12,5 % 257 315

Objektsstorlek ha 10 -0,4 % +0,5 % 279 282

Fältfaktor2) 0,7 -7,9 % +12,0 % 258 314

Debiterad skördetid timmar 900 -2,7 % +3,8 % 273 291
Avstånd till värmeverk km 30 +3,4 % -3,4 % 290 271

Pris bil på väg resp. terminal kr/timma 593/479 +7,5 % -7,5 % 301 259
Extra tid för ej fulla lass samt
lastning från två platser

% av tid

på väg

100 +3,2 % -3,2 % 289 271

Realränta % 7 +0,7 % -0,7 % 282 278

Arbetskostnad kr/timma 175 +2,9 % -2,9 % 288 272
Dieselpris kr/l 5,70 +2,4 % -2,4 % 287 274

1) Hack med högtippande vagn ständigt kopplad, en containervagn efter traktor, 300 m på fält, 500 m på väg,
lastning med hjullastare, containerbil på väg.

2) Del av tid som hacken går i raden.


