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Abstract 
 
The project's goal has been to identify methods for drying / storage of Salix chips, to 
investigate the possibilities of using Salix in various small-scale heating plants and to 
calculate the economy of small-scale heating with Salix chips. The storage / drying 
methods that have been tested are; outdoors storage of large chip pile, 400 m3 stored on 
concrete pad, storing of small chip pile, 40 m3, stored on a concrete slab and stirred about 
five times and indoors storage of small chip pile, 80 m3, dried with cold air. The 
experiments were performed at Tågra farm outside Sjöbo. Salix were harvested in April 
2013 and then stored directly in the above described chip piles. The project has also 
included testing and verifying that Salix can be used as single fuel in three different 
heating systems in the size 0.1 - 2 MW. The three boilers / burners that have been tested 
in the project are; ETA Hack Veto burner and Reka boiler and the experiments have been 
performed at three different farms. Key findings are that, although biofuel prices are low 
and the prices of traditional crops has been relatively high over the past two years, the 
result from two studied farms, show that the use of own grown Salix has equivalent fuel 
cost against current fuel alternatives. 
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Förord  
 
Projektet är ett samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), 
Salixenergi Europa och Henriksson Salix och där SP har stått som projektägare. De 
ekonomiska beräkningarna har utförts av fristående konsult Håkan Rosenqvist. Projektet 
är finansierat av Jordbruksverket via landsbygdsprogramet, samt de deltagande företagen. 
Projektet har utförts i samverkan med projektet ”Lagring/torkning av salix-effekt på 
slaggnings- och beläggningstendens vid förbränning” finansierat av Energimyndighetens 
Bränsleprogram. Det projektet har finansierat alla bränsleanalyser samt slaggnings- och 
beläggningsberäkningar på de torkade salixbränslena. 

Vi vill tacka deltagare och finansiärer som har bidragit till att projekten har kunnat 
genomföras. Författarna vill också tacka Jonas Åkerman (Annexgården), Ronny Hammar 
(Karlaby Nygård), Erik Stiernswärd (Sövdeborg), Ronny Fasth (Lej:s rörmontage, 
återförsäljare Veto) och Dan Skavhellen (Hjo Värmeteknik,återförsäljare Reka) som 
bidragit till att förbränningsförsöken har kunnat genomföras.     

 
 
Susanne Paulrud 
Borås, september 2014 
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Sammanfattning  
 
Salix är det latinska namnet för sälg, pil och vide. Salix är snabbväxande och odlas som 
skottskog på åkermark. Som många grödor på åkermark kräver salix skötsel och gödning 
för att ge en bra avkastning. Salix kan användas både i småskaliga värmeanläggningar 
(närvärme, gårdsanläggning) och i storskaliga värmeverk. Den huvudsakliga 
användningen idag är som bränslemix med andra biobränslen i större kraft-/värmeverk 
som använder fuktiga biobränslen. Att använda salix i den egna värmeanläggning på 
gården kan vara ett sätt att förbättra ekonomin på sin salixodling genom att vinsten av den 
ökade förädlingsgraden stannar i företaget och genom minskade transporter. Detta ställer 
krav på att bränslet måste lagras/torkas så att fukthalten kan minimeras samtidigt som 
bränslekvaliteten måste bibehållas. Projektets mål har varit att identifiera metoder för 
torkning/lagring av salixflis, att undersöka förutsättningarna att använda salix i olika 
småskaliga värmeanläggningar samt beräkna ekonomin i en småskalig värmeproduktion 
med salixflis. 
 
De lagrings/torkningsmetoder som har testats är; lagring av stor flisstack, 400 m3, lagrad 
på betongplatta utomhus, lagring av liten stack, 40 m3, lagrad på betongplatta som vändes 
ca fem gånger och lagring av liten stack, 80 m3 under tak, torkad med kalluft. Försöken 
har utförts vid Tågra gård utanför Sjöbo. Salixen skördades i april 2013 och lagrades då 
direkt i ovan beskrivna stackar.  I projektet har även ingått att testa och verifiera att salix 
fungerar som enda bränsle i tre olika värmeanläggningar i storleken 0,1 – 2 MW. De tre 
pannor/brännare som har testats i projektet är; ETA Hack, Vetobrännaren och 
Rekapannan och försöken har utförts hos tre flisanvändare; Annexgården, Sövdeborg slott 
och Karlaby Nygård. 
 
Resultatet i den här studien visar att det går att lagra salix i stack utomhus över sommaren 
och att fukthalten kan minska ner till 30 %. Det finns dock en osäkerhet i hur stora 
substansförlusterna blir då detta ej ingått att mäta i projektet. Den förhöjda askhalten 
tyder på att det blir en del förluster men detta behöver utvärderas vidare då det får en 
relativt stor påverkan på kostnaden. Förbränningstesterna visar att torr salixflis fungerar 
alldeles utmärkt som bränsle i mindre flispannor och visar inga problem med slaggning 
eller beläggningsproblem under förbränning. Erfarenheten är att det bildas relativt mycket 
flygaska vilket gör att rökrören behöver sotas oftare än vid användning av exv. träflis. 
Eftersom salixflis har lägre energivärde per volymvikt än träflis är det viktigt att inte 
ligga på gränsen vid val av effekt på pannan. Volymvikten påverkar även inställningen av 
inmatningsskruvar. 
 
De ekonomiska kalkylerna för Annexgården visar att bränslekostnaden och 
uppvärmningskostnaden blir likvärdig med egen odlad salix eller inköpt skogsflis som 
bränsle om man räknar med att lagringsytan är samma och lagringsförlusterna uppgår till 
15 % vid hantering av salix. Bränslekostnaden ligger då på ca 220 kr/MWh innan lager. 
Kalkylen för Karlaby Nygård visar att det inte är ekonomiskt optimalt att byta ut alla 
nuvarande bränslen mot salix då rapsavrens och halm är bränslen med låga kostnader. Det 
mest ekonomiska alternativet är att ersätta träbriketter och bokflis med salixflis och 
fortsätta med rapsavrens och halm. Det ger en årskostnad på 67 000 kr i bränslekostnad 
mot nuvarande 74 000 kr. Det motsvarar i snitt ett bränslepris på 213 kr/MWh respektive 
193 kr/MWh innan lager. Beräkningarna visar att det är svårt att räkna hem salix för 
avsalu till värmeverk för gårdar med bördig mark som Annexgården och Karlaby Nygård 
då alternativvärdet på marken blir högt. 
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1 Inledning 
 
I mindre och mellanstora värmeanläggningar (100 kW-2 MW) finns det anledning att tro 
att biobränslen såsom energigrödor kan komma att användas i större omfattning i 
framtiden än idag. Anledningen är att dessa pannor ofta är installerade i lantbruk, 
växthus, industrilokaler eller i mindre fjärrvärmeanläggningar på landsbygden där 
åkergrödor finns lokalt tillgängliga. 

Salix är det latinska namnet för sälg, pil och vide. Salix är snabbväxande och odlas som 
skottskog på åkermark. Som många grödor på åkermark kräver salix skötsel och gödning 
för att ge en bra avkastning. En salixodling är skördemogen efter tre till fem år från 
senaste skörd. Det vanligaste skördesystemet idag är direktflisande skörd. Andra 
skördesystem som tillämpas i mindre skala är helskottsskörd och rundbalspressning. 

Salix kan användas både i småskaliga värmeanläggningar (närvärme, gårdsanläggning) 
och i storskaliga värmeverk. Den huvudsakliga användningen idag är som bränslemix 
med andra biobränslen i större kraft-/värmeverk som använder fuktiga biobränslen. 

Att använda salix i den egna värmeanläggning på gården kan även vara ett sätt att 
förbättra ekonomin på sin salixodling genom att vinsten av den ökade förädlingsgraden 
stannar i företaget och genom minskade transporter. ( Lönsam salixodling, 2012). För att 
energigrödor såsom salix skall kunna utvecklas till ett mer allmänt förekommande bränsle 
i mindre, mellanstora värmeanläggningar på landsbygden måste hela kedjan från lagring 
av bränslet till förbränning i pannan fungera på ett effektivt och ekonomiskt rimligt sätt. 
En viktig förutsättning är därmed att potentiella användare känner till vilka krav som 
ställs på både bränslet och tekniken för att fungera bra. Det finns i dag få dokumenterade 
erfarenheter kring eldning av salix i mellanstora och mindre anläggningar (100 kW - 2 
MW). En del studier utfördes under 1990-talet i samband med att salix introducerades på 
marknaden och senare inom Värmeforsks Grödeprogram 2007-2010. Hos de befintliga 
bränsleanvändarna finns det en spridd uppfattning att salixflis är svåreldat, bl a anses det 
ge beläggningar i pannan. I större anläggningar uppstår ofta inte dessa problem eftersom 
salixflisen utgör en liten del av den totala bränslemixen. I mindre anläggningar vill man 
ofta kunna elda med mycket större andel, upp till 100 %, särskilt om målet är att använda 
egenproducerad salixflis. 

Mindre biobränsleanläggningar består ofta av en typ av rostpanna som fungerar bäst med 
ett relativt torrt bränsle med en fukthalt under 40 %. Detta ställer krav på att bränslet 
måste lagras/torkas så att fukthalten kan minimeras samtidigt som bränslekvaliteten måste 
bibehållas.  

1.1 Projektets mål 
 
Projektet syftar till att öka kunskapen om hur salixflis kan fungera tekniskt och 
ekonomiskt som enda bränsle, dvs ej mixat med andra biobränslen, i mindre 
värmeanläggningar, (0,1 – 2 MW). Projektets mål är att ta fram kunskap om lämplig 
produktionsmetod (torkning/lagring) för salixflis för användning i olika småskaliga 
värmeanläggningar samt beräkna ekonomin i en småskalig värmeproduktion med 
salixflis. 

Projektets delmål är att: 

• Identifiera tre flissortiment utifrån olika lagringsmetoder för proveldning. 
• Beräkna produktionskostnaden för respektive”salixflissortiment” fram till 

pannan. 
• Testa och verifiera att salix fungerar som enda bränsle i tre olika 

värmeanläggningar (storleken 0,1 – 2 MW). 
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• Göra en ”affärsbeskrivning” inklusive teknik och ekonomi för två 
gårdsanläggningar.  

2 Genomförande 
 

2.1 Test av olika lagringsmetoder  
 
För att kunna använda direktskördad salixflis i mindre pannor krävs att bränslet torkas ner 
till en fukthalt på 30 % eller lägre innan användning. Det finns idag olika metoder för att 
torka biobränsle. Vanligast är att låta bränslet torka i obearbetad form för att sedan flisa 
materialet och lägga det under tak. Denna metod används för att minska nedbrytning av 
vedsubstans orsakat av mikroorganismer och kemiska oxidationsprocesser. Vid 
användning av direktskördad salixflis måste torkning ske i flisad form. Nedan görs en 
beskrivning av tre olika metoder som har testats inom projektet. 

De lagrings/torkningsmetoder som har testats är: 

• Lagring av stor flisstack, 400 m3, lagrad på betongplatta utomhus. 
• Lagring av liten stack, 40 m3, lagrad på betongplatta som vändes ca fem gånger. 
• Lagring av liten stack, 80 m3 under tak, torkad med kalluft. 

Försöken har utförts vid Tågra gård utanför Sjöbo. Salixen skördades i april 2013 och 
lagrades då direkt i ovan beskrivna stackar (figur 1). Den stora stacken placerades på 
betongplattan direkt efter skörd och fick sedan ligga orörd tills den flyttades under tak i 
slutet av augusti månad. För att få en bra torkeffekt gjordes stacken hög och toppad så att 
nederbörd skulle kunna rinna av efter sidorna. Den mindre stacken placerades utomhus på 
betongplatta och gjordes hög och toppad. Denna rördes om med en traktorskopa ca fem 
gånger för att påskynda torkprocessen. I stacken inomhus placerades ett rör och en fläkt 
kopplades in som sög ut den fuktiga luften. Fläkten var igång ca 12 timmar per dag under 
ca 3 månader.  

Provtagning av fukthalt och fullständiga bränsleanalyser gjordes varje månad fram till 
och med augusti. Proven i stacken har tagits från stackens mitt ut till ytterskikt. Proverna 
från varje skikt har blandats och sedan analyserats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Salixflis lagrad i olika stackar. 

 
Proverna har analyserats med avseende på fukt, aska, kol, väte, kväve, svavel, klor, 
värmevärde samt askbildande huvudelement - Al, Si, Fe, Mn, Ca, Mg, Na, K, P. 
Resultaten från de fullständiga bränsleanalyserna redovisas i (Paulrud & Öhman, 2014). 
Bränsleanalyserna gjordes vid SP:s bränslelaboratorium enligt de metoder som visas i 
Tabell 1. 
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Tabell 1. Metoder för bränsleanalyserna avseende salixflis. 
Bränsleanalys Metod 
Total fukt:    
Aska:    
Svavel:     
Klor:      
Kol, väte, kväve:    
Syre:     
Värmevärde:       
Huvudelement:   
- Al, Si, Fe, Mn, Ti, Ca, Mg, Ba, Na,     
- K, P   
 

CEN/TS 14774-2 
CEN/TS 14775 
CEN/TS 15289 (svavelanalysator) 
CEN/TS 15289 A (jonkromatografi) 
CEN/TS 15104 
Beräknat som differens 
CEN/TS 14918 (likvärdig med ISO 1928) 
 
mod. ASTM D 3682 (ICP-OES) 
 
 

 
2.2 Förbränningsförsök 
 
I projektet har ingått att testa och verifiera att salix fungerar som enda bränsle i tre olika 
värmeanläggningar i storleken 0,1 – 2 MW. 

De tre pannor/brännare som har testats i projektet är: 

• ETA Hack 
• Vetobrännaren 
• Rekapannan 

Försöken har utförts hos tre användare: 

• Annexgården, Trelleborg 
• Sövdeborg slott, Sjöbo 
• Karlaby Nygård, Tommarp 

Bränslet som har använts är hämtat från lagringsförsöken beskrivna ovan. Bränslet har 
levererats till pannan och användaren/tillverkaren har ansvarat för att starta upp pannan 
med det nya bränslet, för driften och kontrollen av pannan (förmåga att hantera aska t.ex. 
automatisk askhantering, eventuell sintringsbenägenhet) samt att notera eventuella 
avvikelser. För att få en god förbränning med låga emissioner och en störningsfri drift 
krävs en kombination av tillräckligt hög förbränningstemperatur, tillräckligt lång 
uppehållstid för bränsle och gaser i pannan samt en god omblandning, dvs en bra 
lufttillförsel. Hur väl detta uppnås beror på bränslets kvalitet samt hur väl pannan är 
designad för en bränslekvalitet. 

Under två dagar har SP utfört emissionsmätningar vid förbränning av salixflis för att 
kontrollera hur väl salix fungerar som bränsle. Mätningar har gjorts med avseende på 
syreöverskott, O2, kolmonoxid, CO som är ett mått på hur bra förbränningsgaserna 
brinner ut, och kväveoxider, NOx, påverkas av hur mycket kväve bränslet innehåller. 
Mätningarna gjordes kontinuerligt och värdena avlästes varje sekund.  

Stoftemissionerna har bestämts genom uppsamlingsprov på filter med isokinetisk 
provtagning. Två till tre prover av stoft har tagits ut ur rågasen. Varje stoftprov har tagits 
ut under ca 45-60 minuter. Stoftbildningen påverkas främst av bränslets askinnehåll 
och förbränningstekniken. Stoft är en av de emissioner som det ställs störst krav på idag 
då utsläpp av partiklar är kopplat till hälsoeffekter. Pannor över 500 kW har ofta ett 
stoftkrav på 100 mg/nm3 (13 % CO2), vilket ofta klaras med enbart cyklonrening vid 
förbränning av torr flis. 
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3 Resultat 
 
3.1 Test av olika lagringsmetoder 
 
Tabell 2 visar hur fukthalten minskar i salix lagrad i stor stack utomhus respektive i stack 
under tak med kallufttorkning under perioden april-augusti. Tabell 3 visar motsvarande 
resultat för den mindre stacken som vändes fem gånger. 

Som framgår av tabell 2 har fukthalten minskat från 50 % till 30 % på 3 månader i den 
stora stacken. I augusti månad är fukthalten något högre, 33 % p g a att provtagningen 
gjordes efter en period med kraftig nederbörd. Den förhöjda askhalten beror dels på en 
naturlig variation i materialet (prov med mer bark ger högre askhalt), viss kontaminering 
av sand/jord samt förlust av torrsubstans (bedöms till minst 10 %). På grund av den 
förhöjda askhalten har även värmevärdet minskat något. Under de första veckornas 
lagring av salixflis i stack är torrsubstansförlusterna som störst, men efter någon månads 
lagring avtar den. Torrsubstansförlusten är dessutom starkt kopplad till bränslets fukthalt 
vid uppläggningen, stackens storlek och påverkan av väder. Inom detta projekt har det ej 
ingått att mäta substansförlusterna men tidigare lagringstester med flis visar att vid 
lagring över sommarmånaderna kan den uppgå till 10 % eller mer. Om bränslet ska 
användas i mindre pannor bör flisen flyttas under tak i juli-augusti månad annars kan 
materialet återuppfuktas med en högre luftfuktighet och nederbörd på hösten. 

Vid kalluftstorkning minskar fukthalten till 20 % på tre månader (tabell 2). Den högre 
fukthalten i augusti månad beror på att fukthalten är ojämn i stacken. Även vid denna 
metod uppstår en viss torrsubstansförlust i delar av stacken vilket den ökade askhalten 
visar. Resultatet visar att luften skapar goda förutsättningar för mikrosvampar (mögel) 
innan flisen är tillräckligt torr för att begränsa tillväxten (figur 2). Ett torksystem där 
luften trycks ut genom stacken kan därför vara ett bättre alternativ. 

Tabell 2. Minskning av fukthalt vid lagring av salixflis.  
Månad Stack, lagrad utomhus 400 m3 Stack kallufttorkad 80 m3 

 Fukthalt % Askhalt % 
ts 

Effektiva 
värmevärdet 
MJ/kg ts 

Fukthalt % Askhalt % 
ts 

Effektiva 
värmevärdet 
MJ/kg ts 

Mars       

April 511 1,7 18,44 511 1,7 18,44 

Maj 43 1,9 18,30 35 1,5 18,35 

Juni 39 2,2 18,20 27 2,1 18,36 

Juli 30 1,8 18,30 20 2,3 18,27 

Augusti 332 2,2 18,15 24 1,9 18,28 

1Fukthalt vid skördetillfället 
2Efter period med regn 
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Figur 2. Mikrosvampar i stackens mitt vid kallufttorkning 
 
Vid det tredje försöket vändes stacken om ca 4-5 gånger för att påskynda torkprocessen. 
Resultatet från det här försöket visar att det är ej lämpligt att röra om i en mindre 
salixstack. Vid omröring ökar risken att få med föroreningar som sand/jordpartiklar vilket 
kan öka slaggningstendensen på salixbränslet vid förbränning, (beskrivs i Paulrud & 
Öhman, 2014). Som tabell 3 visar så har askhalten fördubblats vid sista provtagningen p g 
a föroreningar. Av tabellen framgår också att fukthalten har ökat från 24 % i juli månad 
till 42 % i augustimånad efter en intensiv period av regn. Detta beror förmodligen på att 
stacken är relativt liten samt att omröringen har smulat sönder bränslet så att denna tar till 
sig fukt lättare.   

 
Tabell 3. Minskning av fukthalt vid lagring av salix flis. 
Månad Stack, lagrad utomhus 40 m3 som vändes 4 gånger 

 Fukthalt % Askhalt % ts Effektiva värmevärdet 
MJ/kg ts 

Mars    

April 511 1,7 18,44 

Maj 39 2,0 18,44 

Juni 32 1,7 18,20 

Juli 20 2,1 18,26 

Augusti 422 4,4 18,02 

1Fukthalt vid skördetillfället 
2Efter period med regn 
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3.2 Förbränningstester i mindre pannor 
 
Det finns idag relativt få mindre värmeanläggningar som använder enbart salixflis. Det 
finns mellan 5-10 storbalspannor för halm som idag använder eller har testat salix 
skördad som rundbal (Paulrud mfl, 2014). Det finns ett par anläggningar i storleken 3 - 5 
MW som periodvis använder 30 – 100 % inblandning av salixflis. Därtill finns ett par 
gårdspannor i storleken 100 - 500 kW som använder torr salixflis. Nedan görs en 
beskrivning av tre gårdar med tre olika typer av rostpanna där SP har utfört tester med 
salixflis under 2013/2014.  

3.3 Annexgården, Trelleborg 
 
Annexgården utanför Trelleborg driver traditionell växtodling. På gården finns en 
salixodling på ca 3-4 hektar. På gården finns också en 90 kW ETA Hack-panna från 2010 
som värmer bostaden, lokaler samt är kopplad till gårdens spannmålstork. Under vintern 
2013-2014 har salixflis från den egna odlingen använts som bränsle i flispannan. För att 
få ner fukthalten i salixflisen vid skörd har flisen lagrats vid fältkant från april till augusti. 
Efter en längre torrperiod togs flisen in i ett inomhuslager i augusti vilket skapade en 
omröring och ytterligare torkning. Fukthalten på flisen under vintern har legat under 25 
%. Att elda salix har hittills fungerat mycket bra då salixflisen är väldigt homogen och det 
inte förekommer längre grenar/stickor som kan medföra problem i inmatningen. 

ETA Hack 

ETA Hack är en panna, främst avsedd för flis- och pelletseldning, som tillverkas i 
storlekarna 20 – 200 kW (figur 4). Bränslet tillförs pannan med hjälp av en skruv ut på en 
s.k. tipprost. Brännkammaren är keramiskt infordrad, och har separat reglering av primär- 
och sekundärluft med hjälp av en lambdasond. Vid eldning av torra bränslen används 
rökgasrecirkulation för att begränsa temperaturen i eldstaden så att slaggbildning undviks. 

Med förbestämda tidsintervall som beror på bränsletyp och effektbehov tippas rosten 90° 
så att bildad aska faller ned i en kanal under brännkammaren. En transportskruv i kanalen 
för ut askan till en yttre asklåda. Konvektionsdelen, som har stående tuber, är försedd 
med en automatisk rengöringsanordning, s.k. vibulatorer. Flygaskan faller ned till en 
skruv som matar ut den till asklådan. Skruven drivs av samma motor som skruven för 
bottenaska. Rensning av rostern sker genom att pannan först eldas ned, sedan tippas 
rostern så att askan faller ned och därefter tänds pannan upp automatiskt. Tippning sker 
efter att en viss inställd mängd bränsle har förbränts. Två transportskruvar som drivs av 
en gemensam motor transporterar askan från kanalen under tipprostret och 
konvektionsdelen till en asklåda som är placerad på framsidan av flispannan för att enkelt 
kunna tömmas. 
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Figur 4. SP utför mätningar i en ETA Hack, 90 kW på Annexgården. 
 
Förbränningstest 

Salixflisen som användes vid förbränningstestet var hämtat från den mindre stacken som 
vändes fem gånger. Fukthalten på flisen var ca 40 % vid testet då stacken utsatts för en 
period av regn före användning. Som beskrevs innan så har omröringen försämrat 
förutsättningarna för torkning då flisen smulas sönder och tar till sig fukt. Trots den höga 
fukthalten kunde flisen användas vid testet då ETA Hack pannan, enligt tillverkaren 
klarar fukthalter uppemot 40 %. Under försöksperioden har inga driftstopp förekommit. 
Mätningar visade att förbränningen var stabil och att O2-halten låg runt 10 %, CO mellan 
300-600 ppm, vilket är normalt för en flispanna och NOx runt 300 ppm, vilket är ca tre 
gånger högre än vid förbränning av stamvedsflis. Detta beror på att salix har högre 
kvävehalt i bränslet. Tre stoftmätningar utfördes under vardera en timme och dessa låg 
alla under 150 mg/nm3 (10 % O2) utan cyklon. Askutmatningen fungerade bra och det 
fanns inga tendenser till slaggningsrisk.  

Bedömningen är att en ETA Hack-panna uppfyller vad som krävs för användning av 
salixflis med en askhalt på 2 % avseende förbränningskammare, luftfördelning, 
uppehållstid, askutmatning och styrning.  

Eftersom salix bildar relativt mycket flygaska/stoft bör rökrören kontrolleras regelbundet 
även då det finns en automatisk rengöringsanordning, s.k. vibulatorer. Rökrören kräver 
även manuell rengöring emellanåt. 

3.4 Sövdeborg slott 
 
Sövdeborgs slott utanför Sjöbo värms upp med en Veto flisbrännare på 120 kW från 
2011. Bränslet består i huvudsak av flis från gårdens lövskog. Pannan är placerad i en 
extern mindre byggnad med kulvert till slottet (figur 5). 

 

Veto flisbrännare 

Veto är en finsk brännare som är utrustade med separat brännhuvud som monteras in i 
pannan. Med Veto-brännare är det möjligt att elda olika bränslen, som trä, torv och 
energiväxter i lämplig bitstorlek. Brännarna är antingen luft- eller vattenkylda, med fast 
eller rörligt roster. Det rörliga rostret stabiliserar effekten och minskar slaggbildningen på 
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brännhuvudet. Det är möjligt att byta ut roster och rörliga delar. Vetobrännare finns i flera 
olika huvudutföranden från 20 till 990 kW. Rörligt roster finns på brännarhuvud från 120 
kW. Askan matas till tvärgående automatiska askskruvar. Alla parametrar såsom 
inmatning, roster, askskruv och luftfördelning kan styras oberoende av varandra. Pannan 
har liggande tuber och automatisk sotning finns som tillval. Det finns ett flertal 
gårdsanläggningar i drift i Sverige. 

 

  
Figur 5. Panncentral med vetobrännare som värmer Sövdeborg slott. 
 
Förbränningstest 

Salixflisen som användes vid förbränningstestet var hämtat från den större stacken som 
lagrats utomhus t.o.m. augusti månad. Fukthalten på flisen var runt 30 % och askhalten 
2,3 % vid försöket. Under försöksperioden har inga driftstopp förekommit. Efter vissa 
justeringar av bränsleinmatningen och luftfördelningen visade mätningen att 
förbränningen var stabil.   

O2-halten låg runt 8 %, CO mellan 700-800 ppm och NOx runt 250 ppm. Med ytterligare 
justering av luft och bränsleinmatning kan förmodligen CO-halten minskas något. Tre 
stoftmätningar utfördes under vardera en timme och dessa låga alla under 250 mg/nm3 
(10 % O2) utan cyklon. Askutmatningen fungerade bra och det fanns inga tendenser till 
slaggningsrisk. Bedömningen är att en Vetobrännare uppfyller de krav som salix med en 
askhalt på 2 % ställer vad gäller rörligt rost, luftfördelning, uppehållstid, askutmatning 
och styrning.  

 

3.5 Karlaby Nygård, Tommarp 
 
Karlaby Nygård utanför Tommarp i Skåne driver traditionell växtodling och uppfödning 
av kalkoner. På gården finns en 100 kW Rekapanna från 2004 som värmer bostadshus 
och stallar. Bränslet som används består av halm/spannmålsavrens och torr flis. För att 
kunna hantera olika bränslen har anläggningen två olika bränslematningssystem, dels en 
linje med matarbord och halmklipp och dels en bränsleficka för flis.  

Reka (HKRST) 

Reka (HKRST) är en dansk allbränslepanna med rörligt rost som kan elda bränsle med en 
maximal fukthalt på 30 % (figur 6). Modellen finns från 20 kW till 3500 kW. 
Pannfundamentet har ett av världens minsta inbyggda rörliga trappstegsrost. Detta gör att 
askrika bränslen kan eldas även i den minsta modellen. Eldstaden är relativt rymlig och 
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fodrad med eldfast material i sidor och topp. Primärluften tillsätts underifrån och 
sekundärluften tillsätts via ett rör på sidorna. Askan matas ut av en automatisk askskruv. 
Alla parametrar såsom inmatning, rost, askskruv och luftfördelning kan styras oberoende 
av varandra. Pannan har liggande tuber och automatisk sotning finns som tillval. Pannan 
kan använda alla sortiment av bränslen som briketter, hackat eller balar som sönderdelas 
innan pannan. Från 100 kW och uppåt kan pannan kompletteras med en doseringsdel och 
en halmklipp. Det finns ett flertal anläggningar i drift i Sverige som använder hackad 
halm, hästgödsel eller andra rester och grödor från jordbruket idag. Återförsäljare för 
pannan i Sverige är Hjo värmeteknik. 

  
Figur 6. 100 kW Rekapanna på Karlaby Nygård  
 
Förbränningstest 

Salixflisen som användes vid förbränningstestet var hämtat från stacken som torkats med 
kalluft. Fukthalten på flisen var runt 24 % och askhalten 2 % vid försöket. Under 
försöksperioden har inga driftstopp förekommit. Efter justeringar av primärluft och 
sekundärluft så visade mätningen att O2-halten låg runt 10 %, CO mellan 300-600 ppm 
och NOx runt 300 ppm. Tre stoftmätningar utfördes under vardera en timme och dessa 
låga alla under 150 mg/nm3 (10 % O2) utan cyklon. Askutmatningen fungerade bra och 
det fanns inga tendenser till slaggningsrisk. Bedömningen är att en Reka panna uppfyller 
vad som krävs för användning av salix med en askhalt på 2 % avseende rörligt rost, 
luftfördelning, uppehållstid, askutmatning och styrning. 

 

4 Produktionskostnad för tre olika 
lagringsalternativ 

 
4.1 Metodbeskrivning 
 
Kostnaden har beräknats för de tre olika sätten att torka salixflis i stack. I beräkningarna 
har det antagits att de tre systemen har samma kostnader fram till lagringsplattan utanför 
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eller i lagringsbyggnad. Arbetskostnaden är beräknad till 220 kr/h och en lastartimme 469 
kr. Fyra meters lagringshöjd är beräknad till 6,3 ton ts per m3.  

 

Naturlig torkning av stack utomhus på platta 

Flisen körs i samband med sen vårskörd till en betongplatta utanför lagerhus. Där får 
sedan flisen ligga utan att röras fram till slutet av augusti, då den körs in i till ett 
inomhuslager med lastare för vinterförvaring. Huset blir upptaget hela året av 
flislagringen. Lagringsförlusterna har antagits till cirka 15 %. Bedömningen baseras på 
tidigare lagringstester med flis, den extra omlastning som krävs när flisen flyttas in samt 
den ökande askhalten som bränsleanalyserna visar. 

 

Torkning med fläkt i lagerhus 

Torkningen av flisen sker med fläkt inomhus på betonggolv. För torkning av 80 m3 
behövs en fläkt med inköpspris 3 500 kr samt perforerade ventilationsrör som kostar  

1 500 kr. Torktiden bedöms till 90 dagar. Fläktens effekt är 200 W/h och fläkten går 12 
timmar per dag. Livslängden bedöms till 10 år för både fläkt och rör. Tidsåtgången för att 
lägga in flisen med lastare bedöms till 100 m3 per timme. Uppskattningsvis behövs  2 
timmars arbete för att ställa i ordning fläktar och rör, en timmes arbete att ta hand om 
fläktar och rör efter att flisen är utlastad och en extra timme för lastning p.g.a. att rören är 
i vägen vid utlastning av flis. Under de 90 dygnen som flisen torkas bedöms det inte 
behövas något arbete. Huset blir upptaget hela året av flislagringen. Lagringsförlusterna 
har antagits till 10 %. Substansförlusten bedöms bli något lägre med denna metod jämfört 
med de andra två metoderna eftersom det är ett lastningsmoment mindre samt att 
torkmetoden med luft antas leda till mindre torrsubstansförluster i stora delar av stacken. 
Den förhöjda askhalten visar dock att det uppstår en substansförlust även med denna 
torkmetod.  

 

Naturlig torkning av stack utomhus på platta med omröring 

Flisen tippas efter skörd på platta utanför lagringshallen. Flishögen vänds fem gånger 
under sommarsäsongen. En lastmaskin vänder 400 m3 på ca 1,5 timmar, vilket motsvarar 
totalt 7,5 timmar för vändningsarbetet. Därefter läggs flisen in i lagringsbyggnaden. 
Lagringsförlusterna har antagits kunna uppgå till 20 %. Bedömningen är att förlusterna 
blir större när flisen smulas sönder vid omröring, detta gör att flisen även återuppfuktas 
lättare vilket kan påverka nedbrytningen av vedsubstans. 

 
4.2 Resultat 
 

För samtliga tre alternativ att torka salixflis utgör lagerbyggnad och lagringsförluster de 
största kostnadsposterna. Lagerkostnaden är dock relativt osäker då denna påverkas av  
framförallt byggnadens kvadratmeterkostnad samt lagringshöjd. Lagringshöjd påverkas 
bl.a. av om det finns stödväggar vid sidorna, byggnadens utformning och hur salixflis 
läggs in i byggnaden. Kvadratmeterkostnaden påverkas även av om det är en befintlig 
eller ny byggnad samt alternativvärde på byggnaden. Även lagringsförlusterna är osäkra 
då dessa ej är uppmätta utan det är en bedömning utifrån hantering och resultat från 
bränsleanalyserna som visar på förhöjda askhalter.    
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Naturlig torkning av stack utomhus på platta 

I detta alternativ är arbetskostnaden låg och det används ingen elektrisk fläkt eller 
utrustning. De stora kostnadsposterna är lagerbyggnaden och lagringsförlusterna. Den 
totala lagringskostnaden inklusive förluster beräknas till 346 kr/ton ts vilket motsvarar 68 
kr/MWh (tabell 4). 

 
Tabell 4. Kostnaden för salixflis som torkas utomhus på betongplatta. 
 Kr/år Kr/m3 Kr/ton 

ts 
Kr/MWh % 

Inlastning 1876 5 30 6 9 
Lagringsbyggnad 11000 28 173 34 50 
Lagringsförluster 9102 23 143 28 41 
Summa 
lagringskostnad 21978 56 346 

 
68 100 

 

Kostnad för torkning med fläkt i lagerhus 

Nedanstående tabell inkluderar kostnad för utrustning, ränta, avskrivning och underhåll 
på fläkt och perforerade ventilationsrör samt elförbrukning för fläkt. Av kostnaden på 
9635 kr för utrustning utgör elkostnaden 2 160 kr, ränta och avskrivning 6 476 kr och 
underhåll 1 000 kr. Den totala lagringskostnaden inklusive förluster beräknas till 468 
kr/ton ts vilket motsvarar 92 kr/MWh (tabell 5). 

 
Tabell 5. Kostnaden för salixflis som torkas med fläkt i lagerhus. 
 Kr/år Kr/m3 Kr/ton 

ts 
Kr/MWh % 

Utrustning 9635 24 152 30 32 
Inlastning 1876 5 30 6 6 
Lagringsbyggnad 11000 28 173 34 37 
Ställa iordning 
fläktar/rör 

440 1 7 1 1 

Extratid utlastning 469 1 7 1 1 
Ta hand om rör 
efter utlastning 

220 0,6 3 1 1 

Lagringsförluster 6068 15 96 19 21 
Summa 
lagringskostnad 29708 74,6 468 

 
92 

 
100 

 
Naturlig torkning av stack utomhus på platta med omröring 

Resultatet visade att omröring av flishögen med lastare är en metod som kan tillföra 
föroreningar samt smula sönder flisen, vilket ytterligare kan öka lagringsförlusterna. 
Bedömningen är att detta inte är en metod att rekommendera. I beräkningen nedan har 
lagringsförlusten bedömts till 20 %. De ökade lagringsförlusterna medför att kostnaden 
blir nästan lika hög som torkning inomhus. Den totala lagringskostnaden inklusive 
förluster beräknas till 438 kr/ton ts vilket motsvarar 86 kr/MWh (tabell 6). 
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Tabell 6. Kostnaden för salixflis som torkas utomhus och vänds 5 fem gånger. 
 Kr/år Kr/m3 Kr/ton 

ts 
Kr/MWh % 

Omrörning, lastare 2814 7 44 9 10 
Inlastning 1876 5 30 6 7 
Lagringsbyggnad 11000 28 173 34 39 
Lagringsförluster 12136 30 191 37 44 
Summa 
lagringskostnad 27826 70 438 

 
86 

 
100 

 
 
 

5 Affärsbeskrivning för två 
gårdsanläggningar 

 

I detta avsnitt redovisas kostnaderna för användning av egen odlad salix som förbränns i 
en flispanna på gården, i jämförelse med att sälja flisen direkt till värmeverk. 
Beskrivningen har gjorts för två av de gårdar som förbränningsförsök har utförts vid - 
Annexgården och Karlaby Nygård. 

Först görs en generell beskrivning av kostnader som är samma för de två gårdarna. 
Därefter redovisas kostnader för respektive gård. 

Generell beskrivning av beräkningar 

Beräkningarna har utförts med avseende på följande: 

• Odlingskalkyl för salix 

• Beräkning av alternativvärde mark 

• Hemtransport av salixflis 

• Lagringskostnad för salixflis 

• Kostnad för förbränning 

• Kapitalkostnad för panna och kulvertar 

• Den totala kostnaden 
 

Odlingskalkyl 

Odlingskalkylerna beaktar alla kostnader för odlingen. Utöver gödning, utsäde är alla 
körslor beaktade, allt eget arbete och ränta på insatt kapital samt företagsgemensamma 
kostnader som t ex bokföring, telefon osv. Markkostnaden för salixbränsle beaktas som 
ett alternativvärde på marken. Gårdsstödet ingår inte i odlingskalkylerna eftersom det är 
samma för salix, spannmål, oljeväxter och träda. 
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Maskinkostnader i kalkylerna är hämtade från ”Maskinkostnader 2013”, 
Maskinkalkylgruppen. Dessa maskinkostnader beaktar alla kostnader för maskiner såsom 
drivmedel, underhåll, försäkring, förare, avskrivning och ränta.  

Beräkning av alternativvärde mark 

För att få fram alternativvärdet på marken har det upprättats odlingskalkyler för de grödor 
som annars skulle odlats. Sockerbetor ingår dock inte i medelvärdet eftersom det finns en 
kvot som begränsar den enskilde odlarens areal av sockerbetor. Den gemomsnittliga 
intäkten av de grödor som annars skulle odlas utgör därmed en alternativkostnad för den 
mark som det odlas salix på. Denna årliga markkostnad kan därefter divideras med 
salixskördens storlek och på detta vis erhålls en markkostnad per ton ts salix. 

Hemtransport av salixflis 

I beräkningarna av hemtransport från fältkant till gården finns beaktat kostnader för 
lastmaskin, traktor och vagn.  

Lagringskostnad för salixflis 

I lagringskostnaden ingår dels maskinkostnader för att flytta salix från utomhuslagring till 
inomhuslagring, kostnad för lagringsbyggnad samt torrsubstansförluster p g a lagring och 
hantering. Kostnad för torrsubstansförluster beräknas genom att multiplicera 
lagringsförlust (uttryckt i procent) med kostnad per ton ts för salixbränslet när kostnader 
för odling, alternativvärde mark och hantering till gård är beaktade. 

Kostnad för förbränning 

I denna kostnadspost ingår lastare för att fylla på med flis, manuellt arbete med tillsyn 
och askhantering, sotning, underhåll av anläggningen samt försäkring. Verkningsgraden 
vid förbränning har ej beaktats. 

Kapitalkostnad för panna och kulvertar 

Investeringen har delats upp i kulvertar och panna. Kulvertarna antas ha dubbelt så lång 
livslängd som pannan. Kapitalkostnaden har beräknats med annuitetsmetoden. 
Kapitalkostnaden har ej beräknats för andra uppvärmningsalternativ då gården redan har 
tagit beslutet att konvertera till biobränsle. 

Värde av det bränsle som ersätts med salix 

Här beräknas de kostnader som sparas in genom att salixflis används i stället för annat 
bränsle. I båda fallstudierna ersätter salix annat biobränsle. Beräkningarna av kostnader 
för alternativ uppvärmning kan se lite olika ut beroende på vad alternativen är. I vissa fall 
kan salixen bara ersätta delar av den tidigare uppvärmningen och i andra fall ersätter 
salixbränslet hela den tidigare uppvärmningskostnaden. 

Utöver kostnadsberäkningen görs det även en avstämning av mängd energi som 
salixbränsle ersätter och därmed beräknas årsbehovet av salix. Utifrån att årsbehovet av 
salixbränsle är fastställt går det att räkna fram arealbehovet av salix. Dock måste man 
beakta att första skörd är lägre än de kommande skördarna. Vidare måste även 
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lagringsförluster och eventuella hanteringsförluster av salix beaktas för att få fram 
arealbehovet.  

 
5.1 Annexgården, Trelleborg 
 

Förutsättningar för salixfliskalkylen  

Allmänt om gården 

• 125 hektar åker 

• 2,5 hektar salix med nya sorter 

• Skördenivåer är för korn 6 ton per hektar, höstvete 7,7 ton per hektar, höstraps 
3,2 ton per hektar och för salix antas den årliga tillväxten till 10 ton ts per hektar 
efter första omdrevet. I första omdrevet är tillväxten lägre.  

Hantering av salix 

• Entreprenör skördar salixen och tippar flisen vid fältkant. Skörd sker varje år på 
ca en tredjedel av fältet. Skörd sker relativt sent på våren när förutsättningarna för 
torkning utomhus är bättre. Detta gör att det blir högre inställelsekostnader än om 
hela fältet skördats på en gång. 

• Hemtransport från fältet till gården görs med egna maskiner i form av lastmaskin, 
traktor och en 20 m3 vagn. 

• Salixflisen tippas på platta utanför lada. 

• Salixflisen får ligga orörd utomhus på en platta och torka under sommaren för att 
sedan läggas in i ladan med lastmaskin innan september när högre luftfuktighet 
och regn kan återuppfukta flisen.  

• Under eldningssäsong hämtas salixflis från lager med lastmaskin och tippas i en 
30 m3 stor behållare. 

• Hanterings- och lagringsförluster bedöms till 15 procent av torrsubstansen. 

Uppvärmning på gården 

• Uppvärmning avser bostad, verkstad och tork. Totalt värmebehov är 65 MWh per 
år. Sedan 2013 används salix som bränsle. 

• Det finns sedan 3 år tillbaka en biobränslepanna, ETA Hack, 90 KW.  

• Till torken används flis som bas och olja som topplast. Torken förbrukar idag ca 
1 m3 olja och tidigare förbrukades 3,5 m3 olja. Totalt torkas ca 700 – 800 ton 
spannmål.  

• Investering i panna, utrustning kring panna samt kulvertar: 250 000 kr inklusive 
160 timmars eget arbete. Dock tillkommer befintlig byggnad där pannan är 
placerad. 

• Underhållet bedöms till ca 6000 kr per år och sotning till cirka 1500 kr per år. 

• Dagligt arbete med tillsyn, flispåfyllnad och askhantering bedöms till 0,5 timmar 
per vecka varav ca halva tiden med lastare. 

• Verkningsgraden vid förbränning har ej beaktats. 
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Kostnadernas fördelning 

Tabell 7 visar fördelningen av kostnader för användning av salixflis i en biobränslepanna 
på Annexgården. Som framgår av tabellen så är kostnaden fram till lager 190 kr/MWh 
plus en kostnad för lagring på 65 kr/MWh varav torrsubstansförlusterna uppgår till 28 
kr/MWh om man antar att den uppgår till 15 %. Det innebär en kostnad för bränslet på 
218 kr/MWh med hänsyn tagen till torrsubstansförlust. Priset för att köpa in torr skogsflis 
till mindre pannor ligger idag på 220 kr/MWh och uppåt. Om man räknar med att 
lagringskostnaden är samma för salix och skogsflis blir bränslekostnaden och 
uppvärmningskostnaden likvärdig för egen odlad salix eller inköpt skogsflis. 

Alternativet till att använda salixflisen själv är att sälja flisen till värmeverk ca 50 km 
bort. Priset till värmeverk var under senaste vintern 175 kr per MWh. Transportkostnaden 
bedöms till 92 kr per ton fuktig vara inkl. kostnader för lastning. Vilket motsvarar 42 
kr/MWh. Med dagens låga bränslepris blir det något mer lönsamt att använda salix i den 
egna gårdspannan. 

För Annexgården är alternativvärdet för marken relativt högt, 38 kr/MWh då salix odlas 
på en bördig mark. Altenativvärdet på mark är beroende av lönsamheten i de grödor som 
odlas. Kalkylen är baserad på ett vetepris på 1,60 kr per kg, korn 1,35 kr per kg och raps 
3,25 kr per kg. En reduktion av spannmåls- och rapsfröpriser med 10 procent minskar 
alternativvärdet på mark med ca 1 700 kr per år. Dessa 1700 kr motsvarar en reduktion av 
odlingskostnaden med ca 16 procent.  

Tabell 7: Kostnader och dess fördelning för användning av salixflis på Annexgården. 
 Kr/ha, år Kr/tts Kr/MWh Kr/år % 
Odling inkl skörd 6709 701 138 10059 17% 
Alternativvärde 
mark 

1794 194 38 2689 4% 

Hantering till gård 679 74 14 1019 2% 
Summa fram till 
lager 9182 969 190 13767  
      
Lagringskostnad 3076 333 65 4613 8% 
Pannutrustning, 
kapitalkostnad 

16973 1836 360 25449 42% 

Inmatning och 
pannskötsel 

11183 1210 237 16768 28% 

Totalt 40414 4348 852 60597 100% 
 

Karlabygård Tommarp 

Förutsättningar för salixfliskalkylen 

Allmänt om gården 

• 170 hektar åker, kalkonproduktion. 

• Har ingen befintlig salixodling men funderar på 8 hektar salix med nya sorter. 

• Skördenivåer är för korn 6,4 ton per hektar, höstvete 8,2 ton per hektar, höstraps 
3,5 ton per hektar och för salix antas den årliga tillväxten till 11 ton ts per hektar 
efter första omdrevet. I första omdrevet är tillväxten lägre.  
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Hantering av salix 

• Entreprenör skördar salixen och tippar flisen vid fältkant. Skörd sker varje år på 
ca en tredjedel av fältet. Skörd sker relativt sent på våren när förutsättningarna för 
torkning utomhus är bättre. Detta gör att det blir högre inställelsekostnader än om 
hela fältet skördats på en gång. 

• Hemtransport från fältet till gården görs med egna maskiner i form av lastmaskin, 
traktor och en 20 m3 vagn. 

• Salixflisen tippas på platta utanför en lada. 

• Salixflisen får ligga orörd utomhus på plattan och torka under sommaren för att 
sedan läggas in i ladan med lastmaskin innan september när högre luftfuktighet 
och regn kan återuppfukta flisen.  

• Under eldningssäsong hämtas salixflis från lager med lastmaskin och tippas i en 
10 m3 stor behållare. 

• Hanterings- och lagringsförluster bedöms till 15 procent av torrsubstansen. 

Uppvärmning på gården 

• Uppvärmning avser bostad, verkstad och tork. Totalt värmebehov 348 MWh. 

• Uppvärmning idag, utan salixflis utgörs av 15 ton träbriketter, 60 ton bokflis, 10 
ton rapsavrens och 10 ton halm. Halm används mest som reservkraft om flis, 
briketter eller avrens skulle ta slut. I kalkylen har dock inkluderats 10 ton halm. 

• Priser på de olika bränslena är: 

- Bokflis 220 kr per MWh 

- Briketter 1200 kr per ton (250 kr/MWh) 

- Rapsfröavrens är gratis  

• Det finns en biobränslepanna, modell Reka på 100 KW. 

• Investering har gjorts i panna, utrustning kring panna såsom halmrivare, flisficka 
samt kulvertar. Den totala investeringen blev ca 700 kkr. I dessa 700 kkr ingår 
även eget arbete och kulvertar. Dock tillkommer befintlig byggnad där pannan är 
placerad. 

• Underhållet bedöms till ca 12 000 kr per år och sotningen till 1500 kr per år. 

• Dagligt arbete med tillsyn, flispåfyllnad och askhantering bedöms till 1 timme 
per vecka, varav ca halva tiden med lastare.  
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• Verkningsgraden vid förbränning har ej beaktats. 
 

Kostnadernas fördelning vid användning av salixflis 

För uppvärmning av gården används i dagsläget träbriketter, bokflis, rapsavrens och halm 
vilket ger en bränslekostnad på 74 000 kr per år inkl. lagring (tabell 8). Vid ett alternativ 
där alla bränslena ersätts av salixflis blir bränslekostnaden 96 000 kr per år inkl. lagring 
(tabell 9). Skillnaden i årskostnad beror framför allt på att rapsavrens och halm har en låg 
bränslekostnad eftersom det är en restprodukt. Nuvarande bränslen tar heller inte lika 
mycket lagringsyta i anspråk då de levereras succesivt. Bränslena är torra vid leverans, 
vilket medför att substansförlusterna blir marginell. 

Tabell 9 visar fördelningen av kostnader när salixflis ersätter alla nuvarande bränslen - 
bokflis, träbriketter, halm och rapsavrens. Som framgår av tabellen så är kostnaden för 
salixflis fram till lager 171 kr/MWh plus en kostnad för lagring på 65 kr/MWh. Av 
lagringskostnaden står förlusterna för 28 kr/MWh om man antar att den uppgår till 15 %.  

Att byta ut alla bränslena mot salix på den här gården är inte ekonomiskt optimalt då 
rapsavrens är en restprodukt och kostnadsfri. I ett alternativ med salixflis och rapsavrens 
är bränslekostnad inklusive lagring ca 79 000 kr, en skillnad på ca 5000 kr per år. Även 
halmen är en restprodukt och ett billigt bränsle och då gården investerat i en halmrivare 
blir det mer ekonomiskt att även halm kvarstår som ett bränsle. Kostnaden när salixflis 
enbart ersätter bokflis och briketter blir per år ca 67 000 kr inkl. lagring (tabell 10). För 
att täcka värmebehovet behövs då en salixodling på ca 6 hektar. 

Ett alternativ till att själv elda salixflisen är att sälja den direkt till ett värmeverk, vilket i 
detta fallet är Tomelilla som ligger en mil bort. Priset för flisen fritt levererat är ca 178 kr 
per MWh. Kostnaden för odling, skörd och alternativvärde på marken är 157 kr/MWh 
och transport och lastning kostar 26 kr/MWh, en total kostnad på 183 kr/MWh. I dessa 
odlingsnetton är alla kostnader beaktade utom markkostnad. Stöd är inte beaktade. 
Liksom för Annexgården är alternativvärdet för marken relativt högt, 45 kr/MWh då salix 
odlas på en bördig mark vilket gör det svårt att räkna hem salix som råvara för avsalu 
med nuvarande bränslepriser. 

Tabell 8. Kostnaden för nuvarande bränsleanvändning på Karlaby Nygård.  
 Mängd, 

ton 
MWh/ton MWh Kr/ton Kr/år 

Träbriketter 15 4,6 69 1200 18000 
Bokflis, 32 % fukt 60  3,1 188 682 40920 
Rapsavrens 10 5 50 0 0 
Halm 10 4,1 41 489 4894 
Summa   348  63814 
Lagringskostnad     10219 
Totalt     74034 
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Tabell 9. Kostnader och dess fördelning för uppvärmning med enbart salixflis på Karlaby Nygård, 
Tommarp. 
 Kr/ha, år Kr/tts Kr/MWh Kr/år 

inkl  
% 

Odling inkl skörd 6053 573 112 46917 28% 
Alternativvärde mark 2325 229 45 18020 11% 
Hantering till gård 747 74 14 5792 3% 
Summa fram till 
lager 9125 876 171 70729  
      
Lagringskostnad 3384 333 65 26226 16% 
Summa bränslekost. 12509 1209 236 96955  
Pannutrustning, 
kapitalkostnad 9642 948 186 74729 37% 
Inmatning och 
pannskötsel 3875 381 75 30036 15% 
Total summa 26887 2622 514 196128 100% 
 
Tabell 10. Kostnader och dess fördelning för uppvärmning med salixflis, rapsavrens och halm på 
Karlaby Nygård, Tommarp. 
 Mängd, 

ton 
MWh/ton MWh Kr/ton Kr/år 

      
Salixflis, 30 % fukt 78 3,3 257 567 44204 
Rapsavrens 10 5 50 0 0 
Halm 10 4,1 41 489 4894 
Summa   348   
Lagringskostnad     17643 
Totalt     66741 
 
 

6 Slutsatser 
 

Det här projektet har syftat till att öka kunskapen hur salixflis kan fungera tekniskt och 
ekonomiskt som enda bränsle dvs ej mixat med andra biobränslen i mindre 
värmeanläggningar, (0,1 – 2 MW). En förutsättning för att kunna använda salixflis i 
mindre anläggningar är att fukthalten är 30 % eller lägre. Vissa pannor på markanden 
klarar dock högre fukthalter. Det vanligaste skördesystemet idag är att salix flisas direkt 
vid skörd, vilket medför att flísen måste torkas i stackar. Projektets mål har varit att 
identifiera metoder för torkning/lagring, att undersöka förutsättningarna att använda salix 
i olika småskaliga värmeanläggningar samt beräkna ekonomin i en småskalig 
värmeproduktion med salixflis. 
 
Resultatet i den här studien visar att det går att lagra salix i stack utomhus över sommaren 
och att fukthalten kan minska ner till 30 %. Det finns dock en osäkerhet i hur stora 
substansförlusterna blir då detta ej ingått att mäta i projektet. Den förhöjda askhalten 
tyder på att det blir en del förluster men detta behöver utvärderas vidare då det får en 
relativt stor påverkan på kostnaden. Förbränningstesterna visar att torr salixflis fungerar 
alldeles utmärkt som bränsle i mindre flispannor och visar inga problem med slaggning 
eller beläggningsproblem under förbränning. Erfarenheten är att det bildas relativt mycket 
flygaska vilket gör att rökrören behöver sotas oftare än vid användning av exv. träflis. 
Eftersom salixflis har lägre energivärde per volymvikt än träflis är det viktigt att inte 
ligga på gränsen vid val av effekt på pannan. Volymvikten påverkar även inställningen av 
inmatningsskruvar. 
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De senaste två åren har biobränslepriserna varit relativt låga samtidigt som priserna på 
traditionella livsmedelsgrödor varit relativt höga vilket gör det svårt att motivera 
lantbrukare att odla och använda salix, speciellt för de gårdar som har en bördig mark och 
där alternativvärdet på marken blir högt. Trots dessa förutsättningar visar 
kostnadskalkylerna att användning av egen odlad salix ger en likvärdig bränslekostnad 
mot nuvarande alternativ för båda de studerade gårdarna. För många gårdar finns det 
också ett värde i att vara självförsörjande på bränsle för uppvärmning. 
Projektets slutsatser är: 
 

• Om sen vårskörd tillämpas kan direktflisad salix vid skörd lagras i stack utomhus 
över sommaren. På våren är oftast torkeffekten bättre och luftfuktigheten lägre.  

 
• Ska stacken lagras utomhus bör den vara minst ett par hundra kubikmeter för att 

det fuktiga ytskiktets volym inte ska bli för stort i förhållande till stackens volym. 
För att få en bra torkeffekt bör stacken vara hög och toppad för att nederbörd ska 
kunna rinna av efter sidorna. Ju mindre lagringsenheterna är desto känsligare är 
den för väderpåverkan. 

 
• Vid försöken i detta projekt minskade fukthalten från 50 % till 30 % på tre 

månader i en flisstack på 400 m3 flis. 
 

• Det uppstår alltid en viss substansförlust vid lagring av flis. Substansförlusten är 
starkt kopplad till bränslets fukthalt vid uppläggningen, stackens storlek och 
påverkan av väder. Tidigare lagringstester med flis visar att vid lagring över 
sommarmånaderna kan substansförlusterna uppgå till 10 % eller mer.  

 
• Om bränslet ska användas i mindre pannor bör flisen flyttas under tak i juli-

augusti månad annars kan materialet återuppfuktas med en högre luftfuktighet 
och nederbörd på hösten. 

 
• Vid användning av egen salix, bör bränslet hanteras försiktigt och omlastningar 

och omröring bör undvikas. Vid ökad hantering ökar risken att föroreningar 
jord/sandpartiklar tillförs samt att bränslet smulas sönder. Sista lagret av flis bör 
lämnas kvar på marken vid omlastning. 

 
• Under sommartid kan kalluftstorkning vara ett alternativ. Det finns dock risk att 

luften skapar goda förutsättningar för mikrosvampar (mögel) innan flisen är 
tillräckligt torr för att begränsa tillväxten. System där luften trycks ut genom 
stacken kan förbättra förutsättningarna. 

 
• Torr salixflis fungerar utmärkt som bränsle i mindre flispannor om den 

uppfyller de krav pannan ställer på bränslet vad gäller fukthalt och 
fraktionsstorlek.  

 
• Förbränningstester i en ETA Hack panna, en Vetobrännare och en 

Rekapanna visar att förbränningen var stabil med salixflis och att pannorna  
uppfyller vad som krävs för användning av salix med en askhalt på 2 % 
avseende rörligt rost, luftfördelning, uppehållstid, askutmatning och 
styrning. 

 
• Eftersom salixflis har lägre energivärde per volymvikt än träflis är det viktigt att 

inte ligga på gränsen vid val av effekt på pannan. Volymvikten påverkar även 
inställningen av inmatningsskruvar.  
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• Vid lagring och torkning av salixflis är det lagerbyggnaden och lagringsförluster 

som står för de stora kostnaderna och fler studier bör genomföras hur stora 
lagringsförlusterna är och hur dessa kan minimeras. 

 
• Den totala lagringskostnaden inklusive förluster för lagring av en flisstack på 400 

m3 utomhus på platta beräknas till 346 kr/ton ts vilket motsvarar 68 kr/MWh. 
Lagringskostnaden inklusive förluster för torkning med kalluft inomhus beräknas 
till 468 kr/ton ts vilket motsvarar 92 kr/MWh. Den totala lagringskostnaden 
inklusive förluster för utomhuslagring med omröring beräknas till 438 kr/ton ts 
vilket motsvarar 86 kr/MWh, men detta är en metod som ej rekommenderas då 
bränslekvaliteten försämras. 

 
• De ekonomiska kalkylerna för två gårdar visar att bränslekostnaden och 

uppvärmningskostnaden blir likvärdig med egen odlad salix eller inköpt skogsflis 
som bränsle på Annexgården om man räknar med att lagringsytan är samma och 
lagringsförlusterna uppgår till 15 % vid hantering av salix. Bränslekostnaden 
ligger på ca 220 kr/MWh.  

 
• Kalkylen för Karlaby Nygård visar att det inte är ekonomiskt optimalt att byta ut 

alla nuvarande bränslen mot salix då rapsavrens och halm är bränslen med låga 
kostnader. Det mest ekonomiska alternativet är att ersätta träbriketter och bokflis 
med salixflis och fortsätta med rapsavrens och halm. Det ger en årskostnad på 
67 000 kr i bränslekostnad mot nuvarande 74 000 kr. Det motsvarar i snitt 213 
kr/MWh respektive 193 kr/MWh. 

 
• Beräkningarna visar att det är svårt att räkna hem salix för avsalu till värmeverk 

för gårdar med bördig mark som Annexgården och Karlaby Nygård då 
alternativvärdet på marken blir högt.  

 
• Altenativvärdet på mark är beroende av lönsamheten i de grödor som odlas och 

de priser som gäller. Sjunker priset på grödorna sjunker alternativvärdet på 
marken. 

 
• Trots att biobränslepriserna är väldigt låga och att priserna på traditionella grödor 

har varit relativt höga medför användning av egen odlad salix en likvärdig 
bränslekostnad mot nuvarande alternativ för båda de studerade gårdarna.  
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