
This thesis comprises 30 ECTS credits and is a compulsory part in the Master of Science  

with a Major in Resource Recovery – Sustainable Engineering, 120 ECTS credits 

No. 2016.13.07/2016 

 

 

Åkerbränsle från fält till Borås 

Kraftvärmeverk 

Agrifuels from field till Borås 

Combined heat and power plant 
Economic analyse and costs 

Pegah Piri 



ii 

Åkerbränsle från fält till Borås Kraftvärmeverk 

Agrifuels from field till Borås Combined heat and power plant 

Pegah Piri, pegah.piri@gmail.com  

 

 

Ämneskategori: Teknik 

Högskolan i Borås  

Institutionen Ingenjörshögskolan 

501 90  BORÅS 

Telefon 033-435 4640 

Examinator: Anita Pettersson 

Handledare, namn: Filip Hedeving och Anna-Karin Schön 

Handledare, adress: Västerlånggatan 10 

 50117, Borås 

Uppdragsgivare: Borås Energi och miljö AB 

Datum: 2016-07-04 

Nyckelord: åkerbränsle, rörflen 

 

 



iii 

Abstract 

Borås Energi och Miljö AB wants to use a mixture of agrifuels together with wood chips 

(forest Waste) as fuel to the boilers in the heat and power plant in Borås. In this study the 

writer has tried to go through the possibilities for production and transportation of different 

types of agrifuels in Sjuharad (Borås Region). A discussion has been done with the 

experienced local companies that are involved with the production of agriculture products in 

the region. The writer has also gone through experiments that have been done on different 

agrifuels and combustion reactions. The aim of this study is to show whish agrifuel that has 

the best combustion capacities in a mixture with wood chips and is the most economical for 

Borås Energi och Miljö AB to invest on. 

Sammanfattning 

Borås Energi och Miljö AB vill använda en blandning av ett annat bränsle till exempel 

åkerbränsle eller energigräs (rörflen) med skogsflis för kraftvärmeproduktion. I detta exjobb 

har ett försök gjorts för att gå genom möjligheter för odling av olika typer av åkerbränsle och 

energigräs i Sjuhäradsområdet. Diskussioner har gjorts med erfarna entreprenörer och en 

ekonomisk uppskattning för odling och transport till anläggningen i Borås har genomförts. En 

granskning av forskning kring förbränningsegenskaper för olika åkerbränsle och energi gräs 

har även gjorts i detta arbete. Syftet med studien är att visa vilket bränsle som är mest 

lönsamma att investera i för sameldning med skogsflis i Borås Energi och Miljös pannor. 

Resultatet blev det rörflen som den mest lönsamma grödan.  

Nyckelord: åkerbränsle, energigräs, rörflen, Borås Energi och Miljö AB 



iv 

Innehåll

 

Bakgrund: ................................................................................................................................. 1 
Syfte: .......................................................................................................................................... 2 
Inledning: .................................................................................................................................. 2 

1.1 Grödor och skördenivåer .............................................................................................. 3 

Metod: ....................................................................................................................................... 6 

Typer av åkerbränsle och skogsbränsle: ................................................................................ 6 
Statistik arealer och skördenivåer Sjuhärad: .......................................................................... 6 
Spannmål: ............................................................................................................................... 8 

Spannmål som bränsle ........................................................................................................ 8 
Odling av spannmål .......................................................................................................... 11 

Halm: ................................................................................................................................ 13 
Hampa: ............................................................................................................................. 15 
Rörflen:............................................................................................................................. 17 

Gödsling: .............................................................................................................................. 19 
Gödsling med rötat kommunalt avloppsslam: .................................................................. 19 
Gödsling med biogödsel: .................................................................................................. 25 
Gödsling med aska: .......................................................................................................... 26 

Gödsling med aska + slam: .............................................................................................. 27 
Skörd, Lagring och Transport: ............................................................................................. 28 

Mer om aska: ........................................................................................................................ 30 
Mark pris utveckling: ........................................................................................................... 31 
Stöd: ..................................................................................................................................... 31 

Lite om SALIX: ...................................................................................................................... 32 
Jämförelse mellan salix och rörflen [58]: ............................................................................. 32 

Resultat: .................................................................................................................................. 33 

Referenslista ............................................................................................................................... i 
Bilaga 1: Innehållsanalys månadsslam 150901–30 Gässlösa ARV, avvattnat slam, 

månadsprov ............................................................................................................................... v 
 

Bilaga 1                 Innehållsanalys månadsslam 150901–30 Gässlösa ARV, avvattnat 

slam, månadsprov 

 



1 

Bakgrund: 

Biobränsle är biomassa från växter som används som bränsle t.ex. skogsflis, halm, 

rörflen, hampa, spannmål samt etanol och biogas som produceras från olika grödor och 

används för el och värme produktion. Förbränning av biobränsle har ingen påverkan på 

mängden av koldioxid i atmosfären eftersom den är en förnybar energikälla. Med tanke 

på att mjölk och köttproduktion i Sverige minskar skapas det potentialer för produktion 

av förnybara energikällor som till exempel energigräs och åkerbränsle.  Åkerbränsle är ett 

inhemskt bränsle som är skattefritt [1] och både energigräs och åkerbränsle orsakar 

askrelaterade problem som högtemperatur korrosion, sintring och påslag på grund av sitt 

innehåll av alkali (K och Na), Si och Cl som bildar aska med låg smältpunkt. 

 
 Figur 1: Sveriges totala energitillförsel 2013 presenterat per energislag [2] 

 

127,71 TWh2 biobränsle har producerats under 2013 i Sverige [2] (se Figur 1). 

Biobränsleanvändning kommer att öka med 2 % inom industrin till år 2016 i jämförelse 

med år 2013. Den största mängden av biobränsle används av industrin [3] och 

fördelningen mellan olika användningsområden från högst till lägst är industrin, 

fjärrvärmeverk, elproduktion, uppvärmning av villor och småhus och transport [3]. 

Enligt en undersökning som är gjord av AGROväst med hjälp av länsstyrelsen i Västra 

Götaland 2008, var då potentialen för el- och värmeproduktion från halm av spannmål i 

Borås kommun 3 GWh. Elkonsumtionen var 854 GWh och användningen av trädbränsle 

120 GWh under 2008 [5].  

                                                 
1 En del kan vara import. 
2 1 dl råolja =0,45 kg färskt vedträ (med 50 % fukthalt)= 1 kWh [4] 

1kWh= en 60 W lampa som lyser oavbrutet 17 timmar [4] 
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I en studie av Pål Börjeson antogs att 1 MWh trä bränsle motsvarar 0,3 MWh el och 0,6 

MWh värme medan 1 MWh åkerbränsle motsvarar 0,28 MWh el och 0,57 MWh 

värme [6]. 

Syfte: 

Borås Energi och miljö AB är intresserade av att använda en blandning av åkerbränsle 

och nuvarande bränsle (skogsflis och toppar) som bränsle i framtida pannor. Förbränning 

av åkerbränsle och trädbränsle antas ha samma totala verkningsgrad i både storskaliga 

kraftvärmeverk och värmeverk med enbart värme produktion. 

I den här studien har en lönsamhetsanalys gjorts med hjälp av en realkalkyl som har tagits 

fram baserad på erfarenheter och andra gjorda studier runt om i Sverige. Målet är att ta 

fram underlag för Borås Energi och Miljö avseende odling, samt förbränning av 

åkerbränsle.  

Inledning: 

Ett bra åkerbränsle är en gröda med bra förbränningsförmåga (låg fukthalt) och högt 

innehåll av cellulosa. Rörflen, spannmål, hampa och halm av spannmål är åkerbränslen 

som diskuteras i den här rapporten. Man kan också använd vall för biogas produktion och 

därefter kan det kvarvarande materialet användas till värmeproduktion. Men det har visat 

sig att efter biogas produktion blir utbyte av värme från vall 70 % mindre än när vall 

används direkt till förbränning.  

Statistiken nedan ger en bild av jordbrukets potential i västra Götaland [7], [8]: 

Åkermark 464052 ha (1 ha=10000 m2, största arealen bland alla län i hela Sverige), 

varav:  

 Träda 37819 ha 

 Energiskog 890 ha 

 Trädgårdsväxter 943 ha  

 Andra växtslag 850 ha  

 Ospecificerad åkermark 1010 ha.  

 Betesmark 60890 ha 

 Spannmål 204398 ha  

 Hampa: 21 ha år 2014 [9] 
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 Rörflen 17 ha 

Ryaverket är en kraftvärmeanläggning som i snitt producerar 150-170 GWh el/år och 600 

GWh värme/år och som använder skogsflis som huvudbränsle. Ryaverket ägs av Borås 

Energi och Miljö AB men Veolia har ansvaret för drift och underhåll. Ryaverket 

producerar både el och värme med hjälp av ångturbiner där ungefär 1 del el motsvarar 2 

delar värme (alfa=50%). Energin från kondenseringen av ångan efter turbinerna går till 

att värma vattnet i fjärrvärme produktionen.   

1.1 Grödor och skördenivåer 

Figur 2 visar hur Sverige har delats till 8 olika produktionsområden utifrån nederbörd, 

klimatzon och jord art. Kommunerna Svenljunga, Herrljunga, Tranemo, Borås, 

Ulricehamn, Mark och Bollebygd tillsammans bygger Sjuhärad som ligger i område 5 

Götalands skogsbygder,(Gsk) (område nr.5). 

 
Figur 2: Sverige uppdelad till 8 olika kommuner 

 

Tabell 1 visar hur stora arealer av varje energigröda som motsvarar 1 m3 olja och visar att 

Salix 2:a skörd har minst arealbehov av de listade grödorna medan havre med enbart 

kärnor, har det största. 
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Tabell 1: Arealbehov för olika grödor för att ersätta 1 m3 olja (fastbränsle) *ts = torr substans, Gsk*= Götalands 

skogsbygder 
 Genomsnitt 

skördenivå Gsk*, ton 

ts*/ha och år 

HVV (LVV) 

MWh/ton ts 

m3 olja från en ha, 

(1 m3 olja = 10 

MWh ) 

Arealbehov för att 

ersätta 1 m3 olja, 

ha 

Havre, kärna 3 5,5 (4,9) 1,65 0,6 

Havre, kärna och 

halm 

4,4 5,25(4,65) 50% 

halm+50%kärna 

2,31 0,43 

Salix 2:a skörd 6  5,2(4,4) 3,12 0,32 

Rörflen 4,6 4,9 (4,5) 2,25 0,44 

Gran 3,5 5,2(4,4) 1,82 0,55 

 

I Tabell 2 visas priser för olika åkergrödor enligt uppgifter från augusti 2015. Som man 

kan se i tabellen är raps ca tre gånger dyrare än de andra åkergrödorna. Billigast är 

foderhavre. 

Tabell 2: Avräkningspris för olika åkergrödor 2015 [17] 

Gröda Pris kr/kg 

Höstvete 1,46 

Råg 1,17 

Korn 1,30 

Foderhavre 1,14 

Råg vete 1,30 

Raps 3,19 

 

Tabell 3 sammanfattar genomsnittliga skördenivåer för energigrödor från genomsnittliga 

åkermarker som ligger i produktionsområdet Götalands skogsbygd (Gsk) (området nr. 5). 

Tabell 3: HVV och LVV samt genomsnittliga skördenivåer [12] 

Energigröda HVV 

(LVV) 

MWh per 

ton ts 

Genomsnittlig skördenivå per hektar och år 

  

Götalands skogsbygd (Gsk) räknat per (ton ts/MWh) 
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Vete-kärna 5,1(4,5) - 

Vete-halm och 

kärna 

5,1 & 5,0 

(4,5 & 4,4) 

- 

Korn-kärna 5,1(4,5) 3,0/15 (ton ts/ MWh) 

Korn-halm och 

kärna 

5,1 & 5,2 

(4,5 & 4,6) 

3,9/20 (ton ts/ MWh) 

Havre kärna 5,5 (4,9) 3,0/17 (ton ts/ MWh) 

Havre-kärna 

och halm 

5,5 & 5,0 

(4,9 & 4,4) 

4,4/24 (ton ts/ MWh) 

Raps-frö 7,7 (7,1) - 

Raps-frö och 

halm 

7,7 & 5,0 

(7,1 & 4,4) 

- 

Sockerbetor 4,9(4,5) - 

Sockerbetor och 

blast 

4,9 & 4,8 

(4,5 & 4,4) 

- 

Vall 4,9(4,5) 5,0/25 (ton ts/ MWh) 

Majs 4,9(4,5) - 

Rörflen 4,9(4,5) 4,6/23 (ton ts/ MWh) 

Hampa 4,9(4,5) 5,5/27 (ton ts/ MWh) 

Salix 5,2(4,4) 6,0/31 (ton ts/ MWh) 

Gran-gödslad 5,2(4,4) 5,0/27 (ton ts/ MWh) 

Gran-konvent 5,2(4,4) 3,5/18 (ton ts/ MWh) 

*ts = torr substans, Gsk*= Götalands skogsbygder 

En uppskattning av hur mycket värme som kan produceras från olika energigrödor i 

jämförelse med energiinsatserna för odling och transport från åkermarker har gjorts för 

Götalands skogsbygder [6]. Uppskattningen visade att i Götalands skogsbygder ligger 

hampa och rörflen (med cirka 20 MWh värme per hektar och år) näst högst efter 

Hybridasp och Gran som ligger på topp med 25 MWh nettoutbyte värme. Med 

nettoproduktion menas bruttoproduktion minus energiinsatsen vid odling samt transport 

och med bruttoproduktion menas den värme som faktiskt produceras per hektar och år 

[6]. Det är bruttoproduktion som har används i kalkylerna och sedan jämförts med 

energiinsatserna för att hitta priset per MWh.  
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Det finns betydligt mindre behov för fjärrvärme under somrarna så man kan använda 

värmen till reaktorer för etanolproduktion eller torka biobränsle som kan användas för 

pelletsproduktion. En uppskattning visar att med användning av hela värmeöverskottet 

från Enköpings värmeverk (ca 200 GWh) för pelletproduktion skulle 1 TWh pellets 

kunna produceras [6]. Värmeöverskottet under sommaren kan också användas till 

produktion av etanol från spannmål. 1 kWh överskottsvärme kan omvandlas till 

produktion av 1,2 kWh etanol och 0,4 kWh el [6]. Ryaverket använder bara skogsflis som 

bränsle under de kallare delarna av året, sommaren och delar av höst och vår täcks med 

avfallsförbränning. Detta betyder att behovet av åkerbränsle endast finns under årets 

kallare delar. Ett förslag kan vara att använda den extra värmeproduktionen under 

sommaren till att pelletera åkerbränslet för att kunna lagra det på ett bättre sätt.  

Metod: 

I den här studien har en uppsamling av statistik för arealer och normskördar från 

kommunerna Svenljunga, Herrljunga, Tranemo, Borås, Ulricehamn, Mark och Bollebygd 

används till att få en uppskattning av vilka befintliga potentialer för åkerbränsle odling 

för energi produktion som finns. Bränsleegenskaper för varje energigröda har samlats för 

att hitta den gröda som passar bäst för sameldning med skogsflis i Ryaverkets pannor. 

Typer av åkerbränsle och skogsbränsle: 

Statistik arealer och skördenivåer Sjuhärad: 

Andra kolumn i tabell 4 visar en överblick över den totala åkerarealen som finns i olika 

kommuner i Sjuhärad. De olika arealer som har används till odling av energiskog, vall 

och spannmål under 2014 redovisas i respektive kolumn. För spannmål finns inte data för 

varje kommun utan bara den totala spannmål arealen i hela Sjuhärad som är 7828 hektar 

(ha): 

Tabell 4: Statistik Sjuhärad [52] 

Sjuhärads 

kommuner 

Total 

Åker 

areal 

2014 

hektar 

(ha) 

Träda, 

(ha) 

Energiskog 

(ha) 

Vall (ha) Spannmål (ha) 

Bollebygd 610 21 - 502  

Tranemo 4588 40 4 3939  

Mark 10578 546 - 7338  

Svenljunga 5071 46 2 4200  
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Herrljunga 9143 273 3 6514  

Borås 4478 109 9 3874  

Ulricehamn 10616 197 25 8595  

Total 45084 1232 43  34962  7828 

Procent av 

totala 

åkerarealen 

 3 % 0,095 % 77,55% 17,36% 

 

Som man kan se i tabell 4 ligger spannmål näst högst efter vall i fördelning av åkerarealer 

i Sjuhärad. 

Ettåriga grödor som hampa eller spannmål behöver energiinsatser varje år för etablering 

och gödsling vilket ger årliga kostnader. Därför är det viktigt att ha koll på hur stor 

nettoavkastningen av energi d.v.s. bruttoskörd minus energiinsats vid odling är. 70 till 95 

procent av energiinsatserna som krävs utgörs av torkenergi, mineralgödsel och drivmedel, 

resten går till transport från gården.  

I vissa studier sägs det att nedlagd mark (nedlagd mark = mark som inte används inom 

jordbruket och kan ligga i träda) som gammal åkermark, betesmark och hagmark kan 

användas för energiodling. Det finns ingen statistik på obrukad åkermark i Sjuhärad, men 

däremot finns det sammanlagt 195 hektar ospecificerad åkermark. Det kan vara mark 

med dålig arrondering, låg avkastning eller blöt torvmark med icke fungerande dränering, 

mark med odlingshinder t.ex. för mycket sten i marken som gör att energiodling blir 

mycket dyrare. Med odling på lågavkastande fält blir det mindre skörd än 

normskördenivåerna som presenterats i tabell 3 och som även ligger till grund för tabell 5 

som visar energiinsats och energibalans för några traditionella grödor. Till exempel går 

12-15 % av bruttoenergiskörden från höstvete används för kostnader för etablering av 

grödan. Man kan skörda 7-8 gånger den energi som används till etablering av höstvete. 

Efter Vall med den högsta kvoten mellan bruttoenergiskörd och energiinsats ligger 

”Höstvete inklusive halm” på andra plats.   

Tabell 5: Energiinsats och energibalans för de olika grödorna [12] 

Gröda Energiinsats (% av 

bruttoenergiskörd) 

Energibalans (kvot mellan 

bruttoenergiskörd och 

energiinsats) 

Höstvete 12-15 8-7 

Höstvete inkl. halm 9-12 10-8 

Höstraps 16-18 6-5 

Höstraps inkl. halm 12-14 8-7 
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Vall 8-9 12-11 

Vårkorn 14-18 7-5 

 

Leriga jordtyper lämpar sig för spannmålsodling men de är inte intressanta för odling av 

rörflen eller hampa. Rörflen och hampa behöver lätta och mullrika jordarter för att ge bra 

avkastning med bra energiegenskaper (mindre aska i pannan och högre 

asksmälttemperatur) har studier som genomförts i norra Sverige visat. Som man kan se i 

tabell 6 finns det begränsat med mullrika jordarter i Västra Götaland. Men Västra 

Götaland har den största mängden av åkermark och relativt stora variationer av olika jord 

typer. 

Tabell 6: Areal åkermark i Västra Götaland och jordartsfördelning [12] 

Västra 

Götaland 

Total 

areal 

(ha) 

% av 

Sveriges 

totala 

åkermark 

Jordartsfördelning % 

Lerjord Siltjord Sandjord Organogen jord (mull rik) 

476000 17,8 51 23 18 8 

Spannmål: 

Spannmål som bränsle 

Med spannmål menar man höstvete, vårvete, råg, höstkorn, vårkorn, havre, råg vete, 

höstraps och vårraps. I genomsnitt motsvarar 3 kg spannmål lika mycket energi som 1 

liter olja. För att få ett lönsamt åkerbränsle måste prisskillnaderna mellan 3 kg spannmål 

och en liter olja vara åtminstone 2,00 kr [1]. Spannmålseldning kräver mer arbete för 

askhantering och sotning än oljeeldning. Spannmål blir också ett lönsamt bränsle om det 

kostar 80 % av priset för träpellets [1]. 

Spannmålsodling kan få gårdsstöd men för att odlingen ska vara lönsam måste de rörliga 

produktionskostnaderna vara mindre än försäljningspriset. Om 

spannmålsförsäljningspriset som fast bränsle blir högre än priset för spannmål som 

livsmedel, blir bränslemarknaden ett bättre alternativ för spannmålsodlare.  

Havre har ett bättre värmevärde i jämförelse med andra typer av spannmål eftersom havre 

innehåller högre halter av fett. Havre har också en mjukare kärna som gör att det blir 

lättare att elda den. Sverige har exporterat 150 000–200 000 ton havre per år under de 

senaste åren och cirka 120000 ton har varit konsumtionen av havre inom Sverige. 

Exporten har till största delen gått till USA, Tyskland, Holland, samt Norge och 

Danmark[62].   

Havrens asksmälttemperatur ligger nära den för rent trä d.v.s. 1150-1380°C medan 

asksmälttemperaturen ligger runt 700-800°C för andra spannmål [10].  
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Ett sätt att motverka sintring i askan är vanligen att blanda 1-2% osläckt kalk i bränslet 

[1] vilket höjer asksmältpunkten. Före kalktillsättning bildas kalium-fosfatföreningar som 

har låg asksmälttemperatur och efter kalkinblandning bildas istället kalcium-kalium-

fosfater med högre smälttemperatur. Kalkinblandning resulterar också i svavelbindning i 

bottenaskan [10]. En undersökning med spannmålsförbränning med kalktillsats i en 

fluidiserad bädd visade god förbränning och ingen sintring [10]. Tabell 7 sammanfattar 

olika energiegenskaper för eldningsolja, träpellets, spannmål, halm, ved och flis: 

Tabell 7: Jämförelse mellan olika bränslealternativ [1] 

 Eldnings 

Olja 

Träpellets Spannmål Halm 

fyrkantsbal 

Ved 

barr/löv 

Flis barr/löv 

Vatten halt 

% 

0 7-9 12-15 15-20 20-30 25-45 

Volymvikt 

kg/m3 

840 650 500-800 150 330 200 

Effektiv 

värme värde 

MWh/ton 

11,9 4,8–4,9 4-4,2 3,7-4 3,5–3,9 3,3–3,7 

MWh/m3 10 3,1–3,2 2,1–3,2 0,550–0,6 1,15–1,3 0,8-0,9 

Verknings 

grad, % 

85-90 80-85 75-80 75-80 75-80 75-80 

För att 

ersätta 1 m3 

eldnings 

olja, m3  

1,0 3,4–3,6 3,7–5,4 19-21 8-9 14-16 

Ask halt 

vikt-% 

0,005 0,5 3 7 1 1 
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Halm producerar största mängd aska medan det efter eldningsolja och träpellets är 

spannmål som har högsta effektivt värme värde MWh/ton.  Figur 3 visar olika bränslens 

volym motsvarande 1 m3 olja:  

 
Figur 3: Bränsle volym som motsvarar 1 m3 olja 

 

Orenheter som till exempel sand i spannmål kan påverka asksmälttemperaturen negativt 

därför bör den hållas så ren som möjligt [1]. Om pannan är avsedd för spannmål kan den 

användas för träpellets utan problem men inte tvärtom, eftersom pannor för träpellet inte 

behöver hantera lika stora mängder aska. Spannmål har högre fukthalt än träpellets och 

det tar därför längre tid att elda spannmål vilket gör att träpelletspannor som eldar 

spannmål får lägre verkningsgrad [1].  

Stoftutsläppen vid spannmålseldning ligger på 100-400 mg/m3 med en hög andel 

submikrona partiklar som kan ha negativ påverkan på hälsan. Naturvårdsverkets 

gränsvärde för stoft ligger på 100-350 mg/m3 vid 13 % CO2 [10]. För att kunna anpassa 

anläggningen till naturvårdsverkets gränser behöver man satsa på en reningsmetod för 

stoft.  

Vid förbränning av spannmål bildas rökgaser innehållande stoft, NOx, svavel och 

klorsalter [10]. Svavel och klorsalter ger sura rökgaser och därmed risk för 

lågtemperaturkorrosion i skrotsten. Med hjälp av släckt kalk och 

natriumbikarbonatstillsatser kan man motverka surheten. 

NOx-utsläpp har mätts på olika anläggningar och ligger på 11-2250 mg/m3 vid 

förbränning av spannmål. Kväveoxider i utsläppet leder till försurning av mark och 

vatten. NOx omvandlas till salpetersyra i luften och löser sig i regnvatten och omvandlas 

till nitrat och vätejoner som i sin tur hamnar i hav och sjöar med hjälp av regn. Med 

insprutning av ammoniak i rökgaserna kan man ändra NOx till N2 (SNCR-teknik).  
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Selektiv Non-Catalytic Reduktion-tekniken (SNCR) innebär att ammoniak sprutas in i 

pannan under förbränningsprocessen där temperaturen ligger mellan 850°C och 1050 °C 

[61]. Reaktionen nedan visar en förenklad bild av vad som händer under SNCR: 

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O 

Korrosion som orsakas av höga halter av klor och svavel uppmärksammas vid låga 

temperatorer i rökgaserna. Genom att hålla rökgastemperaturen högre undviker man 

kondensation och därmed korrosion i skorstenen men samtidigt påverkar det 

verkningsgraden negativt.  

Odling av spannmål 

Skördenivåer av ekologisk spannmål i Rådde Gård mellan 1997 till 2008 har visat en 

minskning trend både på kg ts/ha och kaliuminnehållet i fodret [11]. Tabell 8 visar den 

genomsnittliga normskörden, vattenhalt och energiinnehåll för olika spannmål odlade i 

Sjuhärad. Nya tekniker t.ex. plöjningsfri odling, kombi sådd o.s.v. kan leda till att 

normskördar ändras i framtiden [12].  

Tabell 8: Genomsnittliga skördenivåer, vattenhalt och energiinnehåll för olika spannmål i Sjuhärad 

 Genomsnittliga 

skördenivåer kg/ha 

[53] 

Vattenhalt % [12] Energi innehåll MWh/ton ts 

[12] 

Höstvete 5740 14 5,1 

Vårvete 3669 14 5,1 

Vårkorn 3851 14 5,1 

Höstkorn 5823 14 5,1 

Havre 3608 14 5,5 

Höstraps 3356 9 7,7 

Vårraps 1819 9 7,7 

Vall* 5588 16,5 4,9 

Råg vete 4535 14 5,1 

Blandsäd 3044 14 5,1 

Vår rybs 1119 9 7,7 

Ärtor 2782 15 5,2 

Höstråg 4518 14 5,1 

*
(genomsnittliga skörd 2010-2014 västra Götaland) 
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Tabell 9 visar Arealer av spannmål och vall i Sjuhärad år 2014. Med vall menas 

sammanlagda arealer för gröna foderväxter + slåtter och betesvall+ vall för fröskörd. 

Enligt Jordbruksverkets statistiska databas finns det inga icke utnyttjade arealer för betes 

och slåttervall i Sjuhärad och arealer för vall för fröskörd är väldigt små. Med hjälp av 

data från tabell 8 och 9 har Bruttoenergiskörden för varje gröda skördad i Sjuhärad 

beräknats, se exempel för Höstvete nedan: 

5740/1000 ton/ha *918 ha*0,86 (torr halt)*5,1MWh/ton ts = 23111 MWh 

Tabell 9: Arealer för olika spannmål odlade i Sjuhärad 2014 [17] 

 Areal ha Bruttoenergiskörd GWh 

Höstvete 918 23,1 

Vårvete 535 8,6 

Vårkorn 3086 52,1 

Höstkorn 38 0,97 

Havre 2681 45,7 

Höstraps 51 1,1 

Vårraps 56 0,71 

Vall 34962 799 

Råg vete 447 8,9 

Blandsäd 422 5,6 

Vår rybs 5 0,04 

Ärtor 187 2,30 

Höstråg 22 0,44 

Total  949 

 

Det högsta bruttoenergiskörden tillhör vall och därefter kommer vårkorn och havre. 

Vallodling i Götaland är bland de högsta i hela landet. Detta beror på att Götalands 

mellan och skogsbygder har högre prioritet på mjölk- och kött-produktion där vall 

används som foder[12]. Eftersom nästan all vall som odlas i Sjuhärad används som foder 

kan man inte räkna med vall som åkerbränsle.  
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Halm: 

Halm är en restprodukt från spannmålsodling eller med andra ord den nedre delen av 

sädesväxten. Halmbränsle innefattar strå, baljväxter och oljeväxter. Halmens låga 

volymvikt gör att transportavstånden bli en viktigt lönsamhetsfråga. 

Cellulosa, hemicellulosa och lignin är halmens byggstenar. Cellulosa finns i grödors 

cellväggar och har större molekyler jämfört med hemicellulosa. Hemicellulosa är en 

sammansättning av olika sockerarter, pentoser och hexoner. Lignin är bindemedlet 

mellan cellerna. Lignin är olösligt i vatten och hårt vid låga temperaturer men mjuknar 

vid högre temperaturer. Lignin armerar växten genom att koppla ihop cellolusakedjorna.  

Halmens värmevärde är ungefär 17,4 MJ/kg TS eller 4 kWh/kg vid 15 % fukthalt [13]. 

Tabell 10 visar en sammanfattning för energiinnehåll och fukthalt för halm från olika 

grödor. 

Tabell 10: Vattenhalt och energi innehåll för olika typer halm[12] 
 Vattenhalt% Energiinnehåll MWh/ton ts 

Halm-vete 15 5,0 

Halm-korn 15 5,2 

Halm-havre 15 5,0 

Halm-övrigt 15 5,0 

Halm-baljväxter 30 4,8 

Halm-potatis 85 4,8 

Blast-sockerbetor 86 4,8 

Halm-oljeväxter 16 5,0 

 

Den ursprungliga spannmålsprodukten där resterna efter skörd senare används som halm 

är höstvete, höstråg, vårvete, korn, havre, höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs [14]. 

Halm används ofta som strö i djurhållningen men kräver bara en del av den totala 

halmproduktionen. Halmförbrukning för varje djurslag per år har används för att beräkna 

hur mycket halm som går till djurhållning. Table 11 visar halmförbrukning för varje 

djurslag och år [15]: 

Tabell 11: Halmförbrukning för varje djur 

 Häst Mjölkko Diko Nöt >1 

år 
Kalv <1 

år 

Får 

och 

lamm 

Avelssvin Slaktsvin 

Kg/dag 6 1,5 5,5 3,5 5  1,5 0,07 
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Stall period 

dagar 

300 270 180 240 210  365 365 

Kg/djur och 

år 

1800 405 990 840 525 100 548 26 

 

Antal djur i västra Götaland under 2014 [16] samt Sjuhärad [17] har samlats i tabell 12: 

 

Tabell 12: Antal djur i Västra Götaland och Sjuhärad samt ton halm behov för olika djur per år 

Djurslag Antal i VG år 2014 Antal i Sjuhärad 

2013 

ton halm/år 

Ko för mjölk produktion    57878 12490 12490*405/1000=5 058,5 

Ko för uppfödning av 

kalvar   

30165 7119 7119*990/1000=7 047,8 

Kvigor, tjurar och stutar    85165 18707 18707*840/1000=15 714 

Kalvar under 1 år     80064 17613 17613*525/1000=9 247 

Suggor i produktion    25285 924 548*924/1000=506 

Slaktsvin, 20 kg och 

däröver     

176943 5014 5014*26/1000=130 

Baggar och tackor    39375 7811 7811*100/1000=781 

Lamm 42586 8803 8803*100/1000=880 

Häst (Andersen, 2015) 32972 3183 3183*1800/1000=5 729 

Summa   45 095 

 

Tabell 12 visar att drygt 45000 ton halm per år går till djurhållning t.ex. som strö eller 

foder i Sjuhärad. Strö och foder som används för djur får först dras ifrån netto producerad 

halm och mängden som återstår kan användas som energibränsle. Nettohalmmängden 

som kan skördas, exklusive stubb, agnar, boss och spill (vid bärgning) uppgår till 60-80% 

av den totala halmproduktionen vilket också bidrar till mindre mängd tillgänglig halm 

[12]. Man kan inte heller bärga halm ifrån ett fält varje år, eftersom en del av halmen 

behöver vara kvar i jorden för att behålla mullhalten. Detta blir extra viktigt för gårdar 

som inte har tillgång till stallgödsel. Klimat, väder och tidsbrist kan också leda till att 

halmen lämnas på åkern efter skörd. Nettohalmmängden som kan bärgas från en gård 

varierar mellan 20 till 85 procent beroende på spannmålslag, jordart, växtföljd, tillgång 

på stallgödsel och region [12]. Tabell 13 visar mängden av netto halm i Sjuhärad:   
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Tabell 13: Netto halm mängd i Sjuhärad 

 Förhållande 

halm/kärna 

[15] 

Bärgnings 

koefficient 

[15] 

Ton halm 

skördad 

under 2014 

Höstvete 0,75 0,75 2964 

Vårvete 0,75 0,65 957 

Vårkorn 0,65 0,5 3862 

Höstkorn 0,65 0,5 72 

Havre 0,7 0,65 4401 

Höstraps 1,3 0,85 189 

Vårraps 1,3 0,65 86 

Vall* 1,3 0,85 215881 

Råg vete 0,9 0,75 1368 

Blandsäd ? ? - 

Vår rybs ? ? - 

Ärtor ? ? - 

Höstråg 0,95 0,75 71 

Summa   229852 

 

Bärgningskoefficient 0,75 betyder att halm tas från fältet 3 av 4 år [13]. Skillnaden 

mellan skördad halm och djurförbrukning under år 2014 i Sjuhärad blir 229852 - 45 095 

= 184 758 ton. Med tanke på att ett ton halm med 15 % fukthalt innehåller ungefär 4 

MWh energi ger det ca 740 000 MWh potentiell energi som kan erhållas ifrån 

halmproduktionen i regionen under år 2014. Till denna mängd kan man addera halm från 

baljväxter och oljeväxter vilka inte har räknats in i den här beräkningen. 

Alkalimetaller och klor i halm kan leda till slaggbildning. Genom att utsätta halmen för 

nederbörd eller låta den ligga kvar ute några dagar innan bärgning kan man minska 

innehållet av alkalimetaller och klor [18].  

Hampa: 

Hampa har varit en viktig gröda i mer än 4000 år för dess fiber och frön. Från och med 

februari 2003 kan man odla industrihampa inom Sverige. Industrihampa innehåller 

mindre än 0,2 % narkotiska ämnen [4]. Hampa är en ettårig gröda som kan bli upp till 2 
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m hög i Sverige. Fröna är rika på protein och fett. Det är bara stammen som är intressant 

för energiändamål [12]. Skörden av hampa sker efter att bladen har fallit av d.v.s. under 

sen höst (högre vatten halt) eller vår (lägre vatten och alkalimetall halt). Vårskörd leder 

till 25-40 % förluster av den totala skörd-bara biomassan, eftersom åkergrödan är mycket 

torr [12]. Bladen går tillbaka till jorden och på det sättet minskas gödslingsbehovet för 

året efter. Vår skördade hampa har också bättre bränsleegenskaper eftersom alkali 

mineraler har återförenas till jorden under vintern.  Studier i norra Sverige visar att 

mullrika jordar men också fuktiga lättleror, leriga sandjordar med mycket Na och Ca och 

normalt grundvatten kan vara lämpliga för odling av hampa. Hampa behöver hög 

vattentillgång under första året. Den behöver ingen giftbesprutning och den är 

ogräskvävande [4] förutom oljehampa som har det lite svårt med ogräset [19]. Det kan 

också finnas problem med småfåglar som äter hampfrön [19]. Odlingen kan ske på 

samma fält flera år i följd utan problem. Hampa behöver mycket näring så som kväve, 

kalium och kalcium. Stallgödsel kan vara ett bra kväve källa för Hampa. Erfarenheter har 

visat att med 120 kg/ha kvävegödsel och år har man fått den högsta skörden i Sverige 

[12]. Erfarenheter i Sverige har också visat att stam exklusive blad kan ge upp till 6,5–10 

ton ts/ha på mineral jordar men mullrika jordarter på Gotland har gett ännu högre 

avkastningar [12].  Ett treårigt odlingsförsök har genomförts i Skåne och resulterade i 8-

14 ton ts biomassa per hektar och år (ca 6,5–11 ton ts stamskörd). Stamskörden kan ge 

upp till 10 ton ts/ha med välskötta odlingar på lämpliga jordarter [12]. Man kan anta att 

vår skördad hampa i södra Sverige i genomsnitt ligger på 6-6,5 ton ts/ha och år och 5-5,5 

ton ts/ha och år i norra Sverige [12].  Eftersom hampa är en ettårig gröda är 

energisinstaserna (årlig mark arbetning och sådd) för odling av hampa högre än för 

rörflen som är en flerårig gröda. Pål Börjeson har i en studie gjort en grov uppskattning 

för energiinsatsen för vår skördad hampa med 5-7 ton ts avkastning som blir 10-12% av 

hampans energiinnehåll inklusive transport till 5 mil till verket [12]. Olja från hampa går 

att blanda med 80 % bensin och kan användas i bensindrivna bilar som M20 [4].  

Om man tar bort bastfibern blir hampans värmevärde högre p.g.a. högre mängd av 

vedämne [19]. Skörden av hampa kan börja i maj men om det inte finns snö kan skörden 

börjas även tidigare. Vårskördad hampa behöver inte separering av bastfiber och ved för 

hampan har redan börjat brytas ned (ruttna). Hampa sås oftast i juni. En odling av hampa 

(futura 75, epsilon 68, santhica) i Gudhem våren 2005 på 9,5 hektar resulterade i 55 ton 

hampabriketter [54]. I ett annat odlingsförsök våren 2003 med utsädesmängden 25 kg/ha 

och en kvävegödsling på 80 kg/ha och där fosfor och kalium doserades efter behov [19] 

såg man att oljehampa har lägre skördeutbytet jämfört med fiberhampa.  

De dominerande grundämnena i hampa är kalcium, kalium och kisel. Järn, magnesium 

och fosfor ligger på nästa nivå[19]. Det är inga stora skillnader mellan bränsleegenskaper 

för oljehampa och fiberhampa men de kan ha olika skördenivåer under samma 

förhållanden [19].  2006 ingick bara fiberändamål för odling av hampa i gårdsstöd men 

fr.o.m. 2007 får hampa ett särskilt stöd för odling av energiändamål [20]. 

Bruttoenergiskörden (nettoenergiskörd plus de energiinsatser som man gör vid odling) för 

hampa är lika hög som hybridasp men hampa behöver större energiinsatser för odling i 

jämförelse med olika energigrödor både ett åriga och fleråriga [12].  
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Rörflen: 

Rörflen (Phalaris arundinacea L) är ett flerårigt gräs upptäckt av Linné i Skåne under 

1700-talet. Rörflen växer vilt i stora delar av landet och kan bli ca 2 m hög. Den har bra 

vinterhärdighet med en jämn skördenivå varje år och kan förekomma i våtmark om det 

finns dränering. Om man vill använda nedlagd mark (från t.ex. tidigare jordbruks 

verksamhet) för rörflensodling behöver man använda speciella maskiner som stubb-

fräsar, kniv-fräsar, snäckor mm. Maskiner som används för torvtäkter passar också bra 

for nyodling. Men om marken nyligen har använts, kan de vanliga maskinerna för 

vallodlingsbruk användas för rörflen [21]. Marken som är intressant för odling av rörflen 

är också intressant för mjölkproduktion [20]. I snitt lades 7 mjölkgårdar ner per dag 2015 

och dessa nedlagda mjölkgårdar kan ge nya potentialer för odling av rörflen.  Rörflen kan 

med rätt skötsel odlas minst 10-15 år i rad. Om man skördar växten under tidig vår (när 

rörflenen är torrt och marken bär) kan man få bättre bränsle-egenskaper genom att K och 

Cl försvinner ur växten under senhöst/vinter och det skapas mindre problem med 

förbränning och asksintring. Det blir också mindre behov av gödsling andra året eftersom 

delar av växtnäringen i växten hinner återföras till jorden under vintern innan skörd. En 

hektar rörflen kan ge 5-8 ton grön skörd eller 4-7 ton ts vilken motsvara 15–35 MWh 

[22]. Erfarenheter i Röbäcksdalen har visat en genomsnittlig skörd runt 4 ton ts/ha och år. 

Den skördnivån utan förluster motsvarar totalt 6-10 ton men med ca 40 % förluster som 

vinterförluster och skördeförluster (15-25%) blir resultatet mindre. Skörden under första 

året är mindre (ca 3 ton) eftersom växten inte är helt etablerad.  

Vinterförlusterna är högre i södra Sverige än i norra därför att varmare klimat leder till 

snabbare nedbrytning [12]. En studie från naturvårdsverket har visat att den bärgade 

skördenivån för rörflen i södra Sverige ligger runt 4,7 ton ts och i norra Sverige 5,8 ton ts 

[12].  

De vanligaste sorterna av rörflen är Ventura, Palaton(djurfoder), Chieftain, Vantage och 

SW Bamse. Det finns undersökningar som visar att Ventura och Chieftain ger störst 

skörd men de har genomförts i norra delen av Sverige. Det behövs flera undersökningar 

för att kunna bestämma vilken sort som är bäst att satsa på i Sjuhärad [23].  

Rörflen Ventura till exempel har visat den minsta mängden alkali, 0,19 % som gör att den 

kan ge bättre förbränningsegenskaper i pannan jämfört med de arterna med högt alkali 

innehåll. Det fanns totalt 620 hektar rörflen våren 2015 i hela landet [22]. Rörflen ska ha 

fukthalt på 12-16% vid förvaring och fukthalten ska mätas löpande under lagringen för 

att undvika möjliga skador som kan orsakas av mögel [24].   

En uppskattning av bruttoenergiskörd (nettoenergiskörd plus de energiinsatser som man 

gör vid odling) har gjorts för olika växter i Sverige, och den visar att i Götalands 

skogsbygder ligger vall och rörflen högst efter salix, hybridasp, och gödslad gran. Table 

14 visar en fördelning för olika kostnader för rörflenodling: 

Tabell 14: Kostnadsfördelning för rörflensodling exklusive markersättning och gemensamma 
företagskostnader [25] 

 Andel av total kostnad % 
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Etablering 5 

Gödsling 20 

Huggning, pressning 28 

Hemtransport 7 

Inlastning 2 

Säsongslagring 13 

Utlastning 1 

Förmedling och transport 

till brukare 

14 

Tillsyn, administration 3 

Avveckling 4 

Summa 100 

 

De allra största kostnaderna går till huggning och pressning plus gödsling där maskiner 

används. Transport till brukare ligger på tredje plats tätt följd av lagringskostnader på 

fjärde plats. 

Tabell 15 visar en jämförelse av effektivt värmevärde och elementsammansättning för 

rörflen, trädbränsle och råghalm. Rörflen har något lägre effektivt värmevärde och högst 

askinnehåll av de tre bränslena även om råghalm ligger nära. Positivt är dock att 

klorhalten är lägre i rörflen än råghalm.  

Tabell 15: Jämförelse mellan rörflen, råghalm och trädbränsle 

På torrt prov Rörflen Träbriketter (stam 

ved) 

Råghalm 

Högre värme värde 

HVV (MWh per 

ton torrsubst) 

4,9 5,3 5,0 

Aska vikt% 6 0,3 2,4 

Klor vikt% 0,04 0,01 0,06 

Svavel vikt% 0,07 <0,01 0,06 

Kol vikt% 46,6 50,3 48,7 

Väte vikt% 5,8 6,2 6 
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Kväve vikt% 0,48 <0,05 0,57 

Syre (diff) vikt% 41,1 43,2 42 

Gödsling: 

För att kunna behålla markens bördighet under lång tid behöver man ha koll på 

växtnäringsbalansen i jorden. Vid varje skörd förs lite av växtnäringen i jorden bort. 

Tabell 16 visa bortförsel av växtnäring genom skörd för olika grödor: 

Tabell 16: Bortförsel av växtnäring vid skörd [55] 
 Skörd 

t/ha 

N 

kg/ha 

P kg/ha  K 

kg/ha 

S kg/ha Mg 

kg/ha 

B 

kg/ha 

Cu 

kg/ha 

Mn 

kg/ha 

Vete (kärna) 7 126 24 29 12 12 35 35 140 

Korn (kärna) 5 80 18 21 8 8 25 30 100 

Havre (kärna) 5 90 17 21 6 7 25 20 200 

Stråsäd (halm) 4 24 4 40 6 5 20 10 100 

Raps (frö) 3 100 24 30 11 9 200 30 120 

Raps (halm) 3 30 4 90 10 6 45 25 270 

Vall (hö) 7 140 15 112 9 17 100 60 420 

Potatis (knöt) 40 140 20 200 16 16 80 32 63 

Potatis (blast) 30 145 7 175 14 12 205 30 174 

Sockerbetor 

(beta) 

45 90 18 90 9 18 180 45 280 

Sockerbetor 

(blast) 

35 175 18 175 18 28 285 38 355 

 

Makronäringsämnen som kväve, kalium, fosfor, kalcium, magnesium och svavel plus 

mikronärings ämnen som koppar, mangan, järn, bor, zink, molybden, klor och nickel 

kallas för växtnäringsämnen som behövs i olika mängd för olika grödor. Med skörd och 

urlakning varje år, gör att de här ämnena försvinner ur jorden och då behöver de ersättas 

med hjälp av olika gödsel t.ex. mineral gödsel, stallgödsel, slam eller aska från 

värmeverk. 

Gödsling med rötat kommunalt avloppsslam: 

För att kunna ha ett hållbart samhälle behöver växtnäringen i kommunalt avloppsslam 

återföras tillbaka till naturen. Men det finns studier som visar att t.ex. fosfor vid gödsling 
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med slam är mindre tillgängligt för växter än stallgödsel eller konstgödsel. Studier har 

visat att slam gödsling kan ge en kortsiktig effekt på ungefär 20-60 % av konstgödsel 

[26]. De olika mineraler som räknas som viktiga växtnäringar är:  

Svavel: finns till 95 % som organiskt bundet i jordar. Svavel i jord med bra struktur 

frigörs kontinuerlig men det kan vara brist på svavel i sandiga jordar efter stora mängder 

nederbörd. Rörflen behöver speciellt svavel första året för etablering.  

Kalium: behövs av växter men kalium är inte en begränsande resurs som fosfor.  

Kväve: mineralgödsel och fossilbränsle räknas som dagens viktigaste källa som tillför 

kväve till miljön. Men även finns det i stallgödsel och kommunalt avloppsslam.  

Fosfor: fosfor finns i naturen framförallt som fosfatmineral och är alltid blandad med 

andra ämne t.ex. kadmium. Lätta jordar som har låg mullhalt kan ha låga fosfornivåer 

medan de flesta lerjordar har högre fosfornivåer.  

Kommunalt avloppsslam innehåller en stor del fosfor, kväve och andra makro och 

mikronäringsämne som exempelvis svavel, magnesium, natrium, kalium, järn, mangan, 

bor och selen. Det finns en rad organiska ämnen i slammet som kan bidra till 

mullbildning i jorden men också metaller (främst Cd) och organiska miljögifter. För att 

kunna använda slammet på åkermark måste man ha koll på halterna av tungmetaller, 

dioxiner och andra ämnen i slammet. Ett sätt att bevaka och hindra ackumulering av 

oönskade ämnen i åkermark är att använda ett gemensamt certifieringssystem [27].  

Endast REVAQ-certifierade slam får spridas på åkermark.  

REVAQ-certifieringen innebär att slam med höga halter av metaller (främst Cd) inte 

används på åkermark samt att det finns garantier för att det ska gå att spåra slammet från 

de anslutna reningsverken. Slammet måste också vara fritt från salmonella [27].  

Den genomsnittliga halten av Cd i Sverige är 0,2 mg Cd/kg jord. Jord med halter högre 

än 0,4 mg Cd/kg jord får inte gödslas med slam. Om man räknar att nederbörd och 

urlakning har samma effektstorlek, blir balansen för metaller i åkermark ett direkt resultat 

av hur marken gödslas och vad som bortförs med den skördade grödan. Sockerbetor, 

potatis, vete (Cd borttagare till ca 0,35 g Cd/ha), havre och korn (mindre bort tagare) är 

grödor som tar bort kadmium från jorden. Hur mycket kadmium en gröda tar bort från 

jorden beror på markens pH, mullhalt och lerhalt [27]. 

Slam från reningsverk med mindre än 20 mg Cd/kg P har väldigt liten påverkan på 

åkermarkens kadmiumhalter. Slam med en kvot högre än 20 kommer att ge en 

ackumulering i marken. Ett 30-årigt försök i Malmö och Lund visar att även om halter av 

kadmium i marken kan öka med slamgödsling, ökar inte upptaget av kadmium i grödan. 

Med det arbete som pågår i de certifierade reningsverken för att uppnå målet på max 17 

mg Cd/kg P före 2025,kommer ändå halterna av Cd i marken som har fått slamgödsel 

kunna öka till 2,1 gram per hektar [27]. Detta ska vägas mot fördelarna av att ha en sluten 

krets för fosfor och koll på förbränning av biobränsle (som har fått slamgödsel) istället 

för fossilbränsle.  
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Slammet från avloppsreningsverket på Gässlösa avvattnas med hjälp av centrifugering 

och blandas (ca 15 %) med externslam från övriga små reningsverk och rötas termofilt 

under ca 25 dygn. Tabell 17 visar viktiga ämnen som finns i slammet från Gässlösa 

reningsverk: 

Tabell 17: Innehåll analys avvattnat slam från Gässlösa 

 Fukthalt 

% 

Hg 

mg/kg 

ts slam 

mg 

Cd/kg ts 

slam 

mg 

Pb/kg ts 

slam 

P 

mg/kg 

ts 

K 

mg/kg 

ts 

N % ts Kvot 

mg Cd/ 

kg P 

Slam från 

Gässlösa  

79 0,69 0,51 15 28000 1500 3,73 18,2 

 

Kadmium i maten kan orsaka benskörhet och njurskador och ett problem är, att som 

nämnts tidigare, det är basmat (potatis, vete, korn, havre, sockerbetor) som tar upp mest 

kadmium. Största delen av kadmiumet i jorden har sitt ursprung från luftföroreningar och 

gödselmedel. Men avloppsslammet har mer kadmium per kg fosfor än dagens 

mineralgödsel och stall gödsel.  

Det finns också andra farliga kemikalier i slammet som t.ex. PCB, bromerade 

flamskyddsmedel, ftalater, perflorerade ämnen och silver. Silver kan ha negativ effekt på 

respirationen i jorden och denitrifikation. Andra ämne som har hittats i slam från 

Gässlösa är bland annat bromerade difenyletrar (PBDE), klorparafiner (PCA), Fluorerade 

ämnen, organofosfater som används som additiv i bl.a. oljeprodukter och mjukgörare i 

plaster, en grupp som är baserade på ftalsyra och används som mjukgörare i plast, 

klorbenzener, klorfenoler och triclosan, klorerade dibenso-p-dioxiner (PCB), 

organitennföreningar, och siloxaner. [28]. 

Tabell 18 visar gränsvärde för slam användning på åkermark i Sverige: 

Tabell 18: Gränsvärde för slam i Sverige [26] 

Metall Maxhalter i slam mg/kg 

ts 

Maxhalter i åkermark 

för spridning av slam 

mg/kg ts 

Max tillfört med slam 

per år (genomsnitt på 7 

år) g/ha år 

Pb 100 40 25 

Cd 2 0,4 0,75 

Cu 600 40 300 

Cr 100 60 40 

Hg 2,5 0,3 1,5 

Ni 50 30 25 
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Zn 800 100 600 

Maxhalter för koppar i slammet som används som gödsel kan vara högre om det kan 

visas att jorden behöver koppartillskott [29]. Tabell 19 visar Jordens fosforklassning i 

Sverige: 

Tabell 19: Åkermark jord klassificering i Sverige 

Klass mg fosfor(P-Al) per 100 g torr jord 

I <2 

II 2,0–4,0 

III 4,1–8,0 

IV 8,1–16,0 

V >16 

  

Enligt lag får man inte sprida avloppsslam mer än en 7-årsgiva vid varje tillfälle. Det 

innebär inte mer än 245 kg fosfor var sjunde år (35 kg fosfor/år) för jord typ I och II och 

max 154 kg fosfor var sjunde år (22 kg/år)vid ett enstaka tillfälle för övriga jordtyper. 

Samtidigt måste bestämmelsen för max 22 kg fosfor/ha och år under en femårsperiod 

uppfyllas. Det betyder att med max giva ska man inte gödsla igen förrän tidigast efter 7 

år. 

Fosforn i slammet kommer ifrån fällningsprocessen i reningsverk där fosfor oftast binds 

hårt till järn eller aluminium, därför är fosfor i slammet inte lika tillgängligt för grödan på 

kort sikt som mineralgödsel. Jord med lågt pH-värde behöver komplettering med 

mineralfosfor första året efter gödsling med slam [30].  

Man får max använda 150 kg ammoniumkväve per ha och år med avloppsslam. 

Spridning av slam på betesmark och vallar som ska skördas inom 10 månader är 

förbjuden [31].  

Tabell 20 sammanfattar max fosfor och ammoniumkväve per hektar som man får tillföra 

till åkermark med avloppsslam: 

Tabell 20: Max fosfor och kväve som kan tillföras till åkermark med avloppsslam [29] 
Jordens 

fosfor 

klass 

Kg P/ha och år års 

medelvärde 

Kg P/ha och 

spridningstillfälle 

 Max ammoniumkväve/ha 

Kg/ha och år Kg/ha och 

spridningstillfälle 

I och II 35 245  150 150 

III-V 22 154  
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Med hjälp av informationen i tabell 18 och 19 kan man visa att gränsvärdet 245 kg P/ha 

för jordtyp I och II och 154 kg P/ha för övriga jordtyper betyder att man får sprida 

respektive ca 41,7 ton slam och 26,2 ton slam från Gässlösa vid ett enstaka tillfälle: 

 

               

 

0,028 kg P/kg slam och 21 % torrhalt i Gässlösa slam. 

Detta betyder att den årliga givan blir 41,67/7 års giva = 5,95 ton slam för klass 1 och två 

jordar och 26,2/7 års giva = 3,74 ton slam för övriga jordar. 

5,95 ton slam (79% fukthalt) från Gässlösa innehåller 0,64 g kadmium, 0,86 g 

kvicksilver, 18,75 g bly, 375 g koppar, 25 g krom och 650 g zink.  

Samtidigt som halterna för tungmetallerna koppar och zink passerar gränsvärdena i tabell 

17 måste man också veta hur mycket tungmetaller som finns i jorden vid tillfället. 

Det totala kvävet som kan finnas som ammoniumkväve och kväve i organisk form 

(Kjeldahl) i Gässlösa slammet är 56 g per kg ts slam. Det finns inte så mycket kväve i 

form av ammoniumkväve i slammet (2,9 g/kg slam i Gässlösa) eftersom stora mängder 

av ammoniumet går ut under reningsprocessen med utgående vatten från reningsverket. 

Kvävet i organisk form (Kjeldahl) kommer att vara tillgängligt för växten under längre 

tid än ammoniumkvävet. Därför kan man inte räkna med att tillförsel av kväve till växten 

med slamgödsel kan ha lika snabbt verkan som mineralgödsel. Generellt sett kommer 10 

% av det organiska kvävet att bli tillgängligt för växten under första året [32]. Det finns 

8800 mg (Kjeldahl) kväve per kg slam (kväve i organiskt form) i slammet från Gässlösa 

och 2900 mg ammoniumkväve per kg slam. Så det blir 0,1*8800 mg organisk kväve/kg 

slam +2900 mg ammoniumkväve/kg slam tillgängligt under första året för växten med 

slamgödsling. I kalkylen har man använt 5 ton slam per hektar och år. Det betyder att det 

finns ca 19 kg tillgängligt kväve för varje hektar om man bara gödslar med slam. Om 

man vill ha 60 kg kväve per hektar för t.ex. rörflen (under första året är det viktigt att 

tillföra tillräckligt kväve till rörflen), och då behöver man tillsätta 41 kg N-mineral gödsel 

extra utöver slammet.  

År 2-5 mineraliseras ytterligare organiskt kväve (ca 3 % av det organiska kvävet som är 

kvar varje år) och efter år 5 ca 2 %. Man kan tillsätta extra kvävegödsel så att det finns 

tillräckligt med kväve tillgängligt för växten men det får inte bli mer än 150 kg kväve 

tillfört per hektar (tabell 20 ammoniumkväve gräns).  

Man behöver veta om åkermarkens naturliga skick och därför behöver man göra 

provtagningar upp till 5 hektar per prov. Detaljer på hur provtagningen ska genomföras 

finns på Västra Götalands länsstyrelsens webbplats. 
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Gödslingen måste göras efter växtens behov och då behöver man också veta nivåerna av 

olika växtnäring i jorden.  Det är viktigt att inte tillföra för mycket växtnäring till marken 

eftersom det kommer att läcka ut till omgivande miljö. Det finns riktlinjer för gödsling 

för varje gröda. Slammet från Gässlösas innehåll av N (både ammonium och kväve, 

Kjeldahl), P, och K är 100-50-2,7. 

Ett förslag på näringsbehovet för rörflen är: 

Kväve: 

- anläggningsåret 40 kg/ha,  

- under skördeåren med lerjordar 60 - 80 kg/ha,  

- med grova mineraljordar 60 - 80 kg/ha,  

- organiska jordar 50 kg/ha,  

fosfor: 

- anläggningsåret 20 kg/ha,  

kalium: 

- anläggningsåret 40 kg/ha  

- skördeåren 30 - 50 kg/ha [33].  

 

Enligt en annan studie [25] är rörfläns växtnäringsbehov för N, P, och K 100-13-29 men 

Rosenqvist har använt 89-22-96 N, P och K i sin kalkyl för rörflen för både hög och låg 

skördenivå (7,4 ton ts/ha resp. 4,1 ton ts/ha) [34]. För odling åren 2003-2013 på Låttra 

Gård har man använt 80-14-28 kg/ha [35]. I en annan studie har man jämfört 3 olika 

gödselmedel för rörflen, aska + avfallsaska, enbart rörflenaska och enbart mineralgödsel 

för att kunna visa effekten av olika gödslingsmedel på gröda och jord. I studien motsvarar 

mängderna av gödsel som användes 100 kg N/ha, 15 kg P/ha och 20 kg K/ha. Där 

rekommendationen har varit samma gödningsmängder för P och K som man använder för 

odling av andra foder gräs [36]. 

I genomsnitt under juni och juli är det optimala temperaturer och dagsljus för gräset.  Så 

med tillräckligt med nederbörd under dessa månader nås optimala skördenivåer [36]. 

Studier har visat att det är vattentillgängligheten och inte kväve som begränsar rörflens 

skördenivåer [37]. Rörflen med sen skörd på våren kommer att ha lägre behov av P och K 

än fodergräs. Men på lång sikt kommer P och K att minska i jorden och då kan gödsling 

med slam, biogödsel eller aska från förbränning av rörflen med skogsflis i pannorna i 

Ryaverket vara ett alternativ.  

För att kunna minska kvävegödslingen kan man blanda rörflen med kvävefixerande 

grödor som klöver eller alsike [36]. Resultatet blir mindre kvävegödsling så att odlingen 

blir billigare och minskad risk för kväveläckage till omgivningen. Men man kan inte ta 

bort hela kvävegödslingen eftersom det kan bli svårt för rörflen att växa mer [38].  

Slam har högre mängder fosfor än kväve och kalium men den fosfor som är tillgängligt 

till grödan kan vara minder än den totala fosforn eftersom fosfor kan binda hårt till Fe 
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och Al och sedan blir liggande i marken. Men studier har visat att om man kompletterar 

rötslam med kväve och kalium kan man få bra skördar [38]. 

För att näringsämnen ska kunna mobilisera sig i jorden och vara mer lösliga får inte pH 

värdet vara lågt. I sura jordar binds t.ex. fosfor i marken. Olika metaller som t.ex. 

aluminium blir lösliga och det gör att marken blir olämplig för odling. I sur mark minskar 

den mikrobiologiska aktiviteten och det blir mindre näringsämnen tillgängliga för 

växterna. För att kunna behålla uppe pH värdet på marken kan man använda 

kalkningsmedel. pH i mull och torvjordar för odling av rörflen bör vara ca 5,5–5,6 [33]. 

Gödsling med biogödsel: 

På Sobacken behandlas avfall från hushåll, butiker storkök och livsmedelsindustrier. 

Efter förbehandling och rötning uppstår en s.k. rötrest, biogödsel. I rötkammaren ser 

mikroorganismer till att materialet bryts ner i flera steg och biogas (en blandning av 

främst metan och koldioxid) bildas. Biogödseln har bättre kvalitet i jämförelse med 

rötslam från avloppsreningsverk avseende tungmetaller, läkemedel och andra 

föroreningar.  

SPCR 120 är en certifiering för biogödsel (men inte avloppsslam och latrin) för att 

säkerställa en ren produkt. Även för biogödsel finns gränsvärden för metaller.  

Biogasanläggningen på Sobacken producerar upp till 25000 m3/år flytandebiogödseln och 

analysresultat av innehållet visas i tabell 21 tillsammans med gränsvärde för 

metallinnehåll för biogödsel (SPCR): 

Tabell 21: Sobacken flytande biogödsel analys sep 2015 och gränsvärde för metalinnehåll för biogödsel 
SPCR  

Sobacken flytande biogödsel analys sep 2015 [56] SPCR 120 

riktvärden för 

metallinnehåll 

[39] 

Analys Växtnäring innehåll Tungmetaller  mg/kg ts Max metall 

halt i 

biogödsel 

mg/kg ts 

Totalkväve 3,9 kg/ton Pb 7 100 

Ammoniumkväve 2,6 kg/ton Cd 0,39 1 

Fosfor 0,63 kg/ton Cu 49 600 

Kalium 1,2 kg/ton Cr 18 100 

Magnesium 0,13 kg/ton Hg 0,07 1 

Svavel 0,41 kg/ton Ni 12 50 
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Kalcium 1,4 kg/ton Zn 270 800 

pH 8,4    

Torrsubstans (ts) 2,6 % av prov Organiskt innehåll 56 % av ts  

 

Gödsling med aska: 

Höga kadmium halter i flygaskan är oftast den kritik som har lett till att bottenaskan har 

blivit mer intressant som gödsel än flygaskan men kväve är den växtnäring som fattas i 

all aska eftersom kväve bundet i organiskt material frigörs vid förbränning. I Sverige 

gränsvärdarna för tungmetaller i slam vid spridning på åkermark är samma för aska 

också. Tabell 22 visar innehåll av skogsflis bottenaska från Ryaverket: 

Tabell 22: Analys av bottenaska från skogsflis förbränning 

 Aska 

Total fukt, vikt % 32,9 

Aska, vikt %  51,9 

P, vikt % 1,13 

K, vikt % 5,05 

Na, vikt % 1,16 

Ba, vikt % 0,17 

Ca, vikt % 14,0 

Mg, vikt % 1,85 

Mn, vikt % 1,15 

Ti, vikt % 0,21 

Fe, vikt % 1,77 

Si, vikt % 16,7 

Al, vikt % 3,11 

Cd, mg/kg 9,0 

Co, mg/kg 9,0 

Cr, mg/kg 70 
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Cu, mg/kg 110 

Ni, mg/kg 35 

Pb, mg/kg 65 

Zn, mg/kg 2200 

 

Flygaskan har för höga koncentrationer av t.ex. kadmium men innehåller också ca 50 % 

av det totala kaliuminnehållet. Om man kunde rensa en del av tungmetaller genom 

extraktion eller elektrokemisk rening kunde man utvinna kalium i flygaskan också. Enligt 

studie som är gjord av Peter Ottosson et al. [40] använder man bara botten askan som är 

ca 75% av den totala askan, förlorar man 50% av kaliumet som finns i flygaskan och 

cyklon askan men man tillför 80% av fosfor ändå [40]. 

Tabell 23 visar växtnäring i aska från olika biobränsle: 

Tabell 23: Växtnärings innehåll i olika aska, (procent i torr aska, avrundade värden) [41] 

 P  K  Mg  Ca  

Trä 0,3-1 2-16 1-5 7-35 

Spannmål 5-14 6-14 2-6 1-4 

Halm 0,5-1,5 1-15 1-2 7-11 

 

Som man kan se i tabell 23 har trä- och halmaskor mycket kalkverken medan 

spannmålsaska har mycket fosfor. Innan man använder askan måste man veta om 

innehållet av fosfor, kalcium, magnesium och kalium och andel citratlösligt fosfor [41].  

Halm- och träaska är en kalium gödsel med kalk verkan och viss fosfor verkan. Det finna 

högre mängder kadmium i träaskan än i halmaskan men eftersom kadmium är 

hårdbunden som CdO eller CdSiO3 är den inte så upptagbar för växterna. Blandningen av 

halm och träaskan kan leda till förhöjda kadmiumhalter med det inte är säkert att det 

leder till miljöpåverkan eftersom det är möjligt att träbränsle bidrar till imobilisering av 

kadmium i askan. Imobilisering av kadmium mycket beror på klor halten i bränslet [40].   

Spridning av aska kan ske med hjälp av tallrikspridare, kalkspridare eller stallgödsel 

spridare. Tallrikspridare ger en ojämn spridning med liten arbetsbredd. Kalkspridare har 

lyckats bäst för ask spridning [40]. 

Gödsling med aska + slam: 

Rörflen ger inget stort utsläpp av NOx, SOx eller HCl. Om man kan skapa en gödsel som 

är en blandning av aska och slam så har man skapat ett slutet kretslopp för växtnäring 

som gynnar samhället.  
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Skörd, Lagring och Transport:  

Det är viktigt att skörd, lagring och transporter tar så lite energi och tid som möjligt för 

att hålla nere kostnaderna för produktion. Olika system som finns på marknaden har olika 

för- och nackdelar.  

Det har visat sig att självlastande balvagn är ett konkurrenskraftigt alternativ i korta 

sträckor. Beräkningar visar att det är mest lönsamt att satsa på bal vagn om man har stora 

arealer. Ett exempel på självlastande balvagn är Ysta Pomi 3 eller 5 (se figur 3). Det kan 

vara rundbalar eller fyrkant-balar. 

 
Figur 3: Samlarvagn Pomi S [57] 

 

Det är betydligt billigare (mer än 10 gånger för t.ex. rörflen) med lagring utomhus än 

inomhus men utomhus lagring kan försämra förbränningsegenskaperna hos bränslet. Ett 

alternativ för utomhuslagring kan vara lagring i tunnel plast. Pomi Wrap 5 är en maskin 

som inplastar flera balar med en gång istället för en bal d.v.s. balar lagras på varandra i en 

tunnel. För att kunna undvika fuktskador i balarna och skador på plasten får balarna inte 

stå i tunneln mer än ett år och plasten som ligger på botten måste vara lite tjockare. Det 

finns en svensk version (figur 4) som kan bala 5 (wrap5) eller 7 (wrap7) stycken stora 

fyrkantiga balar 1,3b*1,3*h*2,5–2,7 l. Maskinen som gör 5 balar samtidigt har 

kapaciteten 90 ton per timme [42]. Det är en dyr investering för en odlare att skaffa en 

större balmaskin av denna typ men flera odlare kan gå samman och dela en maskin för att 

minska kostnaden per odlare. 
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En studie visar att det blir dyrare att hantera rörflen som hackelse jämfört med balar men 

kostnader för inplastningsmateriall (230kr/ton ts) och rivmaskin kommer att täcka 

skillnaderna vilket gör att det blir nästan samma kostnader för hackelse och bal [43].   

Vårskörd är billigare än höst skörd och det skördade bränslet innehåller mindre fukt. En 

jämförelse mellan fyrkantbalar och runda balar visar att fyrkantiga balar ger lägre total 

kostnad. Lös hackade rörflen passar bäst för närliggande värmeanläggningar [45].  För 

både utomhus och inomhus lagring blir det billigast med stora fyrkantsbalar, dessutom är 

inomhuslagring för hackelse allra dyrast [44]. Med ökad baldensitet med 30 % kan man 

sänka kostnaden för hemtransport och inlastning och urlastning med 25 % och det 

påverkar också lagringskostnaderna [44].  

 
Figur4: Pomi Wrap5 [42] 

 

Transportpriset beror på i vilket form rörflenen är och vilket avstånd det är mellan 

produktionsplats-lagringsplats-slutlig användning. En rörflens bal kan ha 0,6-0,7 

MWh/m3 energiinnehåll [21]. Olika studier har lite olika resultat för mest lönsamma 

transport metod. En studie säger att det är kranbil med flissläp som är mest 

kostnadseffektiv för transport av både balar och löst material [45]. Fyrkantsbalar får 

bättre placering under transport än runda balar då kapaciteten blir ungefär 30 % lägre för 

transport av rundbalar [46]. Men rundbalmaskinen är lättare och så blir markskadorna 

mindre. Det behövs en lastare som kan lasta balar på vagn eller lastbil för att kunna 

transportera balar till kraftvärmeverket. På kraftvärmeverket kommer balarna rivas och 

sedan blandas med skogsflis innan inmatning till pannan.  
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Rörflen kan innehålla 3-10% askhalt jämfört med trädbränsle (ca 0,5 %) och 

skogsbränsle (2-3%) därför har det lägre värmevärde och det tillkommer kostnader för 

askhantering. Eftersom rörflen innehåller högre mängder av kväve och svavel än trä 

pellets är emissioner av NOx och SOx högre vid förbränning av rörflen [50].  

Rörflen har bättre energiegenskaper än halm. Annat problem med halm är att transport i 

form av hackelse bara är lönsamt vid avstånd under 2 mil annars måste halmen 

transporteras i form av balar som kan rivas och blandas med flisbränsle på 

kraftvärmeverket. Halmens asksmälttemperatur är lägre än rörflens vilken kan orsaka 

sintring av botten aska i pannan vilket sällan är ett problem för rörflen.  

Mer om aska: 

Vårskördad rörflen har mindre innehåll av K, Na, Cl och har därför högre asksmält 

temperaturer jämfört med höstskördad rörflen. Koncentrationerna av Cl och Si i rörflen är 

högre än i flis och även halterna av N och S [8]. 

Om man blandar rörflen med flis, kommer Cl i rörflen att bilda alkaliklorider som leder 

till låga smälttemperaturer och korrosion. Men vid förbränning reagerar Cl också med 

andra element och bildar HCl, dioxiner och PCB [8]. 

För att undvika sintring av aska kan mängden av rörflen i bränsleblandningen inte vara 

högre än 20%. Det är Cl halten som skapar gränser för användning av rörflen som bränsle 

i pannor. Till exempel K och Cl bildar KCl med en smält-temperatur på ca 770°C vilket 

skapar hög risk för korrosion i pannan. För att motverka denna typ av problem kan det 

vara bra att blandar in ett bränsle med högre halter av S (S och K bildar K2SO4 ett mer 

riskfritt ämne) med rörflen för att förhindra KCl bildningen [8].  

Rörflen innehåller höga halter av fiber-rika silikater som tillsammans med K kan bilda 

glasliknande material som är kladdiga och kan skapa sintering i bädden (sandpartiklarna 

klumpar ihop till stora stenar). Men med skörd under våren hinner alkalimetaller, svavel 

och klor att laka ur rörflen och då minskar sintrings problem [10].  

Förslag på olika bränsleblandningar: 

Torv-rörflen: 20 % -ig energi-andel rörflen vilket motsvarar en 20 %-ig volymandel. 

Trä-rörflen: 10 %-ig energi-andel rörflen eller motsvarande en 20%-ig volymandel.  

Eftersom det finns en mindre mängd S i rörflen än i torv ger en bränsleblandning av torv 

och rörflen lägre utsläpp av SO2 jämfört med ren torvförbränning. 

Tillsats av additiv för att förhindra nedbrytning och mögelbildning i rörflens-balar kan 

minska risken för sintring vid förbränning.  
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En studie visar att tillförsel av ren rörflens-aska för gödning, i en mängd som motsvarar 

bortförseln av fosfor med den skördade biomassan inte överskrider naturvårdsriktlinjerna 

för tungmetaltillförsel [45].  

Ogräset måste bekämpats första året och sådd måste ske före 15e juni [59]. Bultning och 

välte görs både före och efter sådd [59]. 8 kg frön räcker till ett hektar med 10-15 cm 

radavstånd och 1-2 cm djupt [59]. Bästa skördetiden är från början av maj till mitten av 

juni då en ny sådd sker [59]. I snitt kan man räkna att 85% av 1 hektar odlas och att de 

resterande 15%en utgör diken och annat [59]. Med en teoretisk odling av 7,5 ton/ha och 

25% spill skulle då 4,8 ton per hektar bli kvar som produktion med 4,1 MWh/ton 

energiinnehåll [59]. Om man räknar att 1m3 olja är lika med 10 MWh: 

4,8 ton/ha *4,1 MW/ton motsvarar då ungefär 2 m3 olja per hektar [59]. 

Mark pris utveckling: 

Tabell 24 visar en sammanfattning över mark pris utveckling: 

Tabell 24: Mark pris utveckling 1000 kr/ha [17] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Åkermark 41 53,2 51,8 52,20 60,90 

Betesmark 15,80 21,50 20,30 19,70 23,60 

Jordbruksmark 31,60 41,70 38,80 40,40 47,50 

 

Det mest lönsamma alternativet för Borås Energi och Miljö AB är att köpa skördade 

grödor från odlaren istället för att arrendera eller köpa mark för att odla energigräs [60] 

men för att ha en garanterade resurs av åkerbränsle ett förslag är att arrendera mark från 

entreprenörer (markägaren), då EU-stöd och arrendekostnader kommer att ta ut varandra. 

Stöd: 

Stöd som betalas ut för odling av rörflen som fastbränsle [51]:  

1. Gårdstöd 

2. Vallgräs miljöersättning med odling av rörflen på åkermark 

3. Investerings stöd vid återanvändning av mark som inte har varit i bruk på länge  

Det finns en prognos för landets rörflensodlingar som ska öka till minst 1000ha år 2015 

eller 25 GWh (motsvarar 1000 villor) [22]. För att rörflen ska vara lönsamt som 

oförädlad produkt för odlaren, måste priset vara minst 200 kr/MWh [22].   
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Lite om SALIX: 

Jämförelse mellan salix och rörflen [58]: 

För att odla salix behövs det speciella maskiner. Eftersom salix har långa omloppstider 

kan det påverka landsbruks-bilden. Salix sås var tredje år. Med rörflen sparas kostnader 

genom att man använder traditionella vall-maskiner. Rörflen sås var femte till tionde år.  

Salix odling kan vara lönsamt i arealer större än 6 hektar. Viltskador kan orsaka stora 

förluster i mindre odlingar av salix och eftersom maskinerna som används är dyra blir det 

också mindre ekonomiskt att odla salix i mindre bestånd.  

Var är mest ekonomiskt att odla rörflen [58]: 

Man behöver köra maskinerna varje år med ettåriga grödor. Rörflens dieselbehov är 1-

4% av energiutbyte per hektar och detta är 4-10% för vall. Om marken har dålig 

skördenivå eller/och arrondering, är rörflen mer lönsamt att välja än traditionell vall 

odling. Även om dålig arrondering leder till längre körtid så kompenseras det av mindre 

skördenivåer vilket också leder till kortare körtider vilken tillsammans ger mindre 

maskinkostnader. En mindre skördenivå minskar maskinkostnaderna mer för rörflen än 

dålig arrondering ökar dem.  

Skörde av rörflen ger de största kostnaderna. De små odlade arealerna som har höga 

skördenivåer och höga maskinkostnader på grund av dålig arronderingar kan ha högst 

hektarkostnader. Däremot ger stora fält med bra skördenivåer högre kostnader för 

gödsling än mark som ligger på kanter eller vändtegar. De här markerna behöver mindre 

gödsling på grund av att de utgör mindre arealer och deras placering. Urlakning av fosfor 

har minskat med 30% från de här jordstrukturerna efter att man bytt från odling av 

spannmål till gräs. Odling av vall och gräs har minskat urlakning av både fosfor och 

kväve.   

Det finns undersökningar som visar att odling av rörflen för fastbränsleändamål på mark 

med svag arrondering och låg skördenivå har lägst förluster. Med stora fält, även om 

skördenivån är låg, lönar sig odling av vall för biogas bättre än rörflen. Spannmål har 

årliga arealrelaterade (jordbearbetning och etablerings kostnader) kostnader men inte 

rörflen. Så med svaga odlingsförutsättningar har rörflen fördel jämfört med spannmål.  

En parameter som man kan använda för att bestämma arrondering är F (F=P/2  ), P= 

omkretsen, A= arealen åkermarkblocket. Stora F (F= formfaktor) betyder store avvikelse 

från cirklar yta. Små mark måste ha tillräckligt stor F för att vara en bra arronderad 

åkermark. Produktionskostnader är högre för rörflen jämfört med salix men de är lägre 

för rörflen jämfört med spannmål. Men odling av salix är lönsamt bara på bra 

arronderade mark. I mindre uppdelade arealer är det mer lönsamt att odla energigräs än 

salix [58].  
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Fältkanter och vändtegarna har dålig avkastning och odling av energigräs behöver mindre 

gödsling och bekämpning. Det kan hjälpa till att minska av kväve och fosfor läckage. De 

kan också minska risken för bekämpningsmedel att hamna i vattendrag. I jämförelse med 

spannmål är energigräs både förbättrar för jordstrukturen genom att det ökar mullhalten i 

jorden och producerar bioenergi som har bra effekt på klimatet. 

Vatten kant zoner som inte odlas idag kan användas till odling av energigräs. Små fält är 

svårt att hantera när det handlar om att använda maskin eller gödsla marken och rörflen 

har mindre behov av maskineriet.  

I en studie i norra Sverige med skörd på 70 ton ifrån 20 ha beräknades 

produktionskostnaderna till runt 1700-1850 kr/ton. Med ett försäljningspris runt 2000 

kr/ton kunde man behålla en lönsam produktion [24].  

Resultat: 

Det måste finnas tillräckligt med halm i närområdet (max 4 mil) till Ryaverket för att 

göra det rimligt att använda halm som bränsle i verket. Det måste också vara ekonomisk 

för odlaren för att sälja sin halm till Ryaverket. Det finns ett förhållande mellan 

kärna/fröskörd specifik för varje gröda. 

I jämförelsen av grödor som har diskuteras i den här rapporten har rörflen den bästa ask-

smälttemperaturerna eftersom de ämnen som om de finns i bränslen sänker ask-

smältpunkten hinner återföras till jorden under vinter innan grödan bli skördad på våren 

(vårskörd). Dessutom finns det förutsättningar för snabbt återställning av arealen från 

rörflen om man så önskar.  

Nackdelen med rörflen är att rörflen kan bli upp till två meter högt och det kan påverka 

arealens utsikt, speciellt om odlarens bostad står mitt i arealen. 

Eftersom det inte finns några nygjorda försök (de befintliga försöker är gjorda under 90 

talet) för odling av rörflen i Sjuhärad finns det inga data på normskördenivåer för rörflen 

i området. Med allt större förändringar i klimatet under de senaste åren, som ger mycket 

mer regn och mildare temperaturer året runt, behöver man satsa på ett riktigt projekt för 

att hitta den lämpligaste jordtypen och odlingsmetod i Sjuhärad. Nedanstående kalkyl 

visar hur mycket det kostar för odling, skörd och transport av olika grödor från fält (50 

hektar) till anläggningen (ca 3 mil avstånd från Sobacken). Siffrorna har tagits fram från 

erfarenheter av odlare och Ryaverkets personal [47], [48], [49]. Bilagan Bioenergi från 

jordbruket, publicerad av statens offentliga utredningar har används för att ta fram 

normskördar och annan data för Sjuhärad. Man använder slam och aska som 

gödslingsmedel. Det krävs extra inblandning av kväve- och fosforgödsel till slam och 

aska under första året så att man kan garantera tillgängligheten av kväve och fosfor för 

växten. Men det har inte räknas in den här kalkylen. Det är lönsammare för Borås Energi 

och Miljö att köpa skördade grödor från odlaren istället för att arrendera eller köpa mark 

för att odla energi gräs själva [60] men för att ha en garanterad resurs av åkerbränsle ett 

förslag kan vara att arrendera mark från entreprenörer (markägaren). 
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Beräkning och ekonomisk jämförelse mellan olika grödor: 

Borås Energi och Miljö AB håller på att bygga en ny bio-eldad kraftvärme anläggning på 

sobacken med 120 MW kapacitet: 

120MW * 10 % blandning med skogsflis* 24 hr *30,5 dagar * 6 månader = 53000 MWh 

Rörflen [20], [48], [63]: 

53000 MWh/4,9HVV MWh per ton ts för rörflen = 11 000 ton ts 

Med 23 MWh genomsnittlig skördenivå per hektar och år rörflen från Götalands skogs 

bygder (Gsk) [20] blir det 2300 ha spannmål som behövs odlas per år enligt nedan:  

53000 MWh/ 23 MWh/ha och år = 2300 ha/år rörflen. Figur 5 och 6 visar beräkningar för 

anläggnings kostnader för rörflen kr/ha och år respektive produktions kostnader för 

rörflen per år. Anläggnings kostnader för odling av rörflen beräknas enligt nedan:  

8150 kr/ha * 50 ha/10 år = 40750 kr/år, 40750 kr/år/50 Ha = 815 kr/ha, år 

Kalkyl Rörflen

Areal 50 Ha År i bruk 10 Energi 23 MWh/Ha,år

Kostnader Anläggning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 1-10

Utsäde 2250 Kr/Ha

Jordbearbetning 1000

Stenplock 200

Kalkning 1500

Vältning 300

Sådd 500

Gödslespridning 1800

Sprutning 600

Summa 1 8150 40750 40750 40750 40750 40750 40750 40750 40750 40750 40750 407500

Kostnad Kr/Ha,år 815  
Figur 5: Anläggnings kostnader för rörflen. 

 

Produktions kostnader beräknas enligt nedan: 

4100 kr/ha, år *50 ha + 40750 kr/år = 245750 kr/ år 

Kostnader Produktion År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 1-10

Strängläggning 600 Kr/Ha 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Pressning 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

Trp. Fält lager 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Gödning 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050

Summa Prod. 4100

Kostnad produktion/år 40750 245750 245750 245750 245750 245750 245750 245750 245750 245750 2252500  
Figur 6: Produktion kostnader för rörflen. 

 

Med 5 ton/ha, år giva slam, 1 ton/ha, år giva aska och ingen biogödsling kan man räkna 

intäkterna för rörflen enligt nedan:  
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5 ton/ha, år giva slam*150 kr/ton *50 ha= 3750 kr/år 

1 ton/ha, år giva aska*200 kr/ton*50ha =10000 kr/år 

Den totala energimängden som skördas per år från 50 hektar mark odlad med rörflen 

beräknas enligt nedan: 

23 MWh/ha, år * 50 ha = 1150 MWh/år 

Produktions kostnader per år plus intäkter per år delat med skördad energimängd per år 

blir följande: 

(245750 kr/år - 47500 kr/år )/1150 MWh/år = 172,4 kr/MWh 

Tabell 25 och figur 7 sammanfattar intäkter för odling av rörflen. 

Tabell 25: Intäkter för slam, aska och biogödsel enligt Borås Energi och Miljö AB. 

"Intäkt"     

Slam 150 kr/ton 

Aska 200 kr/ton 

Biogödsel 0 kr/ton 

 

 
Figur 7: Intäkter för rörflen.  

 

Transportkostnader från fält till kraftvärmeverket sammanfattas i figur 8: 

 
Figur 8: Tranpostkostnader för rörflen, fält till verket. 

 

Totalkostnad för rörflen blir 37,5 kr/MWh (se figur 8) +172,4 ( se figur 7) kr/MWh = 

209,9 kr/MWh 



36 

 

Spannmål [20], [48], [63]: 

Samma beräknings metod har använts för 1 hektar spannmål här i figur 9 (det är mest 

havren och korn som odlas i Sjuhärad). Med 22 MWh genomsnitt skördenivå per hektar 

och år spannmål från Götalands skogs bygder (Gsk) [20] blir det 2410 ha spannmål som 

behövs odlas per år:  

53000 MWh/ 22 MWh/ha och år = 2410 ha/år spannmål. Figur 9 visar anläggnings 

kostnader för en hektar spannmål: 

Kalkyl spannmål

Areal 1 Ha År i bruk 1 Energi 22 MWh/Ha,år Kärna 15,4

Halm 6,6

Kostnader Anläggning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 1-10

Utsäde 800 Kr/ha, år

Jordbearbetning 1000

Stenplock 0

Arbetskostnad 850

Vältning 180

Sådd 500

Gödslespridning 1040

Sprutning 900

Summa 1 5270 5270

Kostnad Kr/Ha,år 5270  
Figur 9: Anläggnings kostnader för spannmål. 

 

Produktions kostnader för spannmål beräknas enligt nedan: 

Anläggningskostnader 5270 kr/ha, år + produktion kostnader (se figur 10) 1550 kr/ha, år 

= 6820 kr/ha, år  

Figur 10 sammanfattar produktions kostnader för spannmål: 

Kostnader Produktion År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 1-10

Tröskning 1000 Kr/ha, år

Pressning 250

Trp. Fält lager 300

Gödning 0

Summa Prod. 1550 1550

Kostnad anl + produktion/år 6820  
Figur 10: Produktions kostnader för spannmål. 

 

Kostnader vid fält för spannmål beräknas enligt nedan: 

(Produktions kostnader för spannmål (se figur 10) 6820 kr/ha, år – intäkter (se figur 11) 

750 kr/ha, år )/22 MWh/ha, år = 276 kr/ MWh, ha och år  

( transport kostnader 37,5 kr/MWh* 6,6 MWh/ha, år halm från spannmål)+ (transport 

kostnader 25 kr/MWh*15,4 MWh/ha, år kärnan av spannmål) kr/ha, år/22 MWh = 28,75 

kr/MWh, ha och år  

276 kr/MWh, ha och år + 28,75 kr/MWh, ha och år = 304,7 kr/MWh, ha och år  

Figur 11 sammanfattar intäkter vid fält och transport kostnader för spannmål: 
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Givor

Giva Slam 5 ton/ha,år

Aska 0 ton/ha,år

Giva Biogödsel 0 ton/ha,år

"Intäkt"

Slam 150 kr/ton

Aska 0 kr/ton

Biogödsel 0 kr/ton

Intäkter År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 1-10

Slam -750 Kr/ha, år -750

Aska 0 Kr/ha, år 0

Biogödsel 0 Kr/ha, år 0

Summa intäkt kr/ha, år -750,0 Kr/ha, år -750

Energimängd/ha, år MWh 22

Kostnad vid fält kr/år,MWh 275,9

Trp. Fält - Verk Halm Trp. Fält - Verk Kärna Trp. Fält - Verk Mixpris

Körtid 3 h Körtid h Körtid h

Körpris 1000 Kr/h Körpris 100 Kr/ton Körpris 0 Kr/ton

Lastvikt 20 ton Lastvikt 0 ton Lastvikt 0 ton

Energi 4 MWh/ton Energi 4 MWh/ton Energi 4 MWh/ton

Summa trp./MWh 37,5 Kr/MWh Summa trp./MWh 25 Kr/MWh Summa trp./MWh 28,75 Kr/MWh

Slutpris 304,7 Kr/Mwh, ha  
Figur 11: Intäkter vid fält och transport kostnader för spannmål.  

 

Hampa [20], [48]: 

Med 27 MWh genomsnitt skördenivå per hektar och år hampa från Götalands skogs 

bygder (Gsk) [20] blir det 1960 ha hampa som behövs odlas per år:  

53000 MWh/ 27 MWh/ha och år = 1960 ha/år hampa. Figur 12 till 14 visar beräkningar 

för kostnader och intäkter från gödsling med slam, aska och biogödsel för hampa. 

Anläggnings kostnader för 1 hektar hampa: 

Kalkyl Hampa

Areal 1 Ha År i bruk 1 Energi 27 MWh/Ha,år

Kostnader Anläggning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 1-10

Utsäde 2250 Kr/ha, år

Jordbearbetning 1000

Stenplock 200

Kalkning 1500

Vältning 300

Sådd 500

Gödslespridning 1800

Sprutning 600

Summa 1 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 8150 81500

Kostnad Kr/Ha,år 8150  
Figur 12: Anläggnings kostnader för hampa. 

 

Anläggnings kostnader (se figur 12) plus produktions kostnader (se figur 13, summan av 

kostnader för strängläggning, pressning, transport från fält till lager och gödning) ger 

kostnader enligt nedan: 

4100 kr/ha, år +8150 kr/ha, år = 12250 kr/ha, år 
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Kostnader Produktion År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 1-10

Strängläggning 600 Kr/ha, år 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Pressning 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

Trp. Fält lager 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Gödning 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050

Summa Prod. 4100

Kostnad produktion/år 8150 12250 12250 12250 12250 12250 12250 12250 12250 12250 118400  
Figur 13: Produktions kostnader plus anläggnings kostnader för hampa. 

  

Givor

Giva Slam 5 ton/ha,år

Giva Aska 1 ton/ha,år

Giva Biogödsel 0 ton/ha,år

"Intäkt"

Slam 150 kr/ton

Aska 200 kr/ton

Biogödsel 0 kr/ton  
Figur 14: Givor och intäkter för hampa. 

 

Intäkter för gödsling av en hektar hampa odling med slam, aska och biogödsel kan räknas 

enligt nedan: 

5 ton/ha, år *150 kr/ton = 750 kr/ha, år  

1ton/ha, år *200kr/ton = 200 kr/ha, år 

kostnader vid fält: anläggnings kostnader + produktions kostnader + summa intäkter = 

(12250-(750+200))kr/ha, år /27 MWh/ha, år = 418,5 kr/MWh 

Figur 15 och 16 sammanfattar intäkter respektive transport kostnader för hampa: 

Intäkter År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 1-10

Slam -750 Kr/ha, år -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -7500

Aska -200 Kr/ha, år -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -2000

Biogödsel 0 Kr/ha, år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa intäkt -950,0 Kr -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -9500

Energimängd/år MWh/ha,år 0 27 27 27 27 27 27 27 27 27 243

Kostnad vid fält Kr/MWh 418,5 418,5 418,5 418,5 418,5 418,5 418,5 418,5 418,5 448,1  
Figur 15: Sammanfattning av intäkter och kostnader vid fält. 
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Trp. Fält - Verk

Körtid 3 h

Körpris 1000 Kr/h

Lastvikt 20 ton

Energi 4 MWh/ton

Summa trp./MWh 37,5 Kr/MWh  
Figur 16: Transport kostnader hampa. 

 

Totalkostnader för hampa blir 37,5 kr/MWh (se figur 16) + 418,5 kr/MWh (se figur 15) = 

485,6 kr/MWh 

Det finns osäkerheter kring lastvikt och mängder av gödsel som behövs för rörflen och 

hampa som tyder på att det krävs ett odlingsförsök för de olika grödorna för att 

säkerställa resultatet. Mängder av gödsel för rörflen under andra året och framåt blir 

betydligt mindre vilket kommer att påverka kostnaderna.  

Genomsnittligt pris för Skogsflis är 185 kr/MWh vilket gör det allt viktigare att 

dubbelkolla kostnaderna med ett riktigt fältförsök för de olika energigrödorna. Med tanke 

på nettokostnader samt bränslekvalitet, ser rörflen ut att bli den bästa kandidaten. 

Dessutom behöver hampa vara en av de godkända sorterna för att kunna få gårdsstöd. 

Rörflen med 210 kr/MWh blev den billigaste grödan i jämförelse med spannmål och 

hampa. 
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