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Bakgrund
Under år 2010 genomförde SP tester med briketter 
från åkerbränslet rörflen från Låttra Gård i pann-
centralen på naturbruksgymnasiet Öknaskolan. 
Försöket slog så väl ut att beslut togs att panncen-
tralen ska byggas om och anpassas för att använ-
das som en test/demonstrationsanläggning när 
askrika bränslen som rörflen skall testas i full skala. 
Ombyggnaden utförs under sommaren 2011 för 
att inte störa verksamheten vid skolan. 

Rörflen
Rörflen är en flerårig energigröda som är väl 
anpassad för vårt klimat. Rörflen kan odlas på de 
flesta jordar i hela landet och lämpar sig även att 
odla på lågproduktiv åkermark som används till 
vallodling eller ligger i träda. Bara i Södermanlands 
län ligger ca 12 000 hektar åkermark i träda idag.

Mål
I anläggningen på Öknaskolan har TCG som 
mål att göra mer omfattande tester med 
större kvantiteter och fler blandningsför-
hållanden. Demonstrationsprojektet 
kommer att pågå till december 
2013. Målet är att på sikt kunna 
elda med 100 % rörflensbriketter. 

Anpassning av panncentralen i Öknaskolan 
för användning av åkerbränslet rörflen ingår 
som ett delmoment i projektet ”Förädlat bio-
bränsle från åkern – från frö till färdig värme” 
som SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
driver tillsammans med TCG Teem Combustion 
Group AB och Låttra Gård Bioprodukter.

TCG kan leverera system från 49 kW upp till 800 kW. Krävs ett system 
med större effektområde än 800 kW, används dubbla pannor. Ökotherm förbränningsteknik.

modell effekt min. effekt längd bredd höjd

C0 49 15 1,30 0,85 1,40

C1 88 30 1,67 0,99 1,50

C1L 120 40 2,10 0,99 1,50

C2 180 60 2,58 1,24 1,85

C3 275 100 3,20 1,43 1,95

C4 450 150 3,70 1,68 2,10

C5 600 200 4,10 2,15 2,70

C6 800 300 5,50 2,15 2,70

Färdig värme
Landstinget Sörmland köper färdig värme av TCG 
till Öknaskolan. Färdig värme ger ett problemfritt 
värmealternativ. TCG sköter allt:

•	 skötsel
•	 drift
•	 larmhantering
•	 service	och	underhåll

Årligen producerar TCG cirka 2500 MWh värme till 
Öknaskolan.

Teknik
Rörflen är ett askrikt bränsle som kan ge upphov till 
viss sintring jämfört med användning av trädbränsle. 
Det krävs därför väl anpassad teknik och ett större 
tillsyns- och servicebehov för att långsiktigt kunna 
elda bränslet. 

TCG utvecklar och specialanpassar ett koncept som 
fungerar för en rad olika bränslen som är sinterbe-
nägna och/eller askrika. Konceptet är applicerbart 
på olika verksamheter som vill elda med restpro-
dukter från jordbruket, biologiskt avfall eller andra 
närproducerade ”svårare” bränslen. 
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