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Abstract 
 
The project aimed to develop and demonstrate a reed canary grass chain from cultivation 
to end use. Key findings of the project are that briquetting of reed canary grass with 
piston press technology is a processing form that works technically but the high ash 
content in the raw material leading to high operation and maintenance costs. Briquetting 
of reed canary grass on Låttra Farm is under current circumstances (2013) not profitable. 
The costs of producing reed canary grass briquettes is estimated to about 1422 SEK / 
tonne at an estimated annual volume of 2500 tons. The price for wood briquettes was in 
2013 between 1350-1400 SEK / tonne in the region. Reed canary grass briquettes with an 
ash content > 7%.are selling for about 20% less.  
 
The high ash content of reed canary grass requires more expensive heating systems. 
During the project period, reed canary grass briquettes were delivered to two different 
heating systems, one heating plant on Låttra Farm of 120 kW and one heating plant on 
Ökna school Tystberga of 800 kW. The boiler on Låttra has worked well with reed canary 
grass briquettes since the boiler has had a greater effect than the burner. On Ökna school 
problems have arisen with the big ash volumes and the conclusion is that reed canary 
grass with ash content between 7-10% should only be used at low load when continuous 
monitoring is not available and a downtime becomes very costly. 
 
The conclusion is that based on current conditions more studies should focus if reed 
canary grass can be used in the same way as straw is used today. Straw as fuel is used 
today in unrefined form in custom straw fuel boilers, primarily on farm level. Straw also 
has the advantage to be used as bedding material. The processing of straw pellets today 
goes exclusively to bedding material for horses, a market that has better willingness to 
pay. 
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Förord  
 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tillsammans med Låttra Gård Bioprodukter 
och Teem Combustion Group AB utfört projektet ”Förädlat biobränsle från åkern – från 
frö till färdig värme”. Projektet har ingått i det nätverk av demonstrationsprojekt inom 
småskaliga biobränsle kedjor som initierats av projektet Samordning och utveckling av 
småskaliga biobränslekedjor som drivs av Hushållningssällskapet i samverkan med SP. I 
arbetsgruppen har följande personer ingått: Susanne Paulrud, SP, Göran Winkler, Låttra 
Gård, Niklas Hansson och Decima Heningsson, TCG. 
 
Låttra Gård Bioprodukter är ett f.d. lantbruksföretag som mellan 1994-2013 (1:a 
kvartalet) drivit en småskalig kommersiell briketteringsanläggning i Vingåker utanför 
Katrineholm. Under 2013 såldes Låttra Gård och idag finns inget rörflen kvar på gården. 
Resultaten i rapporten bygger på de erfarenheter och den verksamhet som förekom innan 
gården såldes. Föreliggande rapport sammanfattar de aktiviteter som utförts i projektet 
från 2010 t.o.m. 2013.   
 
Projektet har finansierats av Jordbruksverket, Energimyndigheten, Vingåkers kommun 
samt deltagande företag Låttra Gård Bioprodukter och Teem Combustion Group AB.  
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Sammanfattning 
 
Rörflen (Phalaris Arundinacea) är en flerårigt gräs som kan användas som energigröda. 
Grödan bedöms ha bra förutsättningar att odlas i både norra och södra Sverige. 
Under de senaste 15 åren har ett flertal forskningsaktörer och företag tittat på möjligheten 
att förädla rörflen till briketter och pellets för användning som bränsle. Ett av dessa 
företag är Låttra Gård Bioprodukter i Vingåker utanför Katrineholm. 2003 såddes den 
första rörflensvallen in och arealen har sedan successivt ökats till att uppgå till maximalt 
70 hektar under 2012. Utvecklingsarbete har genomförts under 2010-2013 för att kunna ta 
in rörflen som råvara i den befintliga brikettproduktionen på gården. Även gårdens 
panncentral har anpassats till rörflensbriketter. I projektet har även Teem Combustion 
Group (TCG) ingått, ett företag från Ulricehamn som projekterar värmeanläggningar och 
säljer färdig värme. TCG driver bl.a en närvärmecentral på Öknaskolan utanför Nyköping 
som har anpassats till rörflensbriketter för att kunna ta emot bränsle från Låttra Gård.  
 
Projektet har syftat till att utveckla och demonstrera en kedja med rörflen från odling till 
slutanvändning. För att sprida kunskap och information har anläggningen har varit öppen 
för alla att besöka och ett flertal demonstrationer samt deltagande på mässor har 
genomförts mellan 2010-2013.  
 
Rörflen kan odlas på mindre produktiva marker och konventionella maskiner kan 
användas vid skörd och hantering. Hantering och lagring av balar är densamma som för 
halm. Projektet visar att den största svårigheten med rörflen som råvara vid brikettering 
på Låttra Gård och som bränsle är den högre askhalten. På Låttra Gård är jordtypen ler- 
och sandjord vilket ger en relativt hög askhalt jämfört med träspån och halm, 6-8 % i 
råvaran. Vissa prover har visat halter uppemot 10 %. 
 
Viktiga slutsatser i projektet är att brikettering av rörflen med kolvpressteknik är en 
förädlingsform som fungerar tekniskt men en hög askhalt i råvaran orsakar förslitningar 
med höga drift och underhållskostnader som följd. Brikettering av rörflen på Låttra Gård 
är i dagsläget (2013) inte lönsamt. Kostnaderna för att producera rörflensbriketter är 
enligt beräkningarna ca 1422 kr/ton vid en beräknad årsvolym på 2500 ton. Betalningen 
för träbriketter var 2013 mellan 1350-1400 kr/ton i regionen. Priset är ca 20 % lägre för 
rörflensbriketter med en askhalt >7 %.   
 
Den höga askhalten i rörflen kräver dyrare anpassade värmeanläggningar. Under 
projekttiden har rörflen levererats till två olika värmeanläggningar, dels en 
värmeanläggning på Låttra Gård på 120 kW och dels en värmeanläggning på Öknaskolan 
i Tystberga på 800 kW. Pannan på Låttra har fungerat bra med rörflensbriketter då 
pannan har haft en större effekt än brännarhuvudet och därav klarat av de större 
askvolymerna. På Öknaskolan har problem uppstått med de stora askmängderna och 
slutsatsen är att rörflen med askhalter mellan 7-10 % enbart bör användas vid låglast i 
pannan på Öknaskolan då den ej har kontinuerlig övervakning och ett driftstopp blir 
mycket kostsamt. 
 
Slutsatsen är att utifrån dagens förutsättningar bör man titta mer på om rörflen kan 
användas på samma sätt som halmen används idag. Halm som bränsle används idag i 
oförädlad form i anpassade stråbränslepannor på framförallt gårdsnivå. För halm finns 
också en avsättning som ströråvara. Den förädling av halm som görs idag går uteslutande 
till strömarknaden som har bättre betalningsvilja.   
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1 Inledning 
 
Rörflen (Phalaris Arundinacea) är en flerårigt gräs som kan användas som energigröda. 
Grödan bedöms ha bra förutsättningar att odlas i både norra och södra Sverige för 
användning i närvärmeanläggningar och mindre fjärrvärmeanläggningar (Paulrud m.fl., 
2009, 2013). Rörflen bärgas på våren då råvaran är torr och principiellt kan rörflen eldas 
både i riven, lös och i kompakterad form som briketter. Den senare formen bedöms ha 
störst potential som bränsle i relativt små förbränningsanläggningar. Sedan 90-talet har 
utvecklingen och användningen av förädlade biobränslen gått starkt framåt i Sverige och 
periodvis har konkurrens om råvaran uppstått, inte minst i de produktionsanläggningar 
som inte kan torka sin råvara.   
 
Under de senaste 15 åren har ett flertal forskningsaktörer och företag tittat på möjligheten 
att förädla rörflen till briketter och pellets för användning som bränsle. Ett av dessa 
företag är Låttra Gård Bioprodukter i Vingåker utanför Katrineholm. På Låttra Gård har 
det pågått en briketteringsverksamhet sedan 1994 med produktion av träbriketter. 
Briketterna levereras till både hushåll (15 %) och till större värmecentraler (85 %). På 
grund av ökande spånpriser och tilltagande konkurrens om råvara påbörjades 2003 
planering för att starta en lokal produktion av rörflensbriketter. Gården hade tillgång till 
lämplig mark för att anlägga odlingar och 2003 såddes den första rörflensvallen in, ca 5 
hektar. Arealen ökades sedan successivt till att uppgå till maximalt 70 hektar under 2012. 
Eftersom briketteringsanläggningen var byggd och anpassad för träråvara så har 
omfattande utvecklingsarbete genomförts under 2010-2013 för att kunna ta in rörflen som 
råvara i produktionen. Även gårdens panncentral har anpassats till rörflensbriketter. 
 
Utvecklingsarbetet har utförts med hjälp av ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet 
finansierat via Jordbruksverket, Energimyndigheten och Vingåkers kommun. Från 2010-
2013 har Låttra Gård i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ingått i ett 
demonstrationsprojekt. Projektet har syftat till att utveckla och demonstrera en kedja med 
rörflen från odling till slutanvändning. I projektet har även Teem Combustion Group 
(TCG) ingått, ett företag från Ulricehamn som projekterar värmeanläggningar och säljer 
färdig värme. TCG driver bl.a en närvärmecentral på Öknaskolan utanför Nyköping som 
Låttra Gård levererade träbriketter till. Under 2011 fanns behov att byta ut den äldre 
pannan på Ökna och beslut togs att investera i en panna anpassad för askrika bränslen för 
att kunna ta emot rörflensbriketter från Låttra Gård. 
 
Föreliggande rapport redovisar resultatet från det utvecklingsarbete och aktiviteter som 
genomförts inom projektet under 2010-2013. 
 

2 Projektets mål 
 
Projektet har som mål att utveckla och optimera produktion och brikettering av rörflen för 
att få ett fastbränsle som kan användas i nya och befintliga värmeanläggningar för torra 
bränslen.  
 
Delmål i projektet är: 

• Att öka volymen av rörflen till 150 hektar i en radie om 5 mil kring Låttra Gård.  
• Att utveckla och optimera briketteringsanläggningen vid Låttra Gård för 

användning av rörflen som råvara.  
• Att bygga om och optimera en förbränningsanläggning på ca 500 kW vid 

Öknaskolan och en anläggning på ca 200 kW vid Låttra Gård till askrika bränslen 
som rörflen. 
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• Att brikettera och leverera ca 1000 ton rörflensbriketter per år till värme-
anläggningar i närliggande område varav 600 ton per år till närvärmean-
läggningen vid Öknaskolan. 

• Att få igång en fungerande visningsanläggning från frö till färdig värme som 
lantbrukare och slutanvändare kan besöka och delges erfarenheter. 

• Att hålla föredrag och informera såväl odlare, förädlare och 
slutanvändare. 

• Att bränslekedjan ska bli ekonomiskt självbärande under 
projekttiden. 

 

3 Odling av rörflen på Låttra Gård 
 
Rörflen är en gröda som kan odlas i hela landet, men framförallt har den 
konkurrensfördelar mot traditionella grödor på mindre produktiva marker. 
 
Kvaliteten och skördemängden är beroende på vilken mark som valts, vilken sorts rörflen 
som såtts och hur gödslingen har skett. Första skörden tas på våren två år efter sådd och 
är ca 20 % lägre än följande års skördar. Skördenivån från andra året ligger på ca 4-6 ton 
ts/ha när rekommenderade gödselgivor tillämpats. Gödselbehovet är mellan 
60-90 kg N/ha under skördeåren beroende på jordtyp. Även fosfor och kalium behöver 
normalt tillsättas. Om rörflen bärgas tidigt på våren är torrsubstansen normalt mellan 80-
90 %. 
 
På Låttra gård har det funnits rörflensareal mellan 2003-2013. Arealen har varit som mest 
70 hektar varav 10 hektar anlades våren 2010. Tabell 1 visar data för odlingarna och 
använda maskiner.  
 
Tabell 1. Data och använda maskiner för rörflensodling på Låttra Gård. 
Odling  
Areal 5 hektar (2002-2006)  

55 hektar (2007) 
10 hektar (2010) 

Jordtyp Lera (lätt-mellan) och sandjord 
Sort Palaton 5 ha  

Bamse 65 ha  
 

Odlingens omloppstid 10 skördeår. 
Gödsling Handelsgödsel kg/ha: År 1-10  

N 80, P 14 och K 28. 
 
 

Ogräsbekämpning Första året, kemisk bekämpning mot ört 
och gräs. 

Avkastning 5-6 ton/år, 11-13 % fukthalt  
Maskiner  
Såbäddsberedning Kverneland fyra skär växelplog, Hesan 

planersladd och Väderstad N Z harv.  
 

Gödsling Bogballe hydralburen 
centrifugalspridare. 

Sådd Vältsåmaskin (inhyrd). 
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3.1 Avkastning 
 
Mellan år 2009-2012 har avkastningen för varje fält på Låttra Gård dokumenterats. (tabell 
2). Rörflen har en relativt jämn avkastning och som framgår av tabellen så varierar 
medelavkastningen mellan 5-6 ton/ha, år vid en fukthalt på 11-13 %. Vilket ligger inom 
nivån som har rapporterats i andra studier. 
 
Tabell 2. Medelavkastning på för rörflensodling på Låttra Gård mellan 2009-2012. 
År Medelavkastning kg Fukthalt % Antal hektar 
2009 5992 11-13 40 
2010 5053 11-13 60 
2011 5112 11-13 60 
2012 5486 11-13 60 
 

4 Bärgning och lagring 
 
För användning av rörflen som bränsleråvara får gräset växa ostört hela växtsäsongen och 
slås av sent på hösten när det börjat gulna, alternativt på våren. Låttra gård har valt att slå 
av rörflenet på hösten varefter det får ligga ute i strängar över vintern för att sedan pressas 
till fyrkantsbalar på våren. Anledningen är att det blir mer spill när rörflenet slås av på 
våren då det trycks ner under vintern. Vid slåtter på hösten krävs dock att strängen vänds 
på våren för att få en bra kvalitet. Tabell 3 visar data för maskiner vid skörd och lager på 
Låttra Gård.  
 

 
Figur 1. Slåtter av rörflen på Låttra Gård. 
 
För att hålla nere kostnaden så är det viktigt att ha en effektiv hantering av balarna och 
2003 investerades i en Pomi baluppsamlare för 3 balar. Utöver att minska arbetstiden så 
förbättras kvaliteten på balarna då det går att planera var balarna läggs på fältet. Vid 
pressning används en storbalspress som ger en bal med måtten (120x70x250 cm3). 
Erfarenheter från pressningen är att det är det viktigt att anpassa körhastighet så att 
balarna får en hög densitet. Uppsamling av balarna på fält samt in- och utlastning till 
lagar har gjorts med en vanlig hjullastare och transport från fält med traktor och vagn.  
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Figur 2. Pomi samlarvagn (källa Ystamaskiner.se) samt lastning av rörflensbalar och fälttransport 
på Låttra Gård. 
 
Under 2009-2010 lagrades balarna utomhus vid fältkant överdragna med en täckplast. 
Den lagringsmetoden visade sig ge problem med fuktskador på balarna vilket skapade 
driftproblem vid briketteringen. 2010-2011 byggdes därför ett inomhuslager med en 
kapacitet att lagra ca 500 ton rörflen i fyrkantsbal. 
 
Tabell 3. Maskiner vid slåtter och skörd av rörflen på Låttra Gård samt lager.  
Skörd Avslagning på hösten. Rörflenet ligger 

i strängar till nästa vår, då den samlas 
in och pressas till fyrkantsbalar. Ev. 
kan en vändning krävas för att undvika 
fuktiga partier. 

Skördare/avslagare John Deer konventionell 
rotorslåtterkross arbetsbredd 3 m 
Byttes till en Tarup 2012  
 

Press Storbalspress (120x70x250 cm3) 
 

Pomi uppsamlingsvagn (3 balar) Inköptes 2011 
Transport av balar till 
brikettering 

Traktorkärra +vagn 

Lagring inomhushall Byggnad 800 m2, kapacitet 500 ton 
rörflen i fyrkantbal, stod klart 2011 

 
4.1 Lagring i plastkorv 
 
För att kunna lagra en större volym rörflen på Låttra Gård krävs fler lagringsalternativ. 
Inom ramen för projektet testades därför en Reeves inplastare modell 855 med kapacitet 
att plasta 3 balar staplade på varandra. Rörflen från ca 10 hektar plastades in för vidare 
utvärdering under ett år (2011-2012). Vissa av balarna lagrades upp till 2 år. 
 
Resultatet från lagringsförsöket visar att balarna bör lagras i max ett år, annars uppstår för 
mycket skador på plasten och materialet blir fuktskadat. Försöket visade också att 
bottenplasten var för tunn även vid en kortare lagring. För att fukt ej ska uppstå krävs en 
tjockare plast i botten eller fler lager av plast. En plastare har en relativt hög 
kapitalkostnad, 400 000-500 000 kr och är inget alternativ för den enskilde odlaren men  
kan vara ett alternativ för t.ex en grupp odlare. En kostnadskalkyl redovisas under kapitel 
7.    
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Figur 3. Test av en Reeves inplastare modell 855. 
 

5 Brikettering 
 
På Låttra Gård finns en briketteringsanläggning med en kapacitet på 600 ton briketter/h. 
Innan brikettering måste balarna sönderdelas i en riv. Vid rivaren lastas balarna på en 20 
meters lång matarbana som kan sköta sig själv i cirka 10 timmar. Rivaren är en 
svensktillverkad lamellrivare köpt begagnad, långsamgående för att undvika gnistbildning 
och brand. Rivaren klarar både fyrkants- och rundbalar och har en kapacitet på 2500 kg 
per timme. De rivna balarna blåses sedan till en industrikvarn, en Fransson 
granuleringskvarn HK 26, 55 kW drivmotor, en kvarn som klarar både rörflen och 
kutterspån. Därefter blåses det malda materialet över från spånhallen till den närliggande 
brikettmaskinhallen via ett rör. Materialet leds sedan ner till de tre 
briketteringmaskinerna, 3 st Bogma V40 svängkolvspressar, med vardera 18 kW 
huvudmotorer. De färdiga briketterna matas till en före detta plansilo som rymmer 1 000 
ton briketter där de lagras. Därifrån lastas och körs briketterna direkt till kund.  
 

 
Figur 4. Balbana innan riv och 3 st Bogma V40 svängkolvspressar. 
 
I brikettmaskinhallen kan briketteringsmaskinerna fjärrövervakas. Via internet kan 
maskinernas temperatur och ampèreläge avläsas för att se hur hårt de går. Om värdena är 
avvikande kan maskinerna stoppas via ett datorkommando. Om maskinerna stannar mitt i 
produktionen fås ett sms-larm till mobiltelefon. 
 
5.1 Utveckling 
 
Under 2010-2013 har briketteringsanläggningen på Låttra Gård successivt utvecklats och 
anpassats till rörflen och där följande moment har genomfört inom projektet: 
 

• Utökad/ombyggd styrning och fjärrövervakning 
• Föruppvärmning på pressarna 
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• Installation av dammfilter innan pressarna 
• Installation av släckningsutrustning på pressarna. 

 
Styrningen på riven har byggts om, bl.a. är alla skruvar varvtalsstyrda och där skruvarna 
även går att backa. En kamera placerades på riven samt utökades fjärrövervakning för att 
även inkludera riven utöver brikettpressarna. På pressarna installerades föruppvärmning 
då rörflen visade sig svårare att trycka ut vid kallstart än träråvara. 
 

 
Figur 5. Utveckling och ombyggnad av styrning. 
 
I samband med att mer rörflen togs in i produktionen och större volymer briketterades 
visade det sig att finfraktionen/dammet orsakade problem i förkomprimeringen i 
kammaren i brikettmaskinerna. Dammet ansamlades och packade sig vilket resulterade i 
att maskinen stannade. Dammet orsakade även brand vid två tillfällen. Ett dammfilter 
med automatrengörning har därför installerats samt släckningsutrustning på 
brikettpressarna för att minska risken för brand. 
 

  
Figur 6. Installation av dammfilter och släckningsutrustning på pressarna. 
 
Andra erfarenheter som har noterats under projekttiden är att rörflen orsakar kraftiga 
förslitningar på pressar, kvarnar och rör i hela förädlingskedjan vilket leder till högre 
drift- och underhållskostnader än beräknat. Anledningen är rörflenets höga askhalt och 
den höga kiselhalten. Rörflenet på Låttra Gård hade i snitt en askhalt på 7-8 %.   
 



13 

 

Eftersom det är ojämn vattenhalt i materialet krävs en något kortare kylbana jämfört med 
träråvara. Erfarenheten är också att rörflensbriketterna har något sämre hållfasthet och 
måste hanteras mer varsamt. 
 

6 Värmeproduktion med rörflensbriketter 
 

6.1 Rörflen som bränsle 
 
Rörflens bränsleegenskaper skiljer sig från trädbränsle. I första hand är det en högre 
askhalt som måste hanteras. Denna kan variera mellan 3 och 10 % beroende på vilka 
jordar den odlats på. Lägst askhalt erhålls på lätta mullrika jordar medan  mycket styv 
lera ger de högsta halterna. På Låttra Gård är jordtypen ler- och sandjord vilket ger en 
relativt hög askhalt, 6-8 %. Vissa prover har visat halter uppemot 10 %. Det är avsevärt 
högre halter jämfört med t.ex. för träbriketter (ca 0,5 %) och skogsbränsle (2-3 %) (tabell 
4). På grund av den högre askhalten har rörflen något lägre värmevärde än träbränslen 
vilket gör att effektuttaget blir något lägre i pannan. Jämfört med träbränsle har rörflen 
högre halter av kväve och svavel, vilket ger högre kvävedioxidemissioner och 
svaveldioxidemissioner (tabell 4). Jämfört med halm har rörflen högre 
asksmälttemperatur och sintring av bottenaska är sällan ett problem. 
 
På grund av den högre askhalten så får man räkna med att få ut ett lägre pris för 
rörflensbriketter i jämförelse med träbriketter då askhalten belastar priset två gånger, dels 
genom lägre värmevärde och dels genom ökade kostnader för askhantering vid 
värmeanläggningen.  
 
Tabell 4. Visar exempel på bränsledata för rörflen i jämförelse med träbränsle och råghalm 
 Rörflen Träbriketter 

(stamved) 
Råghalm 

På torrt prov      

Effektivt värmevärde 
MWh/ton ts 

4,9 5,3 5,0 

Aska, vikt-%   6 0,3 2,4 

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

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

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

Väte, H, vikt-%   5,8 6,2 6 

Kväve, N, vikt-%   0,48 <0,05 0,57 

Syre, O, (diff) vikt-%   41,1 43,2 42 
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6.2  Värmeanläggningen på Låttra Gård 
 
Under 2010-2013 har Låttra Gård använt rörflensbriketter som bränsle i gårdens 
värmecentral där en Vetobrännare med rörligt roster på 120 kW installerades under 2010. 
Anläggningen har eldats med 100 % rörflensbriketter med bra resultat. Under våren 2011 
utförde SP en emissionsmätning och kontroll av drift.  
 

 
Figur 7. Värmecentral med Vetobrännare på Låttra Gård. 
 
Efter vissa justeringar av undertryck och tätning där brännaren är dockad till pannan så 
visade mätningen att O2-halten låg och pendlade mellan 9-13 %. Två stoftmätningar 
utfördes under vardera en timme. Tabell 5 visar medelvärden för rökgasanalyser och stoft 
vid förbränningsförsök vid Låttra Gård. Det som höjer upp medelvärdet på CO är höga 
CO-spikar. Orsakas ofta vid omröring av askan, t ex när askan faller ner från 
brännarhuvudet (figur 8). 
 
Tabell 5. Medelvärden för rökgasanalyser och stoft vid förbränningsförsök vid Låttra Gård. 
 RGT (°C) O2 (%) CO 

(mg/MJ) 
Stoft 1 

(mg/MJ) 
Stoft 2 

(mg/MJ) 
Stoft 1 

(mg/nm3) 
10 % O2 

Stoft 2 

(mg/nm3) 
10 % O2 

Rörflen (100 %) 
Medel 
Median 
 

  
11,3 

 
155 
112 

 
30 
 

 
28 
 
 

 
69 
 

 
68 
 
 

 

 
Figur 8. CO-värden under förbränningsförsöket. 
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Askanalyserna visade att halten av oförbränt var för hög p.g.a. att askan matades ut för 
snabbt, detta justerades och halten av oförbränt minskade från 23 % till ca 4 %.  
 
Trots att den höga askhalten har förbränningen fungerat bra i den här Veto-brännaren. 
Anledningen är bl.a. att brännaren är dockad till en panna som har dubbelt så stor effekt 
vilket ger mer utrymme för både askan och gaserna. Samma resultat har ej uppnåtts i ett 
nyligen genomfört projekt Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflenseldning där 
en större veto-brännare har testats (Paulrud mfl. , 2013), och där bedömningen är att 
askhalten ej bör överstiga 5% om driftproblem ska undvikas. 
 
6.3 Värmeanläggningen på Öknaskolan 
 
Den typ av panna som är mest beprövad med rörflen idag är en tysk Ökotherm panna. 
Under 2001-2010 fanns två sådana pannor på Bränsletekniskt centrum vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Umeå. Under denna period utfördes ett flertal tester med rörflen 
inom olika FoU-projekt. Pannorna användes även kontinuerligt för att värma upp 
lokalerna och periodvis användes rörflen som bränsle (Paulrud m.f.l 2001a,b, Larsson 
m.fl., 2006). Erfarenheterna från Umeå resulterade i att Ulricehamnsföretaget Teem 
Combustion Group (TCG) investerade i en 800 kW Ökotherm panna som sommaren 
2011 installerades i en värmecentral på Öknaskolan i Tystberga. Syftet med att byta 
panna vara att kunna använda rörflensbriketter levererat av Låttra Gård.  
 
Anläggningen drivs främst med briketter eller flis och årligen produceras cirka 2500 
MWh för Öknaskolan. Briketterna kommer i containrar som körs in i ett anslutande lager. 
Containern ansluter enkelt till en matarskruv som fylls med briketter. Flera containers är 
anslutna samtidigt vilket ökar bränslekapaciteten på matarskruven. Utöver pannan 
anpassades även anläggningen för att kunna hantera den stora askmängden genom att 
installera en väl dimensionerad askcontainer på utsidan av anläggningen samt 
tryckluftssotning för rengöring av panntuberna.  
 

 
Figur 9. Inmatning från containers och tryckluftssotning på Öknaskolan. 
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Figur 10. Askcontainers på Öknaskolan.  
 
Trots tidigare erfarenheter har Ökotherm pannan ej fungerat optimalt i levererat 
standardutförande. Anledningen är bl.a det styrsystem som följer med pannan som 
standard och ej tillåter separat styrning av alla parametrar. Detta har orsakat att askan har 
bildat valv i den bakre delen av pannan och orsakat stopp då askskrapan ej kunnat styras 
separat från skruven. Rörflensaskan från Låttra Gård har dessutom visat sig ha högre 
askhalt än tidigare analyser visat vilket försvårat inställningen ytterligare.  
 
Efter en långdragen process med den tyska leverantören har ett nytt styrsystem 
installerats under 2013. Ett tvåveckors test planerades därför med rörflen hösten 2013 
men efter 4 dagars körning uppstod problem med en läcka i pannan. Under dessa dagar 
gjordes dock en kontroll av emissioner och drift av SP. Som framgår av tabell 6 visade 
mätningen bra värden. Rörflensbriketterna som användes vid försöken hade en askhalt på 
8,2 %.   
 
Analys av askan visade dock att halten oförbränt i askan var väldigt hög, >40 % vilket 
kan bero på läckan i den bakre delen av pannan, som kan ha släckt ner askan. Det andra 
alternativet är att askan matades ut för snabbt. 
 
Efter att läckan åtgärdats testades rörflen under ytterligare två veckor för att verifiera att 
den nya styrningen fungerar med rörflen. Under den här perioden har pannan gått på lite 
drygt halv effekt 400-450 kW. Under denna period har inga problem med driftstopp 
uppstått. Kontrollmätning av emissionerna har visat att CO-värdena har legat mellan 50-
100 respektive 60-125 mg/nm3 vid en O2 halt runt 8-10. Vid försök att höja upp effekten 
till 550 kW har askan börjat valva i den bakre delen av pannan innan askskruven trots 
flera försök att optimera skrapan och askskruven. Utifrån testen kan konstateras att det är 
lite för hög askhalt (8 %) för att inte få driftproblem. Bedömningen är dock att det är ett 
gränsfall och rörflen med en något lägre askhalt runt 6 % bör fungera utan att problem 
uppstår.    
 
Tabell 6. Medelvärden för rökgasanalyser och stoft vid förbränningsförsök vid Öknaskolan. 
Stoftprov efter cyklon. 
 RGT (°C) O2 (%) CO 

(mg/nm3) 
NOx 

(mg/nm3) 
Stoft 1 

(mg/nm3) 
10 % O2 

Stoft 2 

(mg/nm3) 
10 % O2 

Rörflen (100 %) 
Medel 
 
 

  
6,9 
 

 
155 
 
 

 
236 
 

 
150 
 

 
190 
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6.4 Andra testade pannor med rörflen 
 
Ytterligare tester av pannor har även utförts inom ramen för andra projekt. I ett nyligen 
avslutat projekt Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflenseldning har fem andra 
pannor testats varav tre bedöms kunna fungera med rörflen som bränsle (Paulrud mfl, 
2013). Briketter och rörflensbalar som har använts vid testerna har levererats av Låttra 
Gård. En av dessa tester gjordes i en Linka halmpanna där bränslet levereras i form av 
balar. Till Linkapannan finns en utvecklad halmrivare och en balbana. Resultatet från 
denna test visar att rörflen fungerar bra att elda i den här typen av panna. Det finns fler 
typer av sådana här pannor på marknaden som kan vara intressant att testa/utvärdera med 
rörflen. Kalkyler behöver även tas fram för den här typen av bränslekedja.   
 

7 Ekonomi 
 
7.1 Produktionskostnad 
 
2009 gjordes en sammanställning av produktionskostnaderna från odling till brikettering 
av rörflen på Låttra Gård (Paulrud m.fl. 2009). Under våren 2011 gjordes en uppdatering 
av dessa kalkyler då vissa förändringar i produktionen har gjorts samt uppdaterades drift 
och underhålls kostnaderna utifrån  nya erfarenheter.    
 
7.1.1 Beskrivning av kalkylerna 
 
Underlag till produktionskostnadskalkylen för rörflen inkluderar maskinkalkyler för 
slåtter, pressning, fälttransport, inlastning i gårdslager samt kalkyl för 
briketteringsanläggningen. Odlingskalkylen beaktar inte kostnader i samband med skörd 
eller hantering av materialet efter skörd utan de finns i de separata maskinkalkylerna. I 
briketteringskalkylen är det beaktat kostnader för briketteringsutrustning, byggnad samt 
lastare för hantering av rörflen och briketter. Det är inte beaktat stöd som t ex gårdsstöd 
eller energigrödestöd eller ev. investeringsstöd. Markkostnaden finns inte med i 
odlingskalkylen. Förklaringen till detta är att exklusive stöd är alternativvärdet på marken 
relativt nära noll eller negativt om spannmålsodling skulle ha varit alternativet och 
samtliga kostnader beaktats i spannmålskalkylen liksom för rörflenskalkylen. 
 
I maskinkalkylerna har kostnaderna delats upp på fasta- respektive rörliga kostnader. I 
beräkningarna har det beaktats att maskinen både används för rörflen och andra arbeten 
på Låttra gård.  
 
I briketteringskalkylen är fasta och rörliga kostnader separerade för att kunna studera 
olika årsvolymer. Ränta på briketteringsutrustning, hela kostnaden för byggnader samt 
hälften av avskrivningen på briketteringsutrustning utgör fasta kostnader i kalkylen. 
Övrigt utgörs av rörliga kostnader. 
 
7.1.2 Indata till kalkylerna 
 
I kalkylerna är kostnader för arbetskraft antagna till 230 kr per timme och dieselpriset till 
8 kr per liter med beaktande av skatteåterbetalningen för drivmedelsskatter inom 
jordbruk. Realkalkylräntan har antagits till 6 procent. Flertalet av de maskiner som 
använts är inköpta begagnade och livslängden har kortats ned för dessa maskiner. En del 
av maskinerna på Låttra gård används även för annat än rörflen samt på andra gårdar. 
Underlaget till beräkningen av produktionskostnaden ges i tabell 7.  
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Tabell 7. Faktaunderlag för beräkning av produktionskostnaden för rörflen som brikettråvara på 
Låttra Gård. 
Odling/skörd  
Areal 5 hektar (2002-2006)  

55 hektar (2007) 
10 hektar (2010) 

Jordtyp Lera (lätt-mellan) och sandjord 
Sort Palaton 5 ha  

Bamse 65 ha  
 

Odlingens omloppstid 10 skördeår. 
Gödsling Handelsgödsel kg/ha: År 1-10  

N 80, P 14 och K 28. 
 
 

Ogräsbekämpning Första året, kemisk bekämpning mot ört 
och gräs. 

Avkastning 6 ton/år, 11 % fukthalt  
Skörd Avslagning på hösten. Rörflenet ligger 

i strängar till nästa vår, då den samlas 
in och pressas till fyrkantsbalar. Ev. 
kan en vändning krävas för att undvika 
fuktiga partier. 

Ihopsamling av balar Hjullastare 
 

In- och utlastning fältlager samt 
inlastning gårdslager 

Hjullastare 

Transport av balar till 
brikettering 

Traktorkärra +vagn 

Lagring inomhushall Byggnad 800 m2, kapacitet 500 ton 
rörflen i fyrkantbal. 

 
Tabell 8. Maskiner som ingår i produktionskedjan av rörflen. 
Maskiner  
Såbäddsberedning Kverneland fyra skär växelplog, Hesan 

planersladd och Väderstad N Z harv.  
 

Gödsling Bogballe hydralburen centrifugalspridare. 
Sådd Vältsåmaskin (inhyrd). 
Skördare/avslagare John Deer konventionell rotorslåtterkross 

arbetsbredd 3 m 
Tarup (2012) 
 

Press Storbalspress (120x70x250 cm3) 
 

Rivare Svensktillverkad lamellrivare köpt begagnad, 
långsamgående för att undvika gnistbildning 
och brand, klarar både fyrkants- och rundbalar. 

Kvarn Fransson granuleringskvarn HK 26, 55 kW 
drivmotor, industrikvarn köpt för att mala 
kutterspån som förädlas till träbriketter, klarar 
även rörflen och träflis. 

Briketteringsmaskin/-er 3 st Bogma V40 svängkolvspressar, med 
vardera 18 kW huvudmotorer. Tot kapacitet 600 
kg/h 
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Tabell 9. Antaganden för de olika maskinerna baserat på 100 hektar. 
 Anskaffvärde. kr Livslängd, 

år 

Dieselförb., 

l/h 

Kapacitet, 

ton vara/h 

Användning 

h/år 

Slåtter 80 000 15 - 16 38 

Traktor slåtter 450 000 15 17 16 38 

Press 200 000 10 - 6,8 88 

Traktor press 450 000 10 18 6,8 88 

Vagn fälttransport 60 000 15 - 16 36 

Traktor fälttransport 250 000 10 17 16 36 

Vagn vägtransport 60 000 15 - 34 18 

Traktor vägtransport 250 000 10 14 34 18 

Lastare inlastning 

gårdslager 

400 000 10 15 17 36 

Gårdslager 1100000 25  500 ton  

      

 
7.1.3 Resultat kostnadskalkyl 
 
Låttra gård har kapacitet att odla 100 hektar rörflen med en uppskattad hektaravkastning 
på 6 ton, vilket ger 600 ton per år. Kostnadskalkylen bygger på att anläggningen har 
kapacitet att producera 2500 ton rörflensbriketter per år. Vid en brikettproduktion med 
100 % rörflen som råvara krävs att Låttra Gård kan köpa in rörflen från ytterligare ca 317 
hektar som ger en avkastning på 6 ton. Vid inköp av rörflen från externa odlare är priset 
beräknat till 824 kr/ton inkl lagringskostnaden hos odlaren samt tillkommer kostnader för 
transporten (antaget 3 mils körning), inlastning och brikettering.  
 
Kostnaderna för att producera rörflensbriketter på Låttra Gård visas i tabell 10. Resultatet 
visar att odlingskostnaden och briketteringen utgör stora andelar av den totala kostnaden. 
Den höga odlingskostnaden beror framförallt på de höga gödselpriserna. Brikettkostnaden 
påverkas av höga arbetskostnader och underhållskostnaden då förslitningen är avsevärt 
större på bl.a. kolvar med rörflen jämfört med trä. Kostnaderna för att producera 
rörflensbriketter är enligt beräkningarna 1342 kr per ton för de 600 ton rörflen som kan 
bärgas per år på Låttra Gård. 1900 ton antas köpas in från externa odlare vilket ger en 
högre produktionskostnad, 1447 kr/ton. I snitt ger det en produktionskostnad på 1422 
kr/ton vid en årsvolym på 2500 ton. Det finns potential att förbättra kalkylen genom att 
framförallt minska briketteringskostnaden. Det är framförallt drift- och 
underhållskostnaden som måste minska. 
 
Det kan konstateras att kostnaden idag är för hög för att kunna konkurrera med priset på 
träbriketter. Under 2013 har priset för träbriketter legat på ca 1350-1400 kr/ton beroende 
på storlek på brikett. På grund av ett lägre värmevärde och hög askhalt som ökar 
kostnaden för askhantering så får man dessutom räkna med ett pris som är minst 20 % 
lägre för rörflensbriketter än för träbriketter.  
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Tabell 10. Kostnaderna för produktion av rörflensbriketter på Låttra Gård vid en årsvolym på ca 
2500 ton briketter per år. 
 Kr/ton1 Kr/ton ts Kr/MWh % av 

kostnad 
Odlingskostnad 
Slåtter 
Pressning 
Fälttransport 
Vägtransport 
Inlastning gårdslager 
Gårdslager 
Brikettering 
 
Summa 
 

476 
43 
118 
31 
17 
28 
93 
518 
 
1342 

556 
49 
133 
35 
19 
32 
125 
581 
 
1508 
 

118 
10 
28 
7 
4 
7 
22 
123 
 
320 

35 
3 
8 
2 
6 
1 
7 
37 
 
100 

 
Inköp råvara 
Transport (3 mil) 
Inlastning gårdslager 
Brikettering 
 
Summa 
 

 
824 
90 
15 
518 
 
1447 

 
926 
102 
17 
581 
 
1626 

 
196 
22 
4 
123 
 
344 

 
57 
6 
1 
36 
 
100 

1 11 % fukthalt 
1 Värmevärde 4,2 MWh/ton  
1 Skördeavkastning 6 ton/ha 
 
 

7.1.4 Briketteringskostnad 
De största kostnaderna i samband med brikettering är arbete och kostnaden för el. 
Underhåll och förslitningsverktyg som t ex pressmatriser utgör också en relativt stor 
kostnad (tabell 11).  
 
Tabell 11. Kostnadsfördelning i kr per ton, kr per ton ts och i procent för brikettering av 2500 ton 
rörflen per år. 
Rörliga kostnader Kr/ton Kr/MWh % 
Arbete 
El 
Lastare omlastning rörflen 
Lastare utlastning 
Förslitning verktyg 
Underhåll utrustning 
Avskrivning utrustning 
Diverse 
Summa rörliga kostnader 

144 
108 
12 
7 
54 
20 
40 
20 
405 

40 
30 
3 
2 
15 
6 
11 
6 
112 

25 
17 
7 
4 
14 
2 
2 
5 
77 

Fasta kostnader 113 30 23 
Summa rörliga plus fasta kostnader 518 142 100 
 
Kostnaderna för brikettering har i beräkningarna delats upp på fasta och rörliga kostnader. 
De rörliga kostnaderna är beräknade till 405 kr per ton. Med årsvolymen 2500 ton per år 
är den fasta kostnaden 113 kr per ton och den totala kostnaden är 518 kr per ton. Vid 
årsvolymen 1250 ton är den totala kostnaden 629 kr/ton.  
 
7.1.5 Kostnadskalkyl för lagring i plastkorv 
 
Ett alternativ till att lagra stråbränslen inomhus är att lagra utomhus i s.k. plastlimpor eller 
plasttunnlar. Det finns i dag flera fabrikat och tekniker. Kalkylen nedan har gjorts för en 
Reeves inplastare modell 855 med kapacitet att plasta 3 balar staplade på varandra. De 
fasta kostnaden bygger på att plastaren används av flera odlare i området. För att en 
inplastare ska vara ett lagringsalternativ för rörflen måste utnyttjandet av maskinen vara 
tillräckligt stor per år, för kalkylen nedan är användningen beräknad till 95 h/år eller 1900 
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ton. Som framgår av tabellen så står de rörliga kostnaderna för en stor andel och 
framförallt plasten är en tung kostnadsbit. 
 
Tabell 12. Antaganden för plastmaskinen vid en årsvolym på 1900 ton. 
 Anskaff.värde. kr Livslängd, 

år 

Dieselförb., 

l/h 

Kapacitet, 

ton vara/h 

Användning 

h/år 

Plastare 460 000 kr 10 3,6 20 95 

 
Tabell 13. Kostnad för lagring i plastkorv. 
Rörliga kostnader Kr/ton Kr/MWh 
Säsongslager 
Plastkostnad 
Inlastning 
 
Summa rörliga kostnader 

2 
60 
42 
 
102 

0,5 
15 
10 
 
25 

Fasta kostnader 11 3 
Summa rörliga plus fasta kostnader 113 28 
 

8 Demonstration och visning 
 
Utöver att utveckla produktionskedjan för rörflen syftar ett demonstrationsprojekt till att 
visa upp anläggningen och informera om rörflen. Från 2010-2013 har Låttra Gård tagit 
emot ett flertal studiebesök samt deltagit vid olika seminarier och mässor såsom World 
Bioenergy Jönköping, Elmia Lantbruk, Jönköping, Energimässa Öst, Linköping och 
Borgeby fältdagar. I maj 2011 anordnades en demonstrationsdag på Låttra Gård med ett 
50-tal besökare och i april 2012 anordnades en demodag vid Öknaskolan för visning av 
pannanläggningen. Oktober 2012 anordnades ytterligare en demodag med ett 50-tal 
besökare där fokus var odling och alternativa användningsområden såsom strö. Reportage 
från demonstrationsdagarna har löpande redovisats under Bioenergiportalen (bilaga 1-2). 
Göran Winkler, Låttra har även deltagit i olika arbetsgrupper/referensgrupper för att dela 
med sig av sina erfarenheter kring odling och brikettering av rörflen.  
 
 
 

 
Figur 11. Demonstration Låttra Gård 2011. 
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Figur 12. Visning av värmeanläggningen på Öknaskolan 2012.   
 

 
Figur 13. Demonstration Låttra Gård 2012. 
 

9 Diskussion och slutsatser 
 
Sverige har goda förutsättningar för en ökad produktion av biobränslen, genom ännu ej 
utnyttjade biobränsletillgångar och en stor potential för ökad biomasseproduktion inom 
jordbruket. Rörflen är en gröda som har fördelen att kunna odlas i hela landet. Den ger en 
jämn skörd under många år samtidigt som den är mycket vinterhärdig. Odlingarnas 
livslängd beräknas till minst tio år. Det är också en gröda som kan odlas på mindre 
bördiga marker och där konventionella maskiner kan användas. Tidigare studier visar 
också att energiinsatsen vid rörflensproduktion är låg och beräknas uppgå till ca 9 % av 
rörflens energiinnehåll vid en årlig bärgad skörd om 5 ton ts per ha, år. Fördelar som gör 
att många ser en potential i rörflen som bränsleråvara. Dessutom finns teknik idag 
tillgängligt från odling till slutanvändning men potential till förbättringar finns i flera steg 
i kedjan.  
 
I det här demonstrationsprojektet har målet varit att utveckla och optimera produktion och 
brikettering av rörflen på Låttra Gård för användning i nya och befintliga 
värmeanläggningar för torra bränslen varav en av dessa anläggningar är Öknaskolan i 
Tystberga. Delmål har varit att Låttra skulle öka arealen till 100 hektar samt ta emot 
rörflen från andra odlare som inspirerats till att satsa på rörflensodling i närområdet vilket 
på sikt ska leda till att fler värmeanläggningar använder rörflen som bränsle. På grund av 
den prisutveckling som har varit på biobränsle sedan projektstart 2010 samt högre 
kostnad för brikettering (se kapitel 7) än beräknat har Låttra Gård ej kunnat ta emot mer 
rörflen än det som har funnits på gården. En extern odlare har på eget initiativ valt att så 
in 6 hektar rörflen som Låttra har köpt in. 
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Projektet har uppnått målet att utveckla och optimera briketteringsanläggningen vid 
Låttra Gård för användning av rörflen som råvara. Arbetet i projektet har fokuserat 
mycket på det slitage som rörflen orsakar på utrustningen i hela kedjan liksom det damm 
som bildas vid hantering av rörflen. Projektet har inte uppnått målet att producera och 
leverera 1000 ton briketter per år. Anledningen är att lönsamheten fortfarande är svag 
p.g.a. höga kostnader för framförallt briketteringen samtidigt som prisutveckling på de 
förädlade biobränslena varit svag de senaste åren. 
 
Som bränsleråvara har rörflen nackdelen att ha en avsevärt högre askhalt än träbränsle 
vilket gör att betalningsviljan för råvaran sjunker då drift och underhållskostnaden ökar 
på värmeanläggningen. Beroende på vilken jordart rörflen odlas på kan dock stora 
skillnader förekomma i askhalt, från 3-10 %. På Låttra Gård har askhalten visat sig vara 
hög och ligger mellan 7-10 % vilket försvårar användningen av råvaran som bränsle. Det 
är få pannor på marknaden som klarar en askhalt över 7 % om rörflen ska eldas som 
ensamt bränsle d.v.s. inte blandat med andra biobränslen.  
 
I det här projektet har rörflen levererats till två olika värmeanläggningar, dels en 
värmeanläggning på Låttra Gård på 120 kW och dels en värmeanläggning på Öknaskolan 
i Tystberga på 800 kW. Pannan på Låttra har fungerat bra med rörflensbriketter då 
pannan har haft en större effekt än brännarhuvudet. På Öknaskolan har problem uppstått 
med de stora askmängderna. Ett dåligt anpassat styrsystem har resulterat i att pannan ej 
kunnat optimeras för att hantera den stora askmängden. Efter byte av styrsystemet har 
pannan optimerats för användning av rörflen med tillfredsställande resultat men då askan 
lätt orsakar valvbildning i förbränningsutrymmet så är TCG:s slutsats att rörflen med 
askhalter mellan 7-10 % enbart bör användas vid låglast i pannan på Öknaskolan då den 
ej har kontinuerlig övervakning och ett driftstopp blir mycket kostsamt. 
 
Vår bedömning är att utifrån dagens förutsättningar bör man titta mer på om rörflen kan 
användas på samma sätt som halmen används idag. Halm som bränsle används idag i 
oförädlad form i anpassade stråbränslepannor på framförallt gårdsnivå. Rörflen kräver 
avancerad förbränningsteknik och kringutrustning för hantering av askan vilket ger dyrare 
förbränningsanläggningar. Ett resultat som talar lite emot hur förädlade biobränslen 
används på marknaden i dag d.v.s. träbriketter och träpellets är ett relativt dyrt bränsle 
men investeringen i värmeanläggningen är i gengäld lägre jämfört med t.ex. en 
flisanläggning. 
 
För halm finns också en avsättning som ströråvara. Den förädling av halm som görs idag 
till i huvudsak pellets går uteslutande till strömarknaden som har bättre betalningsvilja. 
Idag pågår också projekt där förutsättningar för rörflen som ströråvara studeras 
(http://www.bioenergiportalen.se/?p=6614). Rörflen som strö är framförallt intressant för 
de regioner som har brist på halm.  
 
När det gäller rörflen och dess förutsättningar för vidare förädling till briketter i mindre 
produktionsanläggningar för användning i mindre värmeanläggningar är våra slutsatser 
följande: 
 

• Rörflen är en gröda som kan odlas i hela landet och har konkurrensfördelar mot 
traditionella grödor på mindre produktiva marker. Liksom salix är rörflen en 
flerårig gröda, vilket ger en hög energibalans samtidigt som grödans 
odlingsegenskaper inte medför så stora förändringar.  
 

• Förbränningstekniskt har rörflen besvärliga förbränningsegenskaper och där 
odling på vissa jordarter ger en väldigt hög askhalt vilket sänker priset på råvaran 
och kräver dyrare anpassade värmeanläggningar.  
 

http://www.bioenergiportalen.se/?p=6614
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• Brikettering av rörflen med kolvpressteknik är en förädlingsform som fungerar 
tekniskt men en hög askhalt i råvaran orsakar förslitningar med höga drifts- och 
underhållskostnader som följd.  

 
• Brikettering av rörflen på Låttra Gård är i dagsläget (2013) inte lönsamt.  

Kostnaderna för att producera rörflensbriketter är enligt beräkningarna ca 1422 
kr/ton vid en årsvolym på 2500 ton. Betalningen för träbriketter var 2013 mellan 
1350-1400 kr/ton i regionen. Då är priset dessutom ca 20 % lägre för 
rörflensbriketter med en askhalt >7 %.   
 

• Vid användning av rörflensbriketter i mindre värmeanläggningar krävs pannor 
som är väl anpassade för en hög askhalt. Jämfört med träråvara är drift och 
underhållskostnaden högre. 
 

• Fortsatt forskning och utveckling kring rörflen bör även fokusera på användning 
av rörflen som oförädlad råvara i gårdsanläggningar samt alternativa 
användningsområden såsom strö.  
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Bilaga 1. 

Demonstrationsdag om rörflen i Vingåker  
 
Den 4 maj 2011 hölls en demonstrationsdag om energigräset rörflen på Låttra Gård i 
Vingåker, och hela kedjan från odling, brikettering till användning i gårdens panna 
visades upp. 

 

Demonstration av en Reeves inplastare. 
 
Ett 50-tal lantbrukare, maskinentreprenörer och företag inom biobränsleteknik var på 
plats och så även Jordbruksverket och Vingåkers kommun. Programmet för dagen var att 
få en demonstration/visning hur Låttra Gård har valt att utveckla en bränslekedja med 
rörflen som råvara. Det första rörflenet såddes 2002 och idag förser 70 hektar 
rörflensodling gårdens briketteringsanläggning med råvara säger Göran Winkler ägare till 
Låttra Gård Bioprodukter.  

Innan brikettering måste rörflenet lagras på så sätt att återfuktning av materialet 
minimeras. Fuktig råvara ökar risken för driftproblem i anläggningen. Det bästa 
lagringsalternativet är balar inomhus, men lagring inomhus innebär också höga kostnader. 
Vid lagring utomhus krävs en god täckning, presenning eller inplastning. Ett alternativ 
kan vara en Reeves inplastare som besökarna fick möjlighet att titta närmare på. 
Maskinen plastar in tre balar på höjden men det finns även en modell som plastar 6 balar 
på höjden för den större användaren berättar Conny Johansson från Skandinavisk 
Maskinimport.   
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Rörflensbriketterna som tillverkas på Låttra Gård används dels i gårdens värmecentral där 
en Vetobrännare med rörligt roster på 120 kW har installerats, dels kommer briketterna 
att levereras till Öknaskolan i Tystberga där Ulricehamnsföretaget TCG Teem 
Combustion Group har investerat i en ny biobränslepanna från Ökotherm på 800 kW för 
askrika bränslen. Decima Henningsson från TCG berättar att Värmeanläggningen 
kommer att användas som en demonstrationsanläggning för att askrika bränslen som 
rörflen ska kunna testas i full skala. Ombyggnaden utförs under sommaren 2011. Målet är 
att på sikt kunna elda med 100 % rörflenbriketter.  

 

Decima Henningsson TCG. 
 
Låttra Gård och TCG deltar tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
sedan hösten 2010 i ett demonstrations- och utvecklingsprojektet ”Förädlat biobränsle 
från åkern - från frö till färdig värme” som ska pågå till 2013. Projektet finansieras av 
Jordbruksverket och länsstyrelsen i Södermanlands län genom landsbygdsprogrammet 
samt Energimyndigheten och Vingåkers kommun. I Projektet ingår att demonstrera hela 
kedjan från odling till färdig värme. På detta sätt ska kunskap om energigrödan rörflen 
spridas i landet.  
 
 
Susanne Paulrud 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
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Bilaga 2. 
 

Odla Rörflen för energiproduktion och strö  
 
Den 16 oktober 2012 hölls en informations/demonstrationsdag om rörflen för 
energiproduktion och strö, på Låttra Gård i Vingåker.  

 
Deltagare och Göran Winkler Låttra Gård 
 
Ett 40-tal, i huvudsak lantbrukare var på plats. Programmet för dagen var att ta del av 
Låttra Gårds erfarenhet av att odla rörflen för energiproduktion och strö. På plats fanns 
även Magnus Eriksson från Bal & Bobcat i Skåne för att delge sina erfarenheter kring 
effektiv hanteringa/transport av stråbränsle för energiproduktion. Ett företag som har 
jobbat med halmkedjan sedan 1980-talet och som idag pressar och hanterar i snitt 10 000 
ton halm per år. 
 
Låttra Gård som ägs och drivs av Göran Winkler har valt att utveckla en bränslekedja 
med rörflen som råvara. Det första rörflenet såddes 2002 och idag förser huvuddelen av 
70 hektar rörflensodling gårdens briketteringsanläggning med råvara. Utöver 
bränslebriketter kan rörflen vara ett bra alternativ till halm för strömedel och 
strukturfoder i djurintensiva områden med lite spannmålsodling. Att kunna leverera 
rörflenet till flera användningsområden säkrar dessutom avsättningen. I Sverige är arealen 
av rörflen fortfarande små och där huvuddelen av odlingarna finns i Västerbotten. 
Intresset för rörflen tycks dock ha ökat senaste året i södra Sverige och mycket p.g.a. av 
fler avsättningsalternativ såsom strö men även som råvara till biogasanläggningar. Ett 
område som en av deltagarna Christian Sundby från Krontorps Gård i Värmland ser som 
ett alternativ för sin rörflensodling. På Krontorps Gård har odlats rörflen sedan 
omställningen på 90-talet och som mest har rörflensarealen uppgått till 70 hektar. I dag är 
rörflensodlingen på 40 hektar. På Krontorps Gård har man planer på att testa skörd två 
gånger per år, grönskördad rörflen i juni-juli för biogasproduktion för att sedan skörda på 
våren för energi och strö, ett sådant system kräver dock mer gödning. 
 
Marknad och handel av stråbränsle var ett annat ämne som diskuterades under dagen. Här 
fick deltagarna möjlighet att ta del av Magnus Eriksson från Bal & Bobcats kunskap. 
Magnus menar att med en effektiv stråbränslekedja där balar med hög densitet används är 
stråbränsle som vilken annan handelsråvara. Från sitt lager i Ystad kan halm transporteras 
ca 25 mil för ett pris på 80 öre/kg, vilket är produktionskostnaden för pressat rörflen 
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inlastat i lager på Låttra Gård. I många regioner finns dock inte möjlighet att köpa halm 
för priset Bal & Bobcat kan leverera och här kan rörflen vara ett bra ersättningsalternativ 
till halm. Eftersom rörflen räknas som ett vallgräs går det att söka miljöersättning för 
vallodling vid odling av rörflen på åkermark. Grundersättningen är 300 kr per hektar och 
500 kr per hektar för stödområde 9 som Låttra Gård tillhör. 
 

 
Lager och sönderdelning 
 
På Låttra Gård tillämpas höstskörd, dvs. rörflenet slås av i november när gräset är 
nervissnat och får sedan ligga i sträng över vintern innan pressning på våren när råvaran 
är torr. Med vårskördemetoden slås och pressas rörflenet på våren vilket tillämpas på 
Krontorps Gård. Anledningen till att Låttra Gård tillämpar höstskörd är att slåttern kan 
göras under längre tid vilket ger mer körtid för den egna maskinparken, det går även att 
köra med högre hastighet och det blir mindre spill. Om rörflen däremot ska användas som 
strö eller strukturfoder kan vårskörden vara att föredra då det kan finnas risk att den 
hygieniska kvaliteten kan bli något sämre, framförallt i landets södra delar där stängarna 
sällan fryser vilket ge bättre förutsättningar för nedbrytning. Andra fördelar är att man 
sparar in en körning på att slippa vända strängen. Nackdelar är att grödan kan bli mer 
nertryckt p.g.a. snö vilket kan ge en högre stubbskörd vid slåtter samt att tiden för slåtter 
är kortare. Dagen avslutades med en rundvandring på gården där hela kedjan visades från 
fältet, lagring, sönderdelning, brikettering till användning i gårdens egna Vetobrännare på 
120 kW. 

 
Rörflensvall oktober, torrt rörflen 
 
Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitu 
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