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En bild säger mer än tusen ord. Här kommer därför en bild som sammanfattar vad vi 
ville åstadkomma och vad vi faktiskt gjorde i projektet.   
Vi har i denna rapport valt att lägga fokus på att illustrera vårt resultat med bilder, som 
också länkar till respektive dokument. Denna rapport bör därför läsas digitalt för störst 
utbyte.  
 
TANKEN MED PROJEKTET 

 
 
 

2. odlas upp med Rörflen 1. Outnyttjad f.d. åkermark 

3. som torkas och pressas ihop. 4. En brikett blir till! 

5 a) som kan eldas. 5 b) eller bli hästströ! 
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Om projektet 
Glommers Miljöenergi AB har i samarbete med Hushållningssällskapet och SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut utfört projektet ”Rörflen i glesbygdens småskaliga 
närvärmesystem”. Projektet har ingått i det nätverk av demonstrationsprojekt inom 
småskaliga biobränslekedjor som initierats av projektet Samordning och utveckling av 
småskaliga biobränslekedjor som drivs av Hushållningssällskapet i samverkan med SP.  
 
Projektperiod: mars 2010-  31 dec 2013 (förlängt t o m 30 juni 2014) 
 
Projektorganisationen har sett ut enligt följande: 
 
Projektägare 
Glommers Miljöenergi AB 

Projektledare 
Bo Lundmark 
 
Projektmedarbetare  
Anna Lundmark, Lennart Wigenstam, David Karlsson, Andreas Sidkvist 
 
Om Glommers Miljöenergi AB 
Glommers Miljöenergi AB är ett bioenergiföretag som har sin verksamhet främst inom 
pelletstillverkning och färdig värme. Där har den småskaliga kommersiella 
briketteringsanläggningen varit i drift sedan hösten 2010. Verksamheten bedrivs främst 
från byn Glommersträsk 45 km sydost om Arvidsjaur. Företaget startade 1996 och har 
idag ett tiotal anställda. 
 
Samarbetspartners 
Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB, SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) 
 
Finansiärer 
Jordbruksverket, Vattenfall inlandskraft, Länsstyrelsen Norrbotten, lokala 
markägare/odlare och Glommers Miljöenergi AB. 
 
För mer information kontakta 
Glommers Miljöenergi AB  
Bo Lundmark  
Tel: 070-246 86 93  
E-post: bo@glommersmiljoenergi.se 
 
Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB  
Cecilia Wahlberg Roslund Tel: 070-397 09 99 E-post: cecilia.wahlberg@hush.se 
 
 
 

mailto:bo@glommersmiljoenergi.se
mailto:cecilia.wahlberg@hush.se
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Projektet startade i mars 2010 efter att Glommers Miljöenergi AB och SP (Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut) under 2009 gjort tester som visade på lovande resultat för 
att göra briketter av stråbränsle och använda de som bränsle vid produktion av färdig 
värme. 
 
Den stora utmaningen när det gäller att använda briketter av rörflen som bränsle har 
varit att hitta en marknad för produkten. Sverige har för närvarande god tillgång till 
trädbränslen, och därför har alternativa bränslen som stråbränsle visat sig haft svårt att 
konkurrera när det gäller pris. 
 
Under projektets gång valde vi därför efter samråd med handläggare på Jordbruksverket 
att byta spår och istället rikta in oss på strömarknaden för lantbruksdjur. Det 
värmebehandlade rörflensgräset har visat sig ha flera goda hälso- och miljöeffekter som 
enligt oss gör det mer lämpat än kutterspån som bädd till hästar, kor, höns och grisar. 
 
Med facit i hand så känns denna nya inriktning helt rätt. Strömarknaden är enligt vår 
bedömning en mer flexibel marknad med många mindre aktörer som kan köpa 
produkten. Där finns bättre betalningsförmåga samtidigt som strö är bättre för 
kretsloppet än spån och vid övergång till rörflenströ kan samtidigt spån frigöras till 
bioenergimarknaden. 
 
Vi tror nu därför att projektets långsiktiga mål, att skapa lönsamhet för energigräset 
rörflen, är möjligt att uppfylla. Dock inte som energigräs i dagsläget utan istället som 
djurströ. I denna förädlingsprocess tror vi på småskalighet, där råvaran, alltså rörflenet, 
bör förädlas så nära odlingarna som möjligt och fraktas till kunden i förädlad form. 
Rörflenet bör alltså briketteras och rivas i nära anslutning till odlingen för att sedan 
transporteras till kund. 
 
Mindre anläggningar på gårdsnivå ser vi som en lämplig väg att gå. Det kan skapa 
många nya jobb på landsbygden, öka nyttjandegraden för jordbrukets maskiner, och 
därmed bidra till det öppna landskapet och ett slutet kretslopp. 
 
Länkat från denna rapport finns sammanfattningar, produktblad, och övrig information 
från projektets genomförande. Läs gärna mer på vår webbsida om projektet där vi har 
samlat alla resultat. 
 
www.bioenerginord.com   

http://www.bioenerginord.com/
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I Norrbottens och Västerbottens inland finns stora arealer nedlagd odlingsmark som 
skulle kunna producera biomassa för energiproduktion i form av gräset rörflen. En stor 
andel av marken består av torvjordar, s.k. myrodlingar, vilket ger en särskild kvalitet av 
rörflen. Kunskapen kring torvmarksodlad rörflen dokumenteras och utvecklas i 
projekt ”Rörflen i Skogslandet/Bioenergigårdar i ett nytt landskap” (se www.hush.se) 
se/nord) genom samarbete med SLU och JTI. Stor erfarenhet finns också från tidigare 
projekt i Glommersträsk. 
Glommers Miljöenergi AB (GME) har sedan mer än tio år tillbaka arbetat med 
utveckling av rörflenodling och förädling i form av träpellets och träbriketter. Företaget 
driver en småskalig förädlingsanläggning med en produktion på ca 3000-5000 ton 
träpellets per år. GME säljer sedan 1998 färdig värme genom anläggningen på 
Parkskolan i Glommersträsk. Ett system som eldas med sågverksflis i dagsläget. 
Nationellt och internationellt finns stora arealer torvmarksjordar och bara i Sverige har 
ca 455 000 ha lagts ned sedan odlingen var som störst 1946. För att omvandla 
torvmarksodlad rörflen till ett kommersiellt gångbart bränsle krävs någon form av 
bränsleberedning. Den briketteringsteknik som polska företaget Asket utvecklat, verkade 
vid en förstudie våren 2009 vara ett intressant alternativ då den är särskilt utvecklad för 
strå. Hösten 2009 testades den polska skruvpresstekniken av GME och SP (Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut) som på plats i Polen briketterade sörmländsk rörflen. 

Utifrån ovan beskrivna förutsättningar vill Glommers Miljöenergi investera och utveckla 
en demonstrationsverksamhet från frö till färdig värme baserat på mobil brikettering av 
energigräset rörflen (torvmarksodlad) med skruvpressteknik samt modernaste 
förbränningsteknik i panncentralerna. Verksamheten ska vara lönsam och kommersiellt 
inriktad efter projektets slut. 

Syftet med projektet var att utveckla och demonstrera en fungerande och lönsam kedja 
för rörflenodling på torvmark, småskalig mobil brikettering samt produktion av färdig 
värme i glesbygd. Målgrupp som projektet vände sig till var odlare, en ny typ av 
energiföretagare som jobbar med hela värdekedjan, driftsansvariga vid panncentraler 
och externa bränsleköpare. 

Projektets långsiktiga mål har varit att skapa lönsamhet för energigräset rörflen så att 
den småskaliga biobränsleproduktionen kan växa och den outnyttjade potentialen i form 
av obrukade jordbruksmarker och ev. övriga marker (t.ex. gruvområden och torvtäkter) 
kan komma branschen till godo. I ett vidare perspektiv bidrar projektet till att skapa nya 
arbetstillfällen, bevara odlingslandskapet i skogslandet, fasa ut fossil energi samt 
möjliggöra ett ev. återförande av slam och aska som kretsloppsgödselmedel. 
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Nedan anges vilka mål vi hade för projektet samt hur vi lyckades med att uppnå dem. Vi 
har även valt att visa resultatet med bilder. När det gäller rapporter, kalkyler och andra 
dokument så går det i webbversionen av dokumentet att klicka på bilden för att komma 
direkt till det relevanta dokumentet.  

Inom projektperioden var målen att: 

 

a. Mobila anläggningen köptes in och invigdes 
b. Utveckling av anläggning har skett och nu kan den även paketera strö 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den mobila briketteringsanläggningen  

Installation av briketteringsanläggningen, 
hösten 2010  

Professor emeritus Björn Källström inviger 
anläggningen hösten 2010 

 
 

Riven som river balarna 

http://www.asket.pl/
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a. En 60 kW Catfire panna har installerats i GME:s hyreshus i 
Glommersträsk där närvärme har producerats. 

 
 
 

 
Bild 1. Bilden kommer från Prezipresentationen från frö till värme som beskrivs och länkas till längre 
ner. 
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a. Totalt under projektperioden har runt 300 personer besökt GME för att se 
på briketteringsanläggningen, både från Sverige och utomlands: Tanzania 
(2 olika delegationer/distrikt), Skottland, Irland, Finland, Norge.  
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Forts. mål nr:  
 

b. Vi har även demonstrerat på Forslunda Gymnasium i Umeå.  
c. GME har även föreläst och deltagit vid fyra konferenser, Örnsköldsvik, 

Skellefteå, Piteå och Luleå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. En 8 minuters film har producerats som visar hela kedjan och GME:s 
odlingar, försöksstation samt den mobila briketteringsanläggningen. 
Filmen har i dagsläget (2015-02-01) setts 1 167 gånger på Youtube. 

 
                                  Film 1. Klicka på bilden nedan för att se filmen om du är på en dator 

                           

https://www.youtube.com/watch?v=aTXwB2sVR8Y
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Forts. mål nr:  
 

e. Rörflen, Från frö till värme - En överskådlig webbaserad presentation som 
visar rörflenets väg från frö till färdig värme har gjorts med verktyget Prezi. 
Är lämplig för alla som vill förstå mer och kan exempelvis användas av 
lärare i skolor som vill förklara hur bioenergi och kretslopp fungerar. Har i 
dagslägets setts 645 gånger på webben samt använts vid presentationer.  

 
 
Presentation 1. Klicka på bilden för att komma till presentationen (om du sitter vid datorn) 

  

http://prezi.com/sv6sztwaolcv/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Forts mål nr:  
 

f. Flera presentationer har tagits fram som visar kedjan från odling till färdig 
värme. Nedan en presentation som användes på konferens i Göteborg.  

 

 

• 

• 

• 

• 
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Forts mål nr:  
 

g. GME har intervjuats av många tidningar (lokalt och nationellt), radio, 
hemsidor (bioenergiportalen) m fl.  

 
 
Nyhetsinslag 1. SVT, Västerbottensnytt, klicka för att se.  

 
  

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/branslet-som-blev-till-stro
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Forts mål nr:  
 

h. Vi har använt vår kunskapsportal www.bioenerginord.com för att lägga in 
nyheter, delrapporter, bilder och pressartiklar. Dit går det att hänvisa för 
intresserade av projektet och resultatet.  

i. Sedan vi uppdaterade sidan 2012 med ny layout och struktur så har 
antalet besökare fördubblats varje år inom projektperioden. 2014 
låg antalet besökare på 47 115 personer.  

ii. Antalet besök på hemsidan var 2010, 6 460 st, 2011, 9 856 st, 2012, 
20 018 st, 2013 39 431 st, 2014, 47 115 st.  

iii. Vi tror att intresset kan ökas ytterligare med hjälp av bättre 
spridning i sociala medier och en uppdaterad kunskapsbank.  

 
 
 
Vår Kunskapsportal bioenerginord.com. Där samlar vi alla våra projektresultat för spridning. 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.bioenerginord.com/
http://www.bioenerginord.com/
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a. Detta arbete har pågått löpande och flera rapporter och kalkyler har tagits 
fram. Se nedan för mer info.  

b. Värmeproduktion. Se separat delrapport Värmeproduktion 
Rörflensbriketter GME 2011 som beskriver de problem som uppkommit 
och hur vi löst dem.  

c. Bilaga 3 – Minikalkyl rörflenpanna.  Kalkylen vad gäller värmeproduktion 
visar svårighet för Rörflen med dagens biobränslepriser. 

d. En kalkyl på brikettering har tagits fram (Bilaga 4 – 
Briketteringskostnader per ton) den visar att med vår anläggning så behövs 
det ett högre pris än 1500 kr/ton för att kunna få lönsamhet. Vi bedömer 
att rörflensproducenten måste få ca 700-800 kr/ton för råvaran. 

e. Under hösten 2012 gjorde vi provmätningar på stående skördemängd. Se 
bilaga 5 för mer information. (Bilaga 5 – Provmätningar skördemängd 
stående gröda av Rörflenhösten 2012 i Järvträsk och Brännberg). 

 
 

a. Detta har gjorts.  

 
 

 

http://www.bioenerginord.com/wp-content/uploads/V%C3%A4rmeproduktion-R%C3%B6rflensbriketter-GME-2011.pdf
http://www.bioenerginord.com/wp-content/uploads/V%C3%A4rmeproduktion-R%C3%B6rflensbriketter-GME-2011.pdf
http://www.bioenerginord.com/rorflen-och-varmeproduktion-sammanfattning-av-projektaret-2012/bilaga-3-minikalkyl-ro%cc%88rflenspanna-2/
http://www.bioenerginord.com/rorflen-och-varmeproduktion-sammanfattning-av-projektaret-2012/bilaga-4-briketteringskostnader-per-ton/
http://www.bioenerginord.com/rorflen-och-varmeproduktion-sammanfattning-av-projektaret-2012/bilaga-4-briketteringskostnader-per-ton/
http://www.bioenerginord.com/rorflen-och-varmeproduktion-sammanfattning-av-projektaret-2012/bilaga-5-provma%cc%88tningar-sko%cc%88rdema%cc%88ngd-sta%cc%8aende-gro%cc%88da-av-ro%cc%88rflenho%cc%88sten-2012-i-ja%cc%88rvtra%cc%88sk-och-bra%cc%88nnberg-v2/
http://www.bioenerginord.com/rorflen-och-varmeproduktion-sammanfattning-av-projektaret-2012/bilaga-5-provma%cc%88tningar-sko%cc%88rdema%cc%88ngd-sta%cc%8aende-gro%cc%88da-av-ro%cc%88rflenho%cc%88sten-2012-i-ja%cc%88rvtra%cc%88sk-och-bra%cc%88nnberg-v2/
http://www.bioenerginord.com/rorflen-och-varmeproduktion-sammanfattning-av-projektaret-2012/bilaga-5-provma%cc%88tningar-sko%cc%88rdema%cc%88ngd-sta%cc%8aende-gro%cc%88da-av-ro%cc%88rflenho%cc%88sten-2012-i-ja%cc%88rvtra%cc%88sk-och-bra%cc%88nnberg-v2/
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a. Vi säljer nu rörflenströ via hemsidan och blocket. Klicka för mer info. 
 

 
  

http://www.glommersmiljoenergi.se/rorflenstro/
http://www.blocket.se/arvidsjaur/Rorflensstro__bra_for_djuren__naturen_och_dig_58509645.htm?ma=1
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a. Med de biobränslepriser som är idag så är det inte konkurrenskraftigt. Se 
bilaga 1 för mer information och bilaga 2 för siffror. 

 
 

 

a. Detta mål har inte uppnåtts. Pga. av stort effektbehov så har det varit svårt 
att flytta den. Det behövs 80 Ampere. Vilket gjort att det blivit för dyrt och 
omständligt att flytta den.  

 Därför inköptes mindre demovagn efter samråd med handläggare på 
Jordbruksverket. 

                     
                              Bild 2. Demovagn i Borgeby 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

http://www.bioenerginord.com/wp-content/uploads/Bilaga-2-Minnesanteckningar-telemo%CC%88te-m-ro%CC%88rflenprojekten-12-11-29.pdf
http://www.bioenerginord.com/wp-content/uploads/Bilaga-3-Minikalkyl-ro%CC%88rflenspanna-2.pdf
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För att nå de mål som har redovisats tidigare så har vi inom projektet odlat upp 33 
hektar och har nu totalt 50 hektar till vårt förfogande.  
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Många lärdomar och nya erfarenheter tar vi med oss i detta projekt varav det mesta går 
att läsa om i våra årliga rapporter. Men om vi ska lyfta fram två saker så har det ena med 
askhalten vid eldning att göra och den andra är slutsatsen att rörflen som strö nu är den 
mest framkomliga vägen för oss och antagligen för andra som vill satsa på att odla och 
förädla rörflen. 
 

Stor askmängd bildas. Fluffig aska ger risk för flygaska. Cyklon för avskiljning är att 
rekommendera. Gräs ger 20 % mindre energi än trä, vilket ger färre kilowattimmar per 
ton än trä. Trä ger 4 900 kWh per ton medan rörflen ligger på ungefär 4 200 kWh per 
ton. Detta gör att en större panna till rörflenbränsle jämfört med trädbränsle är att 
rekommendera för att mängden bränsle ska kunna passera som gör att watten fås ut.  
 

Den avgörande insikten under projektet har varit att rörflensbriketter för eldning i 
dagsläget inte är prismässigt konkurrenskraftigt som bränsle.  Därför har vi valt att satsa 
på att brikettera och riva rörflensbriketter för att sälja som djurströ. Detta tror vi är 
vägen framåt. Detta utvecklas vidare i den bifogade sammanställningen ”Grön 
omställning med rörflen” som bifogas i detta dokument. 

Avslutningsvis vill vi tacka våra finansiärer och samarbetspartners för att vi har kunnat 
få stöd till att utföra detta projekt. 

 
 
 

 
Bo Lundmark 
Glommers Miljöenergi AB 
Februari 2015 
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! Rörflenprojektet, november 2013 

!

1

!

2

fff!

Grön!omställning!
med!rörflen!!

Rörflen!för!dyrt!
i!dagsläget!

”Våra&beräkningar&
visar&att&rörflen&i&
dagsläget&inte&kan&
konkurrera&med&pellets&
eller&flis&som&
bioenergikälla.”&

4!Bo!Lundmark,!VD!
Glommers!Miljöenergi!!

Rörflen!i!glesbygdens!småskaliga!
närvärmesystem!

Stegen!i!projektet!

Den!mobila!
briketteringsanläggn
ingen!togs!i!drift!och!
testkördes!

Install
era!

En!lämplig!brikett!
med!rätt!egenskaper!
för!eldning!togs!
fram.!

Brikett
era!

Pannan!i!ett!
hyreshus!
proveldades!med!
briketterna,!askhalt,!
energi!och!
förbrukning!mättes.!

Elda!

Eldning!med!rörflen!
kan!i!dagsläget!inte!
konkurrera!i!pris!
med!trä.!

Utvärd
era!

En!ny!lovande!
marknad!för!
briketterat!rörflen!
har!identifierats.!
Strö!kan!vara!vägen!
framåt.!

Ny!
riktning!

Slutsatser!efter!3!år!

Fler!slutsatser!på!nästa!sida!

Att!odla!rörflen!på!outnyttjad!åkermark!för!

att!sedan!brikettera!och!elda!i!en!panna!för!

att!skapa!närvärme!har!vi!nu!testat!under!

tre!års!tid!i!våra!anläggningar!i!

Glommersträsk,!södra!Lappland.!Projektet!

har!varit!både!utmanande!och!lärorikt!

samt!visat!sig!leda!till!nya!intressanta!

möjligheter.!Resultatet!från!våra!

utvärderingar!visar!att!odling!av!rörflen!

fungerar!som!ett!bra!sätt!att!upprätthålla!

åkermark!och!skapa!arbetstillfällen.!

Däremot!är!det!svårt!att!få!lönsamhet!när!

det!gäller!att!skapa!närvärme!genom!

eldning!av!briketterna.!Detta!då!

bränslekostnaden!visat!sig!vara!10!

respektive!80!procent!högre!än!för!pellets!

och!flis.!!När!det!gäller!underhåll!så!är!

Rörflen!50!respektive!25!%!dyrare!än!

jämförda!bioenergikällor.!

Rörflen!bra!men!för!dyrt!i!dagsläget!

Bilaga 1. Slutsatser efter tre år, sid 1 



 Slutrapport 2010-2013: Projekt ”Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem”        (23) 21 

 

!

! 2(2)!Läs!mer!på!www.bioenerginord.com!!

Glommers!Miljöenergi!AB! Information!om!Rörflenprojektet!nov!2013!
2013!!!

1

Om!Rörflen!i!Sverige!i!dagsläget!inte!

kan!konkurrera!med!skogen!som!

råvara!för!bioenergi,!vilka!andra!

användningsområden!kan!då!finnas!

för!rörflen!och!kan!dessa!bidra!till!att!

mer!biobaserad!energi!frigörs?!Och!

vart!finns!betalningsförmågan?!!

Vi!upptäckte!ganska!snart!att!en!stor!

marknad!för!träråvara!är!kutterspån!

som!strö!till!hästar.!!!

2

Vad!skulle!det!innebära!om!

kutterspånet!ersattes!med!briketterat!

och!rivet!rörflen!istället?!!

Om!vi!tittar!på!antalet!hästar!i!Sverige!

så!uppgår!de!i!runda!tal!till!ca!350!000!

djur,!om!vi!antar!att!300!000!av!dessa!

har!kutterspån!i!sina!boxar!och!det!

går!åt!ca!1!ton!strö!per!häst!och!år!så!

skulle!detta!innebära!att!det!finns!

behov!av!300!000!ton!strö/!år.!Med!en!

genomsnittlig!rörflenskörd!på!3!

3

ton/ha!och!år!skulle!det!behövas!en!

åkerareal!på!100!000!ha.!

Med!ett!pris!på!2!kr/!kg!exkl.!moms!är!

marknaden!värd!ca!600!milj./år.!Att!

byta!spån!mot!rörflenströ!skulle!

tillföra!biobränslemarknaden!ca!240!

GWh!ny!bioenergi!utan!kostnad.!!

Detta!motsvarar!energin!från!50!

vindkraftverk!som!idag!kostar!ca!2!

miljarder!kr!att!bygga.!

1

Flera!fördelar!med!
rörflenströ!
Att!riva!rörflensbriketter!och!sälja!

som!strö!kan!frigöra!biomassa,!

förbättra!djurhälsan!och!vara!

ekonomiskt!lönsamt.!Rörflenströ!är!en!

bättre!produkt!än!kutterspån!som!

djurströ!eftersom!avfallet!kan!

2

återföras!i!kretsloppet!som!gödsel!och!

briketteringen!med!dess!

värmebehandling!gör!att!det!dammar!

mindre!och!är!mer!hälsosamt!för!djur!

och!skötare.!Dessa!faktorer!

tillsammans!med!den!bioenergi!i!form!

av!kutterspån!som!skulle!frigöras!talar!

för!att!rörflen!som!strö!på!sikt!kan!

bidra!till!en!grön!omställning.!

Att!ersätta!kutterspån!med!rivna!rörflensbriketter!som!strö!
kan!ge!energi!motsvarande!vindkraft!för!2!miljarder!kr!

362!700!
är!antalet!hästar!i!
Sverige!enligt!
uppskattning!av!
Jordbruksverket!
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Detta är en lista med presentationer, filmer, rapporter och informationsbroschyrer som 
har tagits fram under projektet antingen av oss eller våra samarbetspartners.  
 

Rörflen - från frö till värme, ett hållbart kretslopp, Webbaserad presentation med Prezi, 
Andreas Sidkvist, 1 feb 2015 
 

Rörflen från frö till värme. Film, 8 minuter, Bodil Lundmark, 2012-05-12 
 

Rörflen i Skogslandet, Projektsammanfattning 2008-2011, Hushållningssällskapet 
 
Rörflen som strö i stallar och ladugårdar, infofolder 2012, Cecilia Wahlberg Roslund 
 
Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem, Informationsfolder om projektet, 
Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet 
 
Nya affärsmöjligheter med energigräset RÖRFLEN, Hushållningssällskapet 2012 
 
 

Se Bilaga 3, Minikalkyl rörflenpanna.   
 

Sammanfattning, 2011 
Projektet ”Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem”  
Delrapport  
Värmeproduktion Rörflensbriketter GME 2011 
 
Sammanfattning, 2012 
Projektet ”Rörflen i glesbygdens småskaliga närvärmesystem” 
Bilaga 1, Brev till Hans Karlsson ang. användande av Rörflen som strö GME 
Bilaga 2, Mötesanteckningar som visar beslut om nytt vägval.  
Bilaga 3, Minikalkyl rörflenpanna.   
 
Sammanfattning och slutsatser, 2013 
Grön omställning med rörflen, Slutsatser nov 2013, (finns bifogat i detta dokument). 
 

Sidan om GME:s rörflenprojekt på Bioenergiportalen.se 
Bioenerginord.com är GME:s sida för informationsspridning om våra projekt. 
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Här listar vi ett par artiklar och nyhetsinslag som publicerats om projektet. 
 
--- 
Okt 2010, Arvidsjaurs kommuns hemsida, Invigning av Sveriges första mobila 
brikettanläggning för stråråvara. 
http://www.arvidsjaur.se/sv/Info/Arkiv/2010/Oktober/Invigning-av-Sveriges-forsta-
mobila-brikettanlaggning/  
 
12 juni 2012, SVT, Västerbottensnytt, Bränslet som blev till strö 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/branslet-som-blev-till-stro 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för visat intresse!  
Du som tog dig ända hit. - 


