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”Nya” råvaror 

 

Salix     Rörflen      Hampa       Halm 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Restprodukter från skogen, (hästgödsel)  

      



Val av gröda/råvara 

 

• Köpare/användare? 

 

• Region och växtplats? 

 

• Transportavstånd och logistik? 

 

• Maskinresurser, teknik? 

 

• Organisation/samordning med  

 annan verksamhet? 



Värdekedjan 

Odling och 
skörd 

Lagring 
och 

transport 
Förädling 

El- och 
värme-

produktion 

Slut-
användning 

 

I varje del sker ett moment som kostar energi och pengar 

 

I respektive steg måste finnas en möjlighet att tjäna pengar 

 

Ny teknik, nya metoder, ny kunskap och  nya samarbetsformer kan göra  nya 

produktionskedjor lönsamma 

 

 



Uppdrag av Hushållningssällskapet genom 

projektet ”Bioenergigårdar i ett nytt 

landskap.”  

 

 
Inventera värdera tillgänglig utrustning för 

förbränning av rörflen i briketterad eller 

riven form.  

Effektområdet 50 kW – 1 MW  

20-tal pannor och brännare studerades 

översiktligt mot bakgrund av en preliminär 

kravspecifikation.  

 

Elva produkter identifierades som 

intressanta för vidare undersökning.  



Fältutvärdering av pannor och brännare för 

rörflenseldning 

• Målet med projektet är att i samarbete med fem 

utrustningsleverantörer genomföra funktionstester under minst två 

veckor 

 

• Testerna görs med briketter av lågaskhaltigt rörflen, högaskhaltigt 

rörflen och hackad rörflen. 

 

• Identifiera ev. behov av insatser för att klara uppsatta krav på 

funktion, emissioner och oförbränt i askan. 

 

  

 

 

 

 



Fältutvärdering av pannor och brännare för 

rörflenseldning 

ÖkoTherm 

Linka 

Veto 

Ariterm 

Fröling 

Reka 



Fältutvärdering av pannor och brännare för 

rörflenseldning 

Utförda tester 

 

Hjo värmeteknik Reka   

Hans Schmidt SP mäter stoft i en 

Reka 

HKRST-FSK 32 kW, 2004 

 

Rörflen eldas under ca 2 veckor 

 

2-dagars mätning, stoft, CO, O2, NOx 

 



Halm till mellanstora värmeanläggningar (1-5 MW)  

- från åker till färdig värme 

 



Rörflen i glesbygdens småskaliga biobränslesystem, 

Glommersträsk 

 



www.bioenergiportalen.se 

 

http://www.bioenergiportalen.se/


Slutsatser 

• Råvarorna finns. 

 

• Det finns idag fungerande teknik i produktions- och användarledet 

 

• Teknikutveckling behövs för att säkerställa en fortsatt utveckling av 

nya biobränslekedjor och för att nya råvaror ska nå en större 

kommersiell marknad. 

 

•   


