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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.”	  

-‐	  Bo	  Lundmark,	  VD	  
Glommers	  Miljöenergi	  	  

Rörflen	  i	  glesbygdens	  småskaliga	  
närvärmesystem	  

Stegen	  i	  projektet	  

Den	  mobila	  
briketterinsanläggni
ngen	  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	  
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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.	  	  	  
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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	  rörflensskörd	  på	  3	  ton	  /	  
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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	  rörflensströ	  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.	  
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Flera	  fördelar	  med	  
rörflensströ	  
Att	  riva	  rörflensbriketter	  och	  sälja	  

som	  strö	  kan	  frigöra	  biomassa,	  

förbättra	  djurhälsan	  och	  vara	  

ekonomiskt	  lönsamt.	  Rörflensströ	  är	  

en	  bättre	  produkt	  än	  kutterspån	  som	  

djurströ	  eftersom	  avfallet	  kan	  
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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	  


