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Abstract 
 
The aim of this preliminary study was to summarize existing information and 
to develop an outline plan for a mobile briquette plant based on the conditions 
and requirements of reed canary grass production on forestry land. The results 
of the study show that there is potential to build up small-scale briquette 
production from reed canary grass in the areas around Arvidsjaur, Lycksele 
and Malå.  
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Förord  
 
Denna förstudie har finansierats av Länsstyrelsen i Norrbotten och Vattenfall 
Inlandskraft. Glommers Miljöenergi AB (GME) har stått som huvudman och 
där genomförandet har organiserats av SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, enheten för Energiteknik med Susanne Paulrud som 
projektledare.  
 
Projektet har genomförts i samarbete med Glommers Miljöenergi (Bo 
Lundmark) och projektet Bioenergigårdar i ett nytt landskap (Cecilia 
Roslund). 
 
 
Borås, september 2009. 
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Sammanfattning  
 
I Norr- och Västerbottens inland finns stora arealer nedlagd odlingsmark som 
utgör en god potential för energiproduktion i form av energigräset rörflen. I 
Arvidsjaur kommun finns ett intressant produktionsområde för rörflen kring 
Glommersträsk och Saltmyran. Inledande möten har hållits för att hitta ett 
produktionskoncept som passar området och dess aktörer. Stor kompetens och 
erfarenhet kring rörflen finns hos Glommers Miljöenergi (GME).  
 
I den här förstudien har ingått att sammanställa befintlig fakta och skissa på 
en mobil brikettanläggning utifrån det behov och de förutsättningar som 
skogslandets rörflensodling ger. Resultatet i studien visar att det finns 
potential att bygga upp en produktion kring småskalig brikettering av rörflen i 
området kring Arvidsjaur, Lycksele och Malå.  
 
Viktiga slutsatser är att potentiella användare av rörflensbriketter finns i de tre 
studerade områdena men för att få ekonomisk lönsamhet på en småskalig 
briketteringsanläggning med rörflen som råvara krävs användare med bra 
betalningsförmåga. En briketteringsanläggning för rörflen kräver en relativt 
hög automatiseringsgrad för att få lönsamhet vid kommersiell drift. Placering 
av anläggningen bör därför inledningsvis ske där annan verksamhet bedrivs så 
att personal-, maskinkostnader (ex lastare) och lagringsutrymme kan fördelas 
på olika verksamheter. En bra uppställningsplats att bygga upp en verksamhet 
kring en mobil anläggning för rörflen är vid Glommers Miljöenergis 
pelletsfabrik i Glommersträsk på gränsen mellan Norr- och Västerbotten.  
Anläggningen kan då utnyttjas som en mobil enhet i demonstrationssyfte men 
med en stationär ”hemmaproduktionsbas” i Glommersträsk. 
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Summary 
 
 
There are large areas of disused farming land in inland Norrbotten and 
Västerbotten, Sweden, which have good potential for energy production from 
reed canary grass. In the municipality of Arvidsjaur lies an area of land 
around Glommersträsk and Salmyran that is of interest for growing reed 
canary grass. Introductory meetings have been held to discuss a rough plan for 
production that is suited to the area and its stakeholders. Glommers 
Miljöenergi (GME) is a local company with a lot of competence and 
experience of reed canary grass production.  
 
The aim of this preliminary study was to summarize existing information and 
to develop an outline plan for a mobile briquette plant based on the conditions 
and requirements of reed canary grass production on forestry land. The results 
of the study show that there is potential to build up small-scale briquette 
production from reed canary grass in the areas around Arvidsjaur, Lycksele 
and Malå.  
 
Important conclusions from the study are that there are potential users for reed 
canary grass briquettes in all three areas studied, but that profitability for 
mobile briquette plants is dependent on the willingness of the users to pay 
well for the briquettes. These briquette plants would need a relatively high 
degree of automation for commercial operation to be profitable. The first 
plant should therefore be collocated with another business so that staff, 
machinery (e.g. loader) and storage space can be shared with other operations. 
One appropriate location would be to build up activities for a mobile reed 
canary grass briquette plant around Glommers Miljöenergi’s pellet plant in 
Glommersträsk, on the border of Norrbotten and Västerbotten. Thus, the plant 
could be used as a demonstration mobile unit, with a stationary ”home 
production base” in Glommersträsk. 
 
 
 



 

 

8 

1 Inledning 
 
Förädling av rörflen kan både öka lantbrukets inkomster och skapa en större 
marknad. Genom att förädla råvaran till briketter ökar användningsområdet 
genom att briketter är dels mindre transportkänsliga och dels kan användas i 
mindre förbränningsanläggningar (< 1 MW). 
 
Utifrån de förutsättningar som råder i norra Sveriges inland, med små 
odlingsarealer och långa transportavstånd till användare är det av intresse att 
studera förutsättningarna för att bygga upp en demonstrationsverksamhet 
kring en mobil briketteringsanläggning.  
 
För att få bra ekonomi på en småskalig briketteringsanläggning (1000-3000 
årston) är det viktigt att anläggningen utnyttjas under hela året. Genom att 
göra anläggningen mobil, dvs. flyttbar mellan gårdarna eller kommunerna, 
kan produktionen flyttas dit råvaran finns. Anläggningen kan därmed utnyttjas 
för olika råvaror som finns tillgängliga under olika delar av året.  
 
I Arvidsjaur kommun finns ett intressant produktionsområde för rörflen kring 
Glommersträsk och Saltmyran. Inledande möten har hållits för att hitta ett 
produktionskoncept som passar området och dess aktörer. Stor kompetens och 
erfarenhet kring rörflen finns hos Glommers Miljöenergi (GME) som drivit 
ett antal utvecklingsprojekt kring rörflen (Bioenerginord, 2009). Det treåriga 
projektet ”Bioenergigårdar i ett nytt landskap” i Västerbotten arbetar med att 
både kort- och långsiktigt stimulera fram ny produktion av biobränslen genom 
utveckling av ny teknik, nya metoder, nya affärsmodeller och tillämpbar 
forskning. (Hushållningssällskapet, 2009). Delprojekt fyra handlar om 
rörflenodling utifrån skogslandets förutsättningar. Sex inlandskommuner 
omfattas av inlandsprojektet varav Arvidsjaur är en. 
 
Energimyndigheten och Jordbruksverket planerar ett nytt utvecklingsprogram 
”Förädling av energigrödor”. Under Juli-August 2009 har aktörer över hela 
landet inom jord- och skogssektorn möjlighet att skicka in intresseanmälan för 
deltagande. Två till tre anläggningar eller produktionskedjor för förädling av 
energigrödor, med årsproduktion upp till 10 000 ton, ska hittas i 4-5 län. 
Råvaror och tekniker ska vara anpassade för lokala behov och förutsättningar. 
När det är klart vilka anläggningarna blir och vilka tekniker som blir aktuella 
kan planeringen av forsknings- och utvecklingsdelarna inom programmet 
slutföras. I den nationella delen blir parterna Energimyndigheten och 
Jordbruksverket, samtidigt som planen är att också samverka med olika 
länsstyrelser. Detta tillsammans med att Hushållningssällskapet via andra 
kontakter och aktiviteter identifierat ett stort intresse kring rörflen i 
Norrbotten gör att visionen om en briketteringsanläggning känns angelägen. 
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1.1 Mål och Syfte 
 
Målet med projektet är att genom samverkan mellan olika utvecklingsprojekt 
och tillsammans med företagare i Arvidsjaurs kommun etablera en 
brikettanläggning som kan fungera både i kommersiellt syfte och som 
demonstrationsanläggning. 
  
Syfte med förstudien är att sammanställa befintliga fakta och skissa på en 
mobil brikettanläggning utifrån det behov och de förutsättningar som 
skogslandets rörflensodling ger.  
 
 

2 Produktionsområden 
 

2.1 Råvara 
 
Rörflen är ett flerårigt gräs som kan odlas i hela landet. 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 vid normala förhållanden för vårskörd. Om rörflen 
bärgas tidigt på våren är torrsubstansen normalt mellan 80-90 %. Vid skörd av 
rörflen är kapaciteten viktig för att hålla nere produktionskostnaden och med 
tillgängliga maskinresurser hinna bärga en tillräckligt torr rörflen av god 
kvalitet. Vårskördad rörflen kan pressas med både rundbals- och 
storbalsteknik, s.k. HD-press. Rörflen är en råvara som bedöms ha bra 
förutsättningar att användas i små lokala förädlingsanläggningar i hela landet. 
Grödan är förhållandevis ny och det finns möjligheter till kostnadssänkningar 
i samband med både odling, hantering och lagring. 
 

2.2 Område och kapacitet 
 
Nedan görs en översikt av regionens förutsättningar med avseende på främst 
råvarukapacitet och avsättning, men även utifrån pågående projekt och 
intresserade huvudmän. 
 
Glommersträsk-Saltmyran-Boksel (figur 1) 

I Arvidsjaur kommun finns ett intressant produktionsområde för rörflen kring 
Glommersträsk och Saltmyran (figur 1). Inledande möten har hållits för att 
hitta ett produktionskoncept som passar området och dess aktörer. Stor 
kompetens och erfarenhet kring rörflen finns hos Glommers Miljöenergi som 
drivit ett antal utvecklingsprojekt kring rörflen (Bioenerginord, 2009). Det 
finns idag ca 120 hektar etablerad rörflensodling i området varav ca 17 ha är 
nysått 2007. Eftersom odlingarna restaurerades och såddes mellan åren 1998-
2000 behöver dessa successivt rivas upp och sås om (Lundmark, 2009). 
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Bedömningen är att det finns möjlighet att ytterligare restaurera ca 100 hektar 
myrodling i området (Roslund, 2009).     
 
Fårträsk-Rentjärn-Mörttjärn (figur 1) 

Området har i dag inga etablerade odlingar av rörflen. Bedömningen är att det 
finns potential att restaurera ca 130 hektar myrodling för rörflensodling 
(Roslund, 2009).  
 
Bratten-Vägsele-Knaften-Hornmyr (figur 1) 
 
I området finns en ansenlig areal nedlagd och obrukad odlingsmark. Bara i 
byn Knaften finns 78 hektar nedlagd myrodling förutom de 95 hektar 
”hårdland” som redan är i drift med annan produktion. I kringliggande byar 
finns ytterligare betydande arealer, ca 20 hektar (Roslund, 2009). Det finns 
idag inga etablerade rörflensodlingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Aktuella områden för rörflensodlingar i norrlands inland. 
 
 

2.3 Avsättning 
 
En viktig förutsättning för att kunna bygga upp en småskalig 
briketteringsproduktion i områdena enligt figur 1 är att det finns potentiella 
användare som har förbränningsteknik som gör det möjligt att använda dessa 
bränslen.  
 

 
Glommersträsk-
Saltmyran området 

Forskningsstation Fårträsk 
med kringliggande potentiell 
odlinsmark 

Bratten-Knaften området 



 

 

11 

Vid introduktion av nya bränslen som rörflen kommer dessa i huvudsak, 
åtminstone inledningsvis, bli aktuella att användas som t ex inblandning i 
befintliga värmeanläggningar (t ex rosterpannor) som idag använder torra 
trädbränsleråvaror eller skogsflis. Inblandning av rörflen kan dock innebära 
behov av teknikutveckling i hela kedjan och där även logistiken är en viktig 
del för att få ett effektivt system med god ekonomi.    
 
Eftersom kapitalkostnaden och de rörliga kostnaderna är relativt hög för en 
småskalig briketteringsanläggning i förhållande till kapaciteten så kommer det 
i dagsläget att krävas en bra betalningsförmåga för produkten för att få 
ekonomisk lönsamhet (Paulrud m fl., 2009a). Att förädla rörflen till briketter 
är ett sätt att öka produktens värde vilket ökar möjligheten att sälja 
slutprodukten till konsumenter som kan betala ett högre pris per 
energiinnehåll än vad en storförbrukare kan göra.  
 
För att kunna etablera en mobil småskalig briketteringsanläggning i området 
är det därför viktigt att klargöra till vilken typ av användare som bränslet i 
huvudsak kan levereras till. 
 
Potentiell avsättning för rörflensbriketter i de tre studerade områdena finns 
bland annat i Knaftenområdet. I området finns i dagsläget en skola med 
oljeeldning som har potential att konverteras till biobränsle. Ett annat 
alternativ är en mindre närvärmecentral där en byalokal med direktverkande 
el samt ev. närliggande fastigheter kan ingå i ett närvärmenät. I grannbyn 
Bratten finns en mjölkgård som planerar att bygga en ny panncentral.  
 
I Glommersträsk finns ett hyreshus och brandstationen som idag använder 
vattenburen el. Fastigheten har skorsten och plats för en biobränslepanna. 
Effektbehov ca 160 MWh motsvarande ca 50 ton rörflensbriketter.  
Fastigheterna bedöms ha bra förutsättningar att konverteras till briketter och 
pellets (Lundmark, 2009). Glommers Miljöenergi har påbörjat diskussioner 
med Arvidsjaur hem angående en konvertering.  
 
I området finns ett antal Vetobrännare i drift för i huvudsak flis, effektklass 60 
kW. På sikt kan även större kunder som värmeverk komma ifråga ifall 
prisutvecklingen fortsätter uppåt och lönsamheten kan säkerställas (Roslund, 
2009).  
 

3 Småskalig brikettering 
 
Det finns ett flertal svenska återförsäljare av småskalig briketteringsteknik 
(tabell 1). I Sverige används huvuddelen av tekniken för brikettering i 
stationära anläggningar med egen producerad träråvara som sågspån och 
kutterspån. Tekniken tillämpas dock för andra biomassaråvaror i andra länder. 
I det beskrivna området (figur 1) finns också tillgång till begagnad utrustning 
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som idag inte används. Denna teknik bygger dock på en större 
produktionskapacitet.  
 
Tabell 1. Exempel på svenska utrustningsleverantörer av småskalig briketteringsteknik. 
Leverantör  Märke Kapacitet kg/h 

Bogma AB/CF Nielsen A/S (Dansk) 
Provejo Maskinindustri AB 
Svensk Ekodiesel 
Mared AB 
Ingeniörsfirma R. Sjöstrand AB 
 

Tillverkare 
Återförsäljare 
Återförsäljare 
Återförsäljare 
Återförsäljare 
 

Bogma/CFN 
Rb2 
EkoBrik 
Adelmann 
RUF 

30-2500 
40-3000 
120 
150-1500 
110-600 
 

 

Teknik som är speciellt anpassad för stråbränsle har bl a utvecklats i Polen. 
Till exempel saluför det polska företaget Asket (www.asket.pl), kompletta 
kedjor för brikettering av stråbränslen på gårdsnivå idag. Dessa anläggningar 
består av en eldriven stationär rivare (moderniserad Tomahawk balsnittare) 
med matarbord, ett buffertlager och brikettpressar. Anläggningarna kan fås 
med en kapacitet från 100 till 1000 kg/h. Pågående studie (Paulrud, 2009c) 
visar att tekniken kan vara intressant för en briketteringsanläggning med 
rörflen som råvara. Tekniken är enkel, lättskött och speciellt utvecklad för en 
småskalig produktion med stråbränsle som råvara. De produktionslinjer som 
saluförs är dock för personalkrävande för svenska förhållanden. En mer 
utvecklad automatiserad förbehandlingslinje (riv matarbord mm) krävs om 
tekniken ska utnyttjas i Sverige i kommersiellt syfte.   
 
Andra exempel på småskaliga briketteringspressar är Ecomec som säljs i 
Finland (www.st1.fi). Pressen har en kapacitet från 50 till 350 kg/h. En press 
som bedöms ha förutsättningar att användas för rörflen (Roslund, 2009). 
 
 

3.1 Mobila anläggningar 
 
Syftet med att utveckla en mobil anläggning är att kunna följa 
skörden av olika grödor eller kunna använda råvaror som är mer otillgängliga 
eller bara finns tillgängliga under en kortare period.   
 
I Europa har intresset för det här anläggningskonceptet ökat och i England 
liksom i andra länder finns planer på att starta upp fler anläggningar av den 
här typen (Paulrud & Wallin, 2009b). 
 
Anledningen till intresset för det här anläggningskonceptet i många länder är 
att det på många håll inte finns tillgång till råvara för att bygga upp en 
storskalig struktur kring förädling. Det här är ett anläggningskoncept som 
även kan bli intressant för Sverige för exempelvis områden med små 
odlingsarealer och långa transportavstånd till användare. 
 
En mobil anläggning kan utformas på olika sätt. Principen bygger dock på att 
anläggningen ska kunna förflyttas mellan olika områden eller gårdar. En 
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mobil anläggning kan också konstrueras för att vara självförsörjande, dvs. inte 
vara beroende av el. 
 
En briketteringsanläggning kan delas in i tre processer: 
 

1. Förbehandlingslinje för hantering och sönderdelning av råvara innan 
brikettering 

 
2. Brikettering (pressning) 

 
3. Hantering och lagring av slutprodukt 

 
 
Nedan görs en beskrivning av olika typer av mobila anläggningar som finns 
på marknaden idag samt för- och nackdelar med ett sådant system med rörflen 
som råvara.  
 
3.1.1 Containermoduler 
 
C/F Nielsen tillverkare av briketteringsteknik i Danmark marknadsför en 
mobil briketteringsanläggning i ett containersystem.  
 
Containermodulen består av en briketteringspress, en bränslesilo, ett 
inmatningssystem och en kylbana placerat i en 20 fot container (längd ca 6 m) 
(figur 2-4). Containern säljs med en presskapacitet från 400 kg/h (1000-3000 
årston) till 1000 kg/h (4000-6000 årston). Den här anläggningen är dock 
byggd för träråvara. För användning av stråråvara krävs matningssystem och 
silos som är anpassad för detta. För hantering av råvaran innan pressning 
krävs tillgång till byggnad eller fler containermoduler. 
 

 

 
Figur 2. Skiss på mobil briketteringsanläggning från C/F Nielsen. Källa www.cfnielsen.com 
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Figur 3. Mobil briketteringsanläggning från C/F Nielsen. Källa www.cfnielsen.com. 
 

 
Figur 4. Mobil briketteringsanläggning från C/F Nielsen. Brikettpress och elskåp. Källa 
www.cfnielsen.com 

Fördelen med att bygga upp en anläggning i containermoduler är att det går 
att tillhandahålla bra begagnande containers till ett relativt lågt pris. 
Lastcontainers är dessutom förhållandevis enkla att förflytta med en kranbil 
eller lastväxlarbil.  

En begagnad 20 fot isolerad lastcontainer med elcentral kan köpas från 30 000 
kr (exkl moms). En begagnad oisolerad 40 fot lastcontainer kan fås för 
15 000-20 000 kr (Larsson, 2009). 

Nackdelen med ett mobilt system med lastcontainers är att utrymmet är 
begränsat. För en effektiv hantering krävs även tillgång till befintliga 
byggnader för ev. förbehandling och lagring av råvaran/slutprodukten. 
Containers kan även användas för en förbehandlingslinje samt för 
korttidslagring av slutprodukten. Det förutsätter dock att balarna kan lagras 
väderskyddat utomhus i anslutning till briketteringen.   

Liksom en stationär anläggning kräver en mobil anläggning en 
uppställningsplats med en tillräckligt stor elkapacitet. En kapacitet som oftast 
inte finns i ett mindre eller mellanstort lantbruk.    
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Vilken typ av containers och hur många som krävs för ett mobilt system beror 
på vilken förbehandlingslinje som väljs, om det finns tillgång till byggnader 
på uppställningsplatsen, hur briketterna ska levereras till kund. Nedan 
beskrivs två tänkbara system. 

Tillgång till byggnader för bränsleberedning och lagring av slutprodukt. 

Finns tillgång till byggnader för bränsleberedning och lagring av briketter kan 
pressen monteras upp i en 20 fot lastcontainer enligt C/F Nielsens mobila 
anläggning (figur 3). En container med lastväxlarram är något billigare att 
transportera jämfört med en lastcontainer utan ram som kräver en kranbil vid 
transport.  

Om Byggnad finns inkluderas en riv och ev. en kvarn samt transportörer och 
doserare till brikettpressen. En kontinuerligt matad riv med matarbord har 
fördelen att ett extra mellanlager för det hackade materialet inte behövs. Som 
figur 3 visar förs det hackade materialet från intilliggande byggnad via en 
transportör till containermodulen. Briketterna matas sedan via en kylbana till 
en lastcontainer alternativt en intilliggande byggnad. Hur slutprodukten ska 
behandlas beror på om briketterna ska transporteras som bulkråvara eller i 
storsäck.  

Utrustning: 

• Container (20 fot) 
• Brikettpress (kapacitet 500 kg/h) 
• Bränslesilo för buffertlagring 
• Kylbana 
• Doserare och transportörer för stråråvara 
• Elskåp 
• Balrivare med matarbord 
• Ev kvarn beroende på rivens snittkapacitet 

Utan tillgång till byggnader för bränsleberedning och lagring av slutprodukt. 

 
Om en uppställningsplats ej har tillgång till byggnader för bränsleberedning 
och lagring av briketterna, krävs flera containermoduler eller tillfälliga 
lagerhallar. Systemet kräver att balarna lagras utomhus. Som ovan kan en 20 
fot container användas för briketteringen och buffertlager samt dockas en 20 
fot container för lagring av hackad råvara och där råvaran via en skruv matas 
till briketteringspressen. Detta motsvarar ca en dags körning vid en 
brikettkapacitet på 300 kg/h. Istället för en kontinuerligt matad riv kan en 
enklare traktorburen eller eldriven riv användas eftersom materialet hackas 
upp innan påfyllning i bränslelagret. En sådan typ av ”allt i ett anläggning” 
för pelletering finns i dag som demoexemplar. Anläggningen är utvecklad av 
Sweden Powers Chippers AB i Borås och finns beskriven i (Paulrud & 
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Wallin, 2009). SPC-anläggningen har dock en låg kapacitet, ca150 kg/h, för 
att hålla nere elbehovet så att den kan användas direkt på gården. Den här 
typen av mindre anläggning lämpar sig dock bättre för produktion av bränsle- 
eller ströpellets till konsumentmarknaden som ger en bättre betalning än 
bränslebriketter.  

Alternativet till ett bränslelager i en 20 fot container är en 40 fot (12 m) 
lastcontainer för en kontinuerligt matad bränsleberedning. En Tomasser 
balrivare enligt figur 5 har exempelvis längden 8 m inklusive balbana för tre 
rundbalar. Ytterligare en balbana ger en längd på ca 12 m. En balbana för 6 
rundbalar (180-200 kg) innebär påfyllning varannan timme om anläggningen 
har en kapacitet på 500-600 kg/h.  

Om det inte finns tillgång till byggnader att lagra briketterna försvåras 
användningen av briketteringsanläggningen under vår, sommar och tidig höst 
då behovet av bränsle är lågt. Att använda containers för korttidslagring är 
bara en lösning om bränslet omgående kan levereras till kund.   

Utrustning: 

• Container (20 fot) 
• Brikettpress (kapacitet 500 kg/h) 
• Bränslesilo för buffertlagring 
• Kylbana 
• Doserare och transportörer för stråråvara 
• Elskåp 
• Container (40 fot alt 20 fot)  
• Balrivare med matarbord Ev kvarn beroende på rivens snittkapacitet 
• Last containers för korttidslagring av slutprodukt 
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Figur 5. Tomasser Balriv med balbana. Källa www.Asket.pl 

  

3.1.2 Anläggning på hjul 
 
Ett alternativ till containermoduler är att montera anläggningen direkt på ett 
traktor- eller lastbilssläp. Ett polskt företag, Asket har utvecklat en sådan 
mobil briketteringsanläggning för halm (figur 6-8). Anläggningen är monterad 
på en traktorvagn och består av en eldriven stationär rivare (moderniserad 
Tomahawk balsnittare) med matarbord, ett buffertlager och brikettpressar. 
Anläggningarna kan fås med en kapacitet på 400-500 kg/h och 800-1000 
kg/h. Anläggningen kan drivas med el alternativt ett dieselaggregat.  
Fördelen med den här principen är att anläggningen kan förflyttas från 
odlingsplats till odlingsplats och där lantbrukaren får ansvara för lagring av 
råvara och slutprodukt. Nackdelen är att en anläggning med en kapacitet på 
300 kg/h och uppåt har ett högre strömbehov än vad som vanligtvis finns på 
gårdarna. För demonstrationssyfte är principen en bra möjlighet att kunna visa 
upp anläggningen på olika platser i området och ge odlare möjligheten att 
testa brikettering av sin råvara. Den beskrivna anläggning enligt figur 6-9 är 
dock personalkrävande eftersom påfyllning av råvara sker kontinuerligt. 
Anläggningen från Asket kräver exempelvis två man vid drift vilket inte blir 
kostnadseffektivt vid brikettering av rörflen i kommersiellt syfte. För en 
effektiv produktion kan anläggningen dock placeras stationärt i en byggnad 
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och där en effektivare mindre personalkrävande förbehandlingslinje byggs upp. 
Anläggningen kan sedan lätt förflyttas när den ska användas i demonstrationssyfte.   

 

Figur 6. Mobil briketteringsanläggning från Asket i Polen. Källa www.asket.pl 

 

 

Figur 7. Mobil briketteringsanläggning från Asket i Polen. www.asket.pl 
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Figur 8. Mobil briketteringsanläggning från Asket i Polen. Källa www.asket.pl 

 

Figur 9. Brikettering av halm, mobil briketteringsanläggning Asket, Polen. Källa 
www.asket.pl  

Principen med en anläggning på hjul har även danska Cormall tagit fram för 
sönderdelning av halm och foderberedning (figur 10). 

 

Figur 10. Källa www.cormall.dk 
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3.1.3 Lagring av råvara innan brikettering 
 
Rörflenen skördas på våren under en kort period när all råvara faller ut på en 
gång. Därmed uppstår ett omedelbart lagringsbehov av hela mängden rörflen 
innan vidare förädling. Rörflensbalarna måste lagras på så sätt att återfuktning 
av materialet minimeras. Fuktig råvara ökar risken för driftproblem i 
briketteringsprocessen. Det bästa alternativet är att lagra balarna inomhus, 
men lagring inomhus innebär också höga lagringskostnader. Vid lagring 
utomhus är en god täckning (presenning eller inplastning), där fukt hindras att 
nå balarna från alla håll, nödvändig för att undvika stora materialförluster. 
Att bygga upp ett briketteringssystem på flera uppställningsplatser innebär att 
lagring av bränslebalarna vid anläggning måste lösas. Uppställningsplatsen 
måste vara utformad så att det går att transportera råvaran från närliggande 
fält och gårdar för mellanlagring innan brikettering.  
Det bästa alternativet är att hitta uppställningsplatser som har tillgång till 
lokaler för mellanlagring. En anläggning som har en kapacitet på 500 kg/h 
kan producera ca 20 ton på en vecka (körning dagtid). En volym som omfattar 
ca 110 rundbalar med en vikt på ca 180 kg. 
Ett alternativ kan vara att plasta in balarna vid skörd. För att hålla nere 
inplastningskostnaden kan en exempelvis en ”Hay wrap” enligt figur 10-11 
användas (www.tudorap.com). Kostnaden för den här typen av inplastare 
ligger under 50 000 kr och plaståtgången är relativt liten. Vid lagring krävs att 
balen ligger tätt ihop. Det finns ett flertal olika principer för inplastning av 
balar. Vilken metod som används beror på vilka förutsättningar som gäller för 
uppställningsplats av briketteringsanläggningen och råvaruhantering på 
gårdarna. Andra inplastningsalternativ, exempelvis sk ”plastkorvar” beskrivs i 
(Paulrud mfl 2009a).    

 

Figur 10. Inplastare typ Hay Wrap. Källa www.tudorap.com 
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 Figur 11. Lagring av höbalar inplastade med en Hay Wrap. Källa www.tudorap.com 

Andra alternativ som tillämpas är att täcka över balstackarna med olika 
material. Vid Asket i Polen används exempelvis en duk som andas, vilket 
minskar risken för kondens, som ofta uppstår vid användning av plast. (se 
figur 12). Den här typen av duk är förhållandevis dyr men har fördelen att den 
kan återanvändas i 3-5 år (Paulrud, 2009c).  
 
  

 
Figur 12. Täckning av halmbalar i Polen med en vattentät och andningsbar duk.  
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3.2 Förutsättningar för en mobil 
briketteringsanläggning i norrlands inland 

 
 

3.2.1 Uppställningsplats, drift och transport 
 

Elbehov 

En viktig förutsättning för att kunna ställa upp och driva en mobil 
briketteringsanläggning är att det finns tillgång till el som klarar 
anläggningens behov. De flesta lantgårdarna har inte tillgång till el för att 
klara att driva en briketteringsanläggning med en kapacitet på 500-1000 kg 
producerat bränsle per timme. Kostnaden för att dra fram mer el är dessutom 
för hög för en anläggning som inte ska utnyttjas som stationär.  
 
Alternativet är att ställa upp anläggningen på en industriplats. Tänkbara 
platser finns i de tre aktuella områdena (Roslund, 2009). Industriplatser i 
Glommersträsk kan vara Norrfogs sågområde eller GMEs pelletsfabrik eller 
vid Glommershus. I Malå finns industriområdet vid den nedlagda stationära 
briketteringsanläggningen (kommunens hus). En merkostnad för en mobil 
drift kan här uppkomma genom kostnader för att hyra in anläggningen på 
flera platser.    
   
Dieseldriven anläggning 

Det finns även exempel på dieseldrivna mobila anläggningar. Som beskrevs i 
avsnitt 3.1.2  har Asket i Poznan, Polen t ex byggt en mobil anläggning för 
tillverkning av halmbriketter. En fördel med dieseldrift är att man inte är 
beroende av att det finns tillräckligt hög strömstyrka där maskinen arbetar. 
Maskinen kan exempelvis användas direkt på gårdarna. Eftersom elpriset i 
Sverige fortfarande är förhållandevis lågt är det idag svårt att få en 
kostnadseffektiv produktion med dieseldrift.  
 
Transport av anläggningen och råvara 

Att transportera en briketteringsanläggning tillför en extra kostnad jämfört 
med en stationär anläggning. Transportavståndet mellan 
uppställningsplatserna är i genomsnitt 10 mil. Hur stor denna kostnad blir 
beror på vilket system som väljs. En kranbil kostar ca 1000 kr/h att anlita och 
en lastväxlarbil ca 800 kr/h. (Larsson, 2009). Beroende på antal containrar 
och avstånd kan en förflyttning kosta mellan 5000 till 10 000 kr. Kostnaden 
för att transportera rörflensbalar med traktor 3 mil är ca 90 kr per ton ts 
(Paulrud m fl 2009a).    
 

Skötsel av anläggningen 

För att kunna få en rationell hantering och skötsel av en mobil anläggning är 
det viktigt att det finns en eller två driftansvariga personer som kan hjälpa till 
vid uppstart på varje uppställningsplats och som även kan kontaktas vid 
driftproblem.   
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Utnyttjande av anläggning 

Vid användning av en mobil anläggning är det viktigt att anläggningen har en 
hög utnyttjandegrad. Det innebär att det måste finnas tillräckligt med råvara 
på varje uppställningsplats. I norrlands inland finns idag få befintliga 
rörflensodlingar. Att starta upp nya odlingar kan som tidigast ske våren 2010 
och där första skörd kan ske våren 2012. Arbetet med att säkerställa framtida 
råvaruvolymer bör påbörjas i ett tidigt skede i uppbyggnadsprocessen av en 
briketteringsanläggning.  
 
 

3.2.2 Tekniska osäkerheter 
 
Det finns idag inga erfarenheter av att driva en mobil briketteringsanläggning 
i Sverige. Det finns dock relativt mycket erfarenheter kring  hantering och 
förädling av rörflen inom olika forskning- och utvecklingsprojekt. Dessa visar 
att det är viktigt med en fortsatt utveckling för att reducera kostnaderna. 
Genom att lagringskostnaden utgör en relativt stor kostnad finns ett behov att 
praktiskt studera system för utomhuslagring av stråbränslen och hur det 
påverkar kvaliteten på bränslet. Oavsett användningsområde, leverans till 
värmeverk eller för vidareförädling, är det viktigt att bränslet håller en bra 
kvalitet för att minska eventuella driftsstörningar. Framför allt bör studier 
genomföras avseende hur olika former av lagring påverkar fukthalten på 
bränslet och effekten av lagringstid.   
 
Brikettering av stråmaterial skiljer sig på många sätt från brikettering av 
träråvara från sågverksindustrin. Stråformiga material behöver en mer 
komplicerad förbehandlingslinje med rivare och kvarn. Stora variationer 
förekommer i kemiska och fysikaliska egenskaper för en och samma 
bränsleråvara. Stråbränsle har låg volymvikt, och beroende på 
sönderdelningsgrad har stråmaterial lättare att hänga sig i skruvar, doserare 
och insugskanaler. Det innebär att anläggningen måste dimensioneras för 
stråbränslens specifika egenskaper. 
 
Det finns exempelvis få erfarenheter kring vilka sönderdelningstekniker som 
är bäst lämpade att utnyttja för jordbruksbaserade bränslen som halm, rörflen 
och hampa. Inom lantbruket finns ett flertal olika modeller som används för 
sönderdelning av stråbränslen för andra ändamål såsom strö och foder. En 
beskrivning av dessa görs i  bl a Paulrud & Wallin (2009b). 
 
Eftersom det finns ett stort utbud av småskalig teknik inom lantbruket är 
kostnaderna relativt låga jämfört med att använda sönderdelningsutrustning 
för träråvara. Vid användning av befintliga lantbruksmaskiner i en 
bränslekedja kan dock krävas en viss utveckling och modifiering beroende på 
krav på funktion och automatisering.   
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Själva pressningen är ofta ett mindre problem men skillnader mellan olika 
tekniker kan förekomma vad gäller känslighet för variationer i råvaran. Vid 
användning av råvara som lagras utomhus ökar kravet på en teknik som klarar 
variationer i fukthalten. För att i framtiden kunna utnyttja stråbränslen på ett 
optimalt sätt finns behov att studera olika tekniker som finns tillgängligt idag 
inom och utanför Sverige. Inom Energimyndighetens program ”Småskalig 
värmeförsörjning med biobränslen” planerar ett projekt (SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, 2009) att under hösten 2009 utföra tester med 
rörflen i en polsk skruvpress. Enligt tillverkarna tillåter tekniken en 
fukthaltsvariation upp till 30 % (www.asket.pl).   
 
 

3.2.3 Kostnadsfördelning och kapacitet 
 
För att få ekonomi på en mobil briketteringsanläggning med rörflen är det 
viktigt att komma upp till en tillräckligt stor årsvolym. Tidigare studier 
(Paulrud m fl, 2009a, Nilsson & Bernesson, 2009) visar att en årsvolym runt 
2000-3000 ton krävs för en stationär briketteringsanläggning med rörflen som 
råvara (figur 13). 
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Figur 13 Rörlig- fast- och total kostnad i kr per ton för brikettering av rörflen vid olika 
årsvolym. Kostnaderna i figuren avser endast briketteringskostnad vilket innebär att 
råvarukostnaden inte ingår.  
 
 
Kostnadskalkyler för brikettering av rörflen i tidigare studier visar att 
huvuddelen (77 %) består av rörliga kostnader (Paulrud m fl 2009a).  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 2).  
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En ökad kapitalkostnad påverkar den totala kostnaden mindre. För att hålla 
nere kostnaderna finns det fördelar att investera i bra fungerande teknik så att 
de rörliga kostnaderna kan hållas nere.   
 
Enligt kalkylen i tabell 2 är det möjligt att investera i utrustning som kan 
minska de rörliga kostnaderna. Årsarbetskraftskostnaderna för brikettering är 
227 620 kr med årsvolymen 2520 ton. En minskad arbetskraftskostnad med 
10 procent täcker investeringar på 215 000 kr i utrustning. Kostnaden för 
elektricitet är 161 280 kr per år. En minskad elkostnad med 10 procent täcker 
investeringar på 152 000 kr i utrustning. 
 
Tabell 2. Kostnadsfördelning i kr per ton, kr per ton ts och i procent för brikettering av 2520 
ton rörflen per år vid Låttra Gård (Paulrud mfl, 2009). 

 

 
 
Vid användning av en mobil anläggning tillkommer en ökad arbetskostnad 
genom att anläggningen ska förflyttas och sättas i drift på olika platser. 
Driften blir inte lika rationell som för en stationär anläggning och dessutom 
tillkommer kostnaderna för transporten av anläggningen och transport av 
balarna från fler odlingar till uppställningsplatserna.  
 
I kalkylen ovan (tabell 2) läggs en arbetstid på ca 0,45 h/ton råvara eller ca 
1138 timmar per år (28 arbetsveckor). För en anläggning som bygger på tre 
uppställningsplatser så innebär det ca 9-10 arbetsveckor per plats.  
 
En anläggning som har en kapacitet på 500 kg/h ger ca 20 ton per vecka vid 
drift dagtid. För att komma upp i en årsvolym på över 2000 ton krävs ett 
system där driften till stor del kan sköta sig själv samt att anläggningen kan 
vara i drift även under kvällar och nätter. En viktig förutsättning är att 
anläggningen är placerad där annan verksamhet bedrivs så att personal- och 
maskinkostnad (lastare) kan fördelas på olika verksamheter.    
 

Rörliga kostnader Kr/ton Kr/ton ts % 

Arbete 
El 
Lastare omlastning rörflen 
Lastare utlastning 
Förslitning verktyg 
Underhåll utrustning 
Avskrivning utrustning 
Diverse 
Summa röliga kostnader 

90 
64 
27 
14 
51 
9 
8 
20 
282 

106 
75 
32 
16 
60 
11 
9 
24 
332 

25 
17 
7 
4 
14 
2 
2 
5 
77 

Fasta kostnader    
Ränta kvarn och rivare 
Ränta briketteringsmaskiner 
Avskriv. kvarn och rivare 
Avskriv. briketteringsmaskiner 
Alternativvärdet bef. byggnad 
Summa fasta kostnader 

7 
13 
10 
15 
40 
85 

8 
15 
12 
18 
47 
100 

2 
4 
3 
4 
11 
23 

Summa rörliga plus fasta kostnader 367 432 100 
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4 Slutsatser 
 
I Norr- och Västerbottens inland finns stora arealer nedlagd odlingsmark som 
utgör en god potential för energiproduktion i form av energigräset rörflen. 
Fördyrande och hämmande parametrar för denna utveckling är en sämre 
arrondering med många små spridda fält, stora transportavstånd och låga 
lastvikter på råvaran. För att kunna driftsätta dessa marker och bygga upp en 
lönsam energiproduktion krävs anpassade tekniska lösningar och där en mobil 
briketteringsanläggning för rörflen kan vara ett intressant alternativ. 
 
Resultatet i denna förstudie visar att det finns potential att bygga upp en 
produktion kring småskalig brikettering av rörflen i området kring Arvidsjaur, 
Lycksele och Malå.  
 
De tekniska förutsättningarna är goda för att småskaligt brikettera rörflen. 
Fortsatt forskning och demonstrationsverksamhet är dock viktigt för att 
säkerställa en fortsatt utveckling och för att nå en kommersiell marknad.  
 
När det gäller rörflen och dess förutsättningar att användas i en mobil 
briketteringsanläggning i norrlands inland är våra slutsatser följande: 
 

• Potentiell avsättning för rörflensbriketter finns i de tre studerade 
områdena. Alla potentiella förbränningsanläggningar är dock inte i 
drift och fler tester krävs för att undersöka förutsättningarna att 
använda rörflen i befintliga förbränningsanläggningar.  

 
• Att förädla rörflen till briketter är ett sätt att öka produktens värde och 

för att få ekonomisk lönsamhet på en småskalig 
briketteringsanläggning (stationär, mobil) krävs användare med bra 
betalningsförmåga för slutprodukten.   

 
• En småskalig briketteringsanläggning för rörflen kräver en relativt hög 

automatiseringsgrad vid kommersiell drift för att få bra lönsamhet. 
Placering av anläggningen bör inledningsvis ske där annan verksamhet 
bedrivs så att personal-, maskinkostnader (ex lastare) och 
lagringsutrymme kan fördelas på olika verksamheter.    

 
• Ett tänkbart alternativ är att bygga upp en anläggning på hjul, placerad 

i en byggnad, på en uppställningsplats och där en effektivare mindre 
personalkrävande förbehandlingslinje byggs upp. Anläggningen kan 
sedan lätt förflyttas när den ska användas i demonstrationssyfte och i 
takt med att råvarutillgången ökar i regionen. En mobil 
demonstrationverksamhet kan leda till ökat intresse så att fler 
produktionsanläggningar i norr- och västerbotten kan startas upp.  
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• En bra uppställningsplats att bygga upp en verksamhet kring en mobil 
anläggning för rörflen är vid Glommers Miljöenergis pelletsfabrik i 
Glommersträsk på gränsen mellan Norr- och Västerbotten. Systemet 
byggs upp för att utnyttjas som en mobil enhet men med en stationär 
”hemmaproduktionsbas” i Glommersträsk.     
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