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Abstract 
 

Small scale combustion of reed canary grass – inventory 

and evaluation of available technology  
 

The feasibility of commercially available boilers in the interval 50 kW to 1 MW for use 

with reed canary grass (RCG) as fuel has been preliminary evaluated. The capacity to 

handle the large ash volumes generated by RCG both in terms of ash withdrawal and 

combustion quality was used as the main criteria. Nine boilers and two burners were 

identified and classified in a three-step scale from verified functioning on RCG to 

possible functioning with some design changes.  

 

Key words: reed canary grass, combustion, boilers, inventory, evaluation 

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

SP Technical Research Institute of Sweden 

 

SP Rapport 2011:06 

ISBN 978-91-86622-35-0 

ISSN 0284-5172 

Borås 2011 

 



4 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 7 
1.1 Mål och syfte 7 

2 Genomförande 8 

3 Rörflen som bränsle 9 
3.1 Kemisk sammansättning och bränsleegenskaper 9 
3.2 Liknande bränslen 11 
3.2.1 Halm 11 
3.2.2 Miscanthus (elefantgräs) 11 
3.2.3 Hö 12 

4 Kravspecifikation på lämpliga pannor 14 

5 Produkter på marknaden 15 
5.1 Pannor 15 
5.1.1 Biokompakt Eco 15 
5.1.2 Catfire 16 
5.1.3 ETA Hack 18 
5.1.4 Fröling Turbomatic TMC/ TX 150/Turbomat 19 
5.1.5 Heizomat 22 
5.1.6 Linka 22 
5.1.7 REKA 23 
5.1.8 Schmid UTSW 24 
5.1.9 Ökotherm 25 
5.2 Brännare 28 
5.2.1 Arimax 28 
5.2.2 Veto Flisomat 29 

6 Värderingar och bedömningar 31 

7 Diskussion 33 

8 Slutsatser 34 

9 Referenser 35 

Bilaga 1. Produktöversikt 36 

 
 

 

 

 



5 

 

Förord  
 

Föreliggande arbete har genomförts på uppdrag av Hushållningssällskapet genom 

projektet Bioenergigårdar i ett nytt landskap. Beställare har varit projektledare Cecilia 

Wahlberg-Roslund, som vi tackar för ett intressant uppdrag och inte minst engagerade 

och viktiga synpunkter. Vi hoppas att studien leder till att de praktiska erfarenheterna av 

framgångsrik rörflenseldning kan byggas upp allt mera under de närmaste åren. 

 

Vi vill också tacka representanter för berörda företag i Sverige och utomlands som 

mycket välvilligt bidragit med informationsmaterial, tid och erfarenheter. Detsamma 

gäller forsknings- och rådgivningsinstitut, främst i Tyskland och Österrike som vi 

konsulterat. 

 

Borås i februari 2011 

 

Lennart Gustavsson 
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Sammanfattning 
 

Detta projekt har genomförts med syftet att få en uppfattning om vilka pannor i 

storleksintervallet 50 kW – 1 MW på den europeiska marknaden som kan bedömas ha 

förutsättningar för eldning av rörflen i briketterad eller riven form. Förbränningstekniskt 

har rörflen besvärligare egenskaper än träbränslen, framför allt i form av hög askhalt, 2 – 

9 %. Avsevärt större askmängder per tidsenhet måste därmed föras ut ur pannan än för 

träbränslen. Askan har också en annan struktur är träaska, är voluminös och bygger lätt 

upp strukturer som håller samman och inte självmant faller ned i t.ex. askskruvar etc. De 

praktiska erfarenheterna i Sverige från rörflenseldning i små anläggningar är begränsade 

till endast ett par panntyper och med mindre goda erfarenheter. 

 

Totalt har ett tjugotal pannor och brännare studerats översiktligt mot bakgrund av en 

preliminär kravspecifikation. Därefter har elva produkter identifierats som intressanta för 

vidare undersökning. Dessa har delats in i de tre kategorierna 1-3 enligt följande: 

 

1. Bedöms fungera med rörflen och inga behov föreligger kring djupare tester och 

utvärderingar med rörflen. 

2. Bedöms ha potential att fungera med rörflen men det finns behov att djupare 

utvärdera och långtidstesta tekniken för att kontrollera dess kapacitet med rörflen 

(askhalt 2-9 %). 

3. Bedöms ej fungera tillfredsställande med rörflen med varierande askhalt (2-9 %) 

utan anpassning/ombyggnad.  

 

Bedömningen ledde till följande resultat för pannor: 

 

Kategori 1: Ökotherm Compact 

 

Kategori 2: Reka HKRST 

  Linka 

  Schmid UTSW 

 

Kategori 2(3): ETA Hack 

Fröling 

Heizomat RHKAK 

Biokompakt 

 

Kategori 3: Catfire 

   

För brännare erhölls följande bedömning: 

 

Kategori 2: Veto Flisomat 

  Ariterm Multijet 

 

Ovan redovisade resultat utgör inte en absolut sanning utan är resultatet av en kvalificerad 

bedömning på basis av tillgängligt underlag.  
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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). Principiellt kan rörflen eldas både i riven, lös form och i kompakterad form som 

briketter. Den senare formen bedöms ha störst potential som bränsle i relativt små 

förbränningsanläggningar. En attraktiv lösning som nu prövas på flera håll är småskalig 

brikettering för senare förbränning i mindre gårds-, fastighets- och närvärmecentraler. 

 

Förbränningstekniskt har rörflen besvärligare egenskaper än träbränslen. I första hand är 

det den höga askhalten som måste hanteras. Denna kan variera mellan 2 och 12 % 

(Paulrud & Nilsson, 2001) beroende på vilka jordar den odlats på. Det är avsevärt högre 

halter än t.ex. för träbriketter (ca 0,5 %) och även än för skogsbränsle (3-5 %). Avsevärt 

större askmängder per tidsenhet måste alltså föras ut ur pannan än för träbränslen. Askan 

har också en annan struktur är träaska, är voluminös och bygger lätt upp strukturer som 

håller samman och inte självmant faller ned i t.ex. askskruvar etc. Även detta ställer för 

en störningsfri kontinuerlig drift speciella krav på pannutformningen. 

 

Rörflenens innehåll av svavel, kväve och klor är likaså högre än för träbriketter och 

skogsbränsle. Detta medför att emissionerna av bränslerelaterat NOx
 
och SOx är högre vid 

förbränning av rörflen jämfört med skogsbränsle och stamvedsbriketter. Ett högre 

klorinnehåll kan öka risken för korrosion i pannan.  

 

Sammantaget innebär egenskaperna hos rörflen att en panna som skall fungera 

klanderfritt med rörflen, företrädesvis i brikettform, som bränsle måste vara anpassad till 

bränslets egenskaper. Ännu så länge är de praktiska erfarenheterna i Sverige från 

rörflenseldning i små anläggningar begränsade till endast ett par panntyper. Få av dessa 

har hittills kunna sägas fungera invändningsfritt under längre tid. Med dessa som 

bakgrund har det bedömts angeläget att inventera tillgänglig teknik på den svenska och 

europeiska marknaden och att bedöma teknikens kapacitet att hantera askrika bränslen. 

Denna rapport utgör resultatet av en sådan genomgång som genomförts på uppdrag av 

Hushållningssällskapet genom projektet Bioenergigårdar i ett nytt landskap. Fokus har 

lagts på pannor som kan bedömas ha förutsättningar att hantera bränsle i form av 

rörflenbriketter samt askan i de mängder som uppstår på ett effektivt och tillförlitligt sätt.  

 

1.1 Mål och syfte 
 

För att rörflen skall kunna utvecklas till en mer allmänt förekommande energigröda måste 

hela kedjan från beståndsanläggning till förbränning i pannan fungera på ett effektivt,  

miljöriktigt och ekonomiskt rimligt sätt. En viktig förutsättning är därmed att det finns 

driftsäkra och effektiva förbränningsanläggningar i lämpliga storlekar att tillgå. Någon 

lättillgänglig sammanställning av sådana finns inte på svenska idag. Syftet med detta 

projekt är därför att få ett grepp om vilka pannor på den europeiska marknaden som kan 

bedömas vara lämpliga för eldning av rörflen i briketterad eller riven form. 

Det konkreta målet med projektet har varit att inventera och så långt möjligt värdera 

tillgänglig utrustning för förbränning av rörflen i briketterad eller riven form. 

Undersökningen har begränsats till effektområdet 50 kW – 1 MW, och ingående 

produkter skall vara kommersiellt (eller nära) tillgängliga på den europeiska marknaden.  
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2 Genomförande 
 

Datainsamlingen baseras på litteraturstudier och sammanställningar av resultat från 

forskningsrapporter, utredningar, branschsammanställningar och hemsidor. Underlag är 

även hämtat från intervjuer och/eller mailkontakt med nyckelpersoner/aktörer. 

 

Utöver de produkter som beskrivs och bedöms i rapporten har också ett tiotal andra 

pannor studerats översiktligt. Dessa har dock bedömts ha mindre goda förutsättningar att 

fungera väl med rörflen som bränsle och redovisas därför inte i rapporten.  
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3 Rörflen som bränsle 
 

Rörflen är ett flerårigt gräs som kan odlas i hela landet. Kvaliteten och skördemängden 

beror på vilken mark som valts, vilken sorts rörflen som såtts och hur gödslingen har 

skett. Första skörden bärgas 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 %. 

Vårskördad rörflen kan pressas med både rundbals- och storbalsteknik, s.k. HD-press.   

 

Försök har tidigare utförts i olika förbränningsanläggningar med oförädlat och förädlat 

bränsle (briketter, pellets). Förbränningstekniskt har rörflen sämre egenskaper än 

trädbränslen men något bättre egenskaper än halm, och med en anpassad 

förbränningsutrustning så har rörflen potential att användas i mindre värmecentraler 

(Erhardsson m. fl. 2006; Paulrud & Nilsson, 2001). Produktionskostnaden är idag något 

för hög för att bränslet ska vara konkurrenskraftigt för storskalig användning i 

anläggningar för oförädlat biobränsle. Det finns dock potential att utveckla en effektivare 

produktionskedja och få ner kostnaderna.  

 

Liksom för halmen är problemet för många värmeanläggningar att kunna ta emot och 

hantera rörflen i form av balar. Utveckling pågår nu i Finland (Pahkala m.fl., 2008) för att 

hitta effektiv teknik för att vid anläggningen sönderdela balarna och mixa materialet 

innan förbränningen i pannan. Ett alternativ till att ta emot materialet i form av balar är att 

leverera bränslet i hackad form, men för att få en effektiv transportekonomi krävs korta 

transportavstånd, enligt tidigare studier kortare än 20 km (Lindh m.fl., 2008, 2005). 

 

Försök har visat att rörflen har goda förutsättningar att användas som råvara i lokala 

småskaliga förädlingsanläggningar (Paulrud m.fl., 2009). Brikettering bedöms i dagsläget 

vara den förädlingsform som är att föredra då pelletering är dyrare och ofta kräver en 

småskalig privat marknad för att löna sig. Ur förbränningssynpunkt bör rörflen inte 

användas i villapannor (se stycke 3.1). Genom att förädla rörflen till briketter ökar 

användningsområdet genom att briketter är mindre transportkänsliga och 

förutsättningarna blir bättre för att kunna använda råvaran i mindre och mellanstora 

förbränningsanläggningar (< 5 MW). 

 

 

3.1 Kemisk sammansättning och bränsleegenskaper  
 
Vid jämförelse av kemisk sammansättning och bränsleegenskaper hos rörflen med 

skogsbränsle och stamvedsbriketter har rörflen ca 15-20 gånger högre askhalt än 

träbriketter och 2-3 gånger högre askhalt än skogsbränsle. Askhalten varierar dock 

beroende på vilka jordar rörflen odlas på. Tidigare studier har visat på askhalter mellan 2 

till 12 % (Burvall m.fl., 1997, Paulrud & Nilsson, 2001). Generellt har rörflen som odlas 

på ler- och sandjordar högre askhalt jämfört med rörflen som odlas på myr- och 

mulljordar. Figur 1 visar inverkan av jordens lerhalt på askhalten i rörflen (Burvall m.fl., 

1997). Den höga askhalten i rörflen ställer krav på att förbränningsutrustningen kan 

hantera detta. Rörflensaskan är också mer voluminös och strukturen hos askan skiljer sig 

från stamvedaska som är mer kompakt och liknar ett fint damm (figur 2). Denna egenskap 

medför också en ökad risk för högre halter av oförbränt i askan. Uppehållstiden för 

bränslet i pannan måste vara tillräckligt lång för att ge en fullständig förbränning av 

rörflensbränslet.  
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Figur 1. Askhalt (% av ts) i rörflen avsatt mot inverkan av jordens lerhalt. Källa Burvall m.fl., 

1997.  

 

Figur 2. Struktur på rörflensaska. 

 
En hög asksmältpunkt är viktig för att undvika sintring i pannan. Rörflenens initiala 

asksmälttemperatur varierar beroende på den kemiska sammansättningen men är generellt 

lägre för ett rörflen med låg askhalt (Paulrud m.fl., 2001, Burvall m.fl., 1997). Enligt 

försök med ASTM standardmetod ligger initiala asksmälttemperaturen på 1500-1600 
o
C 

för ett rörflen med en askhalt på över 6% och för ett rörflen med en askhalt på runt 3% 

ligger initiala asksmälttemperaturen på 1150-1300 
o
C (figur 3).  

 

 
Figur 3. Askans begynnande smältning som funktion av askhalt. Källa Burvall, 1997 och Paulrud 

m.fl., 2001 
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Rörflenens innehåll av svavel, kväve och klor är högre än för träbriketter och 

skogsbränsle. Detta medför att emissionerna av bränslerelaterat NOx
 
och SOx är högre vid 

förbränning av rörflen jämfört med skogsbränsle och stamvedsbriketter. Ett högre 

klorinnehåll kan öka risken för korrosion i pannan.  

 

Rörflen innehåller betydligt högre halter av kisel, kalium och kalcium jämfört med 

stamvedsbriketter. Askan utgörs till ca 80-90 % av dessa ämnen och där kisel utgör 

merparten av askinnehållet i rörflen. Det är också förhållandet mellan dessa ämnen som 

bl a påverkar asksmälttemperaturen (Paulrud, m.fl. 2001, Burvall, 1997).    

 

3.2 Liknande bränslen 

 
3.2.1 Halm 
 

Ett bränsle som i flera avseenden liknar rörflen är halm. Båda är stråbränslen som i sin 

ursprungliga form har relativt låg bulkdensitet, vilket gör att energitätheten är 

förhållandevis låg. Halm utgörs av strådelen av åkergrödor som t.ex. spannmål, oljeväxter 

etc. Det innebär att halm kan komma från många olika växtarter och därmed ha delvis 

olika egenskaper. Spannmålshalm från vete, korn och havre har dock liknande 

sammansättning, medan halm från raps har lägre kiselhalt och högre kalciumhalt.  

 

Ur förbränningssynpunkt är dock en generell egenskap att halm, liksom rörflen, har hög 

askhalt. Beroende på växtart, kvalitet och växtplats kan askhalten variera mellan 2,5 och 

10 % (Berg et.al. 2007). Dessutom har askan låga mjuknings- och smälttemperaturer, 

oftast betydligt lägre än för aska från rörflen. Den initiala asksmälttemperaturen är 

vanligen 800 – 850 °C, men även ned mot 600 °C har konstaterats. Detta medför en 

kraftig beläggnings- och sintringsbenägenhet om inte förbränningsutrustningen anpassas 

till bränslets egenskaper. Viktigt är då att förbränningstemperaturen inte överstiger 800 – 

900 °C och att pannan är försedd med askutmatning med tillräcklig kapacitet.  

 

Halm har också en hög klorhalt, vilket gör att natrium- och kaliumklorid som är starkt 

korrosiva bildas. Detta kan leda till allvarliga korrosionsproblem i pannan om inte 

lämpliga åtgärder vidtas. 

 

Halm kan eldas i form av balar, i riven form (strån) och i form av pellets/briketter i olika 

typer av pannor. I större anläggningar är balar  och riven form vanligast. I mindre  

anläggningar förekommer även försök med eldning av briketter och pellets. Inom Sverige 

finns dock f.n. ingen anläggning som kontinuerligt eldar briketter eller pellets av halm. I 

Danmark eldas dock halmpellets i åtminstone en stor anläggning. 

 

Rörflen och halm kan som bränslen sägas vara ganska likartade, men halm tenderar att 

sintra lättare än rörflen. En grov slutsats är därmed att en panna som fungerar bra med 

halm som bränsle också bör fungera bra med rörflen i motsvarande form. 

 

3.2.2 Miscanthus (elefantgräs) 
 

Miscanthus, eller elefantgräs (ty. Chinaschilf), är ett snabbväxande gräs av samma typ 

(”C4-växt”) som majs. Växtsättet påminner också om majs, vilket framgår av figur 4. 

Arten har väckt stort intresse som energigröda bl.a. på kontinenten och på de brittiska 

öarna. Plantorna etablerar sig på 2-3 år och växer därefter till en höjd på 2,5  – 3,5 m 

årligen. Fr.o.m. tredje året kan man skörda 10-13 ton /hektar, år och beståndet kan 

skördas årligen under ca 15 år (Caslin m.fl., 2010). Skörden sker normalt på vinter eller 

tidig vår då allt löv fallit av, huvuddelen av näringsämnena vandrat ner till jordstammen 



12 

 

och fukthalten sjunkit till ca 30 %. Skörden sker med hjälp av en slåtterkross, som bryter 

sönder stammarna och lämnar en sträng av krossat material efter sig. Genom torkning på 

fältet kan fukthalten halveras ned mot 15 %. Därefter balas normalt materialet till 

rektangulära eller runda balar med en densitet på 120 – 160 kg/m
3
. 

 

Miscanthus kan eldas i hackad form, som pellets eller som briketter. Jämfört med rörflen 

(och halm) har Miscanthus i hackad form en grövre och hårdare struktur, vilket framgår 

av figur 5. Grovt kan denna beskrivas som ett mellanting mellan stråbränslen och träflis. 

Detta innebär också att bulkdensiteten för hackad Miscanthus är högre än för halm och 

rörflen, vilket innebär att mindre volymer bränsle behöver hanteras och förbrännas för ett 

givet energibehov. 

 

 
Figur 4. Miscanthusodling, sommar och vinter.  

 

 
Figur 5. Hackad Miscanthus. 

 

Askhalten i Miscanthus beror på växtplatsen, men ligger normalt i intervallet 2-4 %. Den 

är alltså lägre än för rörflen, men högre än för träbränslen. Liksom för halm är askans 

initiala asksmälttemperatur i genomsnitt lägre än för rörflen. I första hand beror detta på 

lägre kiselhalt i förhållande till kaliumhalt. Initiala asksmälttemperaturen ligger vanligen 

runt 1100-1200 °C vilket är i nivå med rörflen med låg askhalt (Caslin m.fl., 2010).  

 

Sammanfattningsvis kan samma grova slutsats dras för Miscanthus som för halm, att en 

panna som fungerar bra med Miscanthus som bränsle också bör fungera bra med rörflen i 

motsvarande form. Dock måste panna och askhantering kunna hantera större volymer av 

aska än för Miscanthus. 

 

3.2.3 Hö 
 

I Österrike har vissa försök gjorts att använda hö från landskapsvårdande åtgärder som 

bränsle i mindre pannor. Höet har då briketterats och förbränts i denna form. Hö torde 

inte vara ett intressant bränsle i Sverige, men tas kortfattat upp i denna rapport eftersom 

bränsleegenskaperna liknar rörflen. Pointner (2010) redovisar långtidsförsök över två 

eldningssäsonger, där briketter vars egenskaper framgår av Tabell 1 användes. 
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Tabell 1. Bränslegenskaper för höbriketter i långtidsförsök, (Pointner, 2010). 

Fukthalt, % 12,7 

Askhalt, % 9,8 

Effektivt värmevärde, MJ/kg TS 16,8 

Askmjukningstemperatur, °C 1150 

Halt askbildande ämnen, mg/kg  

- Ca 4 210 

- K 10 700 

- Na 1 530 

- Si 36 400 

Klorhalt, mg/kg 2 550 

Svavelhalt, mg/kg 1 330 

 

Jämfört med rörflen hade de använda höbriketterna alltså en askhalt i övre delen av 

intervallet, medan askmjukningstemperaturen låg i ungefär motsvarande nivå. Slutsatsen 

vad gäller pannor bör därför bli att en panna som klarar höbriketter som bränsle på ett bra 

sätt också bör klara rörflensbriketter. 
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4 Kravspecifikation på lämpliga pannor 
 

Som ovan nämnts ställer rörflen som bränsle vissa speciella krav på förbrännings-

utrustningen för att anläggningen skall fungera på ett rimligt driftsäkert sätt. Främst är det 

askans egenskaper som måste hanteras. Följande konstruktions- och funktionskrav är 

rimliga att ställa: 

 

 Ett eldstadsrum med förhållandevis stor volym som tillåter god utbränning av 

gaserna även vid stor ansamling av aska  

 Rörligt roster eller annan anordning som askskrapa eller slaggrivare som 

förflyttar askbädden och ”bryta sönder” bildade askstrukturer 

 Tillräckligt lång uppehållstid på rostret för att bränslet skall hinna brinna ut 

 En horisontell inmatning av bränslet och där askbädden skjuts framåt   

 Ett utförande av förbränningszonen och/eller anordning för att hålla nere 

temperaturen, t.ex. vattenkylt roster 

 Automatisk askutmatning från pannan till väl dimensionerat kärl utanför 

pannrummet 

 Automatisk sotning av konvektionsytorna i det högre effektområdet, antingen 

som standard eller som tillbehör 

 Någon form av mekanisk rengöring av konvektionsytorna i det lägre 

effektområdet, antingen som standard eller som tillbehör 

 En inmatningsanordning som är storleksmässigt dimensionerad för 

stråbränsle i hackad form resp. i brikettform för att motverka stopp i 

bränsletillförseln 

 

Det bör observeras att stående rökgastuber är att föredra för att motverka ansamling av 

aska i konvektionsdelen, men då pannan samtidigt bör ha ett eldstadsrum med relativt stor 

volym får dessa pannor i praktiken ändå ofta liggande tuber för att inte kräva för mycket 

utrymme vid installation.  

 

En viktigt förhållande som måste observeras vid val av panna är också att den avgivna 

effekten vid rörflenseldning är avsevärt lägre än den nominella effekt som uppges. Denna 

avser normalt träbränsleeldning, och vanligen uppnås endast ca 75-85 % av märkeffekten 

vid användning av rörflen. Detta innebär att en eller möjligen två storlekar större panna 

måste väljas. 
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5 Produkter på marknaden 
 

I det följande beskrivs ett antal produkter som i någon mening bedömts vara intressanta 

för eldning med rörflensbriketter. Flera olika kriterier har använts vid urvalet av 

produkter, och alla produkter uppfyller inte samtliga dessa. Exempel på kriterier är 

följande: 

 

 Konstruktion som innefattar rymligt eldstadsutrymme, automatisk 

askutmatning, automatisk sotning, rörligt roster eller annan askbrytande 

anordning 

 Leverantörsuppgifter att pannan är lämplig för rörflensbriketter 

 Oberoende utvärdering och/eller positiva fälterfarenheter från rörflenseldning 

 Leverantörsuppgifter att pannan är lämplig för halmbriketter  

 Oberoende utvärdering och/eller positiva fälterfarenheter från 

halmbriketteldning 

 Leverantörsuppgifter att pannan är lämplig för briketter av andra gräsarter 

 Oberoende utvärdering och/eller positiva fälterfarenheter från 

gräsbriketteldning 

 

I huvudsak har den skandinaviska marknaden (Sverige, Danmark och Finland) samt den 

tyska och österrikiska marknaden bearbetats. Totalt har ett tjugotal panntyper som i något 

avseende angetts kunna eldas med askrika bränslen studerats. Efter en preliminär gallring 

har elva st. fabrikat återstått, och dessa beskrivs och bedöms nedan. 

 

I det följande redovisas först nio typer/fabrikat av pannor som bedömts som intressanta. 

Därefter redovisas två typer/fabrikat av separata brännare. Vid bedömningen av dessa har 

givetvis endast konstruktionsparametrar som är relevanta för brännare i sig beaktats.  

 

5.1 Pannor 
 

5.1.1 Biokompakt Eco 
 

Denna panna är enligt leverantören speciellt avsedd för hackat eller flisat material med en 

maximal längd av 60 mm och en maximal diameter av 20 mm. Ett antal olika system för 

bränslematning finns tillgängliga. Maximal fukthalt i bränslet anges till 40 %. Som 

lämpliga bränslen anges även träpellets, spannmål samt andra ”kornformiga” bränslen 

som pellets av t.ex. rapskaka, gräs eller halm. Pannans utseende framgår av figur 6. 

 
Figur 6: Biokompakt AWK/ECO.  
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Pannan har en primär- och en sekundärbrännkammare med separata regleringar av 

lufttillförseln. Brännkammaren är infordrad med keramik, och rostret är likaledes utförd i 

keramik. Primär- och sekundärluft förvärms i rosterblocket. Bränslet skjuts med hjälp av 

en skrapa genom primärbrännkammaren och tillförs primärluft från båda sidor. Gaserna 

som producerats i primärbrännkammaren strömmar uppåt in i sekundärbrännkammaren. 

Den efterföljande konvektionsdelen består av två vertikala drag. För att hålla 

värmeväxlarytorna i det första nedåtriktade draget rena är detta utrustat med en 

sotningsanordning (vågformade plåtar). I andra draget strömmar gaserna vidare uppåt 

innan de lämnar pannan med hjälp av en rökgasfläkt. I andra draget finns s.k. 

”strömningsplåtar” placerade som medför att utsläppen av flygaska reduceras. Vid botten 

av värmeväxlaren finns på sidan en renslucka där ansamlad flygaska kan tas ut. 

 

Pannan är försedd med lambdasond och förbränningen övervakas och styrs kontinuerligt 

av en mikrodator. Bränsletillförsel, primär- och sekundärluftflöden samt rökgasfläktens 

drift regleras med hänsyn till effektbehov och luftöverskottet i rökgaserna. Pannans 

avgivna effekt kan regleras mellan den nominella effekten 78 kW och ner till 23 kW. En 

tändanordning med fläkt möjliggör helt automatisk drift av pannan. 

 

Några erfarenheter från rörflenseldning i Biokompakt har inte kunnat spåras. Däremot har 

Biokompakt-pannan bl.a. använts i ett långtidsförsök med gräsbriketter i Österrike 

(Pointner 2010). Detta löpte under tiden september 2008 till maj 2010. Under första 

eldningssäsongen eldades endast mindre mängder gräsbriketter, medan man under tiden 

maj 2009 till maj 2010 eldade detta bränsle under 277 dagar, varvid ca 42 ton 

förbrukades.  

 

Under båda eldningssäsongerna konstaterades vid användning av höbriketter en stark 

tendens till slaggbildning. Askutmatningsskruven i primärbrännkammaren skall 

kontinuerligt röra om i glödbädden och på detta sätt förebygga klumpbildning i askan och 

att avsättningar på eldstadens väggar uppstår. Trots detta uppstod under båda 

eldningsperioderna återkommande driftstörningar på grund av slaggbildning i 

primärbrännkammaren. Under andra eldningsperioden kunde dock tendensen till 

slaggbildning reduceras genom en förändring av processparametrarna. Under de totalt 

277 eldningsdagarna inträffade fem driftstopp på grund av överfylld 

primärbrännkammare. 

 

Bränslematningssystemet för träflis måste för att ge en störningsfri drift med briketter 

modifieras. I försöksanläggningen ökades stigningen på matningsskruven, och först 

genom installation av en avdragningskant kunde en jämn bränslematning erhållas. Även 

om förbättringsåtgärderna i bränslematningssystemet minskade antalet störningar 

betydligt så var fortfarande inte en helt störningsfri drift av anläggningen möjlig. 

Överfyllning av eldstadsrummet med bränsle uppstod återkommande på grund av 

otillräcklig askutmatning. På- och avlagringar i konvektionsdelen måste regelbundet 

avlägsnas manuellt för att upprätthålla pannans höga verkningsgrad. Den askbehållare 

som standardmässigt levereras med pannan var otillräckligt dimensionerad för den stora 

askvolymen.  

Bedömningen är att det kan vara intressant att prova Biokompakt-pannan med rörflen 

förutsatt att de erfarenheter som gjorts vid eldning av höbriketter tillgodogjorts och 

omsatts i utförandet av bränslematning och askutmatning. 

5.1.2 Catfire 
 

Catfirepannan är en undermatad rosterpanna. Bränslet matas in underifrån i en stor 

brännartallrik (figur 7) som utgör botten för bränslet och askan. Kring denna 

brännartallrik arbetar en cirkulär antisintringskrans som bearbetar askan så att den faller 
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ner i botten på pannan där två askskruvar för askan vidare ut till asklådan. Primärluften 

tillsätts i brännartallriken och sekundärluften tillsätts i en krans som är monterad ovanför 

brännartallriken. Pannan har en PLC-styrning för bränslematning, primär-, sekundärluft 

och askutmatning. På Catfire pannan är det ett fixt förhållande mellan inmatningsskruven 

och askskruven vilket försvårar användningen av bränslen med varierande askhalt. För 

rörflen med hög askhalt krävs kontinuerlig utmatning av askan. 

 

   
Figur 7. Principskiss av Catfirepannan. Källa Harmont. 

 

 

 
Figur 8. Bränntallrik med antisintringskrans. 

 

Utifrån kravspecifikationen uppfyller tekniken kravet på stående panntuber och 

automatisk sotning av konvektionsdelen. Det finns ingen rörlig anordning för förflyttning 

av askbädden men det finns en antisintringskrans som till viss del kan bryta sönder 

askstrukturen. Utmatningsfrekvensen på askutmatningen kan ej styras. 

 

Det finns idag både positiva och negativa fälterfarenheter med rörflensbriketter. 

Korttidstester har utförts med ett lågaskhaltig rörflen (ca 3 %) och ett mellanaskhaltigt 

rörflen (ca 6 %) i tre olika anläggningar (Paulrud mfl 2010, Örberg, 2010), varav två 

anläggningar på 60 kW och en anläggning på 100 kW. Försöken visar att pannan har 

svårt att mata undan askan vid tester med rörflen med en askhalt på ca 6 %. Askan börjar 

bygga uppåt i pannan och tillräckligt med aska faller ej ner i asklådan. När askvolymen 

1 Bränntallrik 

2 Krans för efterförbränning 

3 Brännarkåpa 

4 Askmagasin 

5 Konvektionsdel med turbulatorer 

7 Brännkammare 

8 Styrenhet 

9 Primär, sekundärluftfläkt 

10 Matarskruv 

11 Matarskivor 

13 Motor för matarskruv 

14 Drivning för matarskivor 

16 Bränsleskruv 

19 Askskruvar 

20 Motor för turbolatorer 

21 Inspektionslucka 

22 Motor för antisintringskrans 
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ökar i förbränningskammaren så täpps lufthålen igen och förbränningen blir ofullständig 

vilket leder till driftstopp. Figur 9 visar resultatet från eldning av rörflensbriketter i ca 4 

dygn i Glommers MiljöEnergis anläggning i Glommersträsk (Lundmark, 2011). Som 

figuren visar så har askan byggt uppåt i förbränningsutrymmet. 

 

 
Figur 9. Förbränning av rörflensbriketter i ca 4 dygn med en askhalt på 6 % i en 60 kW 

Catfirepanna hösten 2010 (Lundmark, 2011). 

 

Bedömningen är att Catfirepannan är en teknik som kräver utveckling/ombyggnad för att 

klara rörflen med varierande askhalt (3-9 %). Tekniken kan med nuvarande konstruktion 

fungera med rörflen som har låg askhalt, runt 3 %, men fler långtidstester krävs för att 

säkerställa dess kapacitet.  

 

5.1.3 ETA Hack 
 

ETA Hack är en panna, främst avsedd för flis- och pelletseldning, som tillverkas i 

storlekarna 20 – 200 kW. Bränslet tillförs pannan med hjälp av en skruv ut på ett s.k. 

tipproster. Brännkammaren är keramiskt infordrad, och har separat reglering av primär- 

och sekundärluft med hjälp av en lambdasond. Vid eldning av torra bränslen används 

rökgasrecirkulation för att begränsa temperaturen i eldstaden så att slaggbildning undviks. 

Pannans uppbyggnad framgår av figur 10. 

 



19 

 

 
Figur 10. Genomskärningsbild av ETA Hack 

 

Med förbestämda tidsintervall som beror på bränsletyp och effektbehov tippas rostret 90° 

så att bildad aska faller ned i en kanal under brännkammaren. En transportskruv i kanalen 

för ut askan till en yttre asklåda. Konvektionsdelen, som har stående tuber, är försedd 

med en automatisk rengöringsanordning, s.k. vibulatorer. Flygaskan faller ned till en 

skruv som matar ut den till asklådan. Skruven drivs av samma motor som skruven för 

bottenaska. Rensning av rostret sker genom att pannan först eldas ned, därefter tippas 

rostret så att askan faller ned och därefter tänds pannan upp automatiskt. Tippning sker 

efter att en viss inställd mängd bränsle har förbränts, vilket innebär att en anpassning till 

mycket askrika bränslen bör vara möjlig. I Tyskland finns ett antal anläggningar med 

ETA Hack som eldas med Miscanthus med enligt uppgift gott resultat. Inga anläggningar 

som går på rörflen eller motsvarande bränslen har däremot kunnat hittas. Maximal 

styckestorlek för bränslet anges till 5 x 5 cm, vilket för briketter motsvarar en maximal 

diameter på 5cm. Bränsleskruvens diameter är 112 mm. 

 

Bedömningen är att det kan vara intressant att göra orienterande funktionstester med ETA 

Hack med rörflensbriketter för att se hur pannan fungerar på detta bränsle. Främst avser 

detta  bränslematningens funktion, rostrets och brännkammarens dimensioner i 

förhållande till bränslets utrymmesbehov för utbränning samt askutmatningens funktion 

och kapacitet. Försöken måste då göras med briketter med en diameter på max. 50 mm.  

 

5.1.4 Fröling Turbomatic TMC/ TX 150/Turbomat 
 

Fröling tillverkar tre typer av pannor för främst flis- och pelletseldning, Turbomatic TMC 

i storlekarna 28 – 100 kW, TX 150 på 150 kW och Turbomat i storlekarna 150 – 500 kW. 

Alla panntyperna har stående rökgastuber i konvektionsdelen, automatisk utmatning av 

bottenaska och automatisk sotning av tuberna (tillval på Turbomatic TMC 28 - 55 kW). I 

de större Turbomat-pannorna finns också inbyggda multicykloner för stoftavskiljning. 

 



20 

 

Rostret i Turbomatic TMC är vibrerande och har en tippande, ”underdel” som gör att 

bildad aska ramlar ned till askskruven som matar ut till en extern behållare. Funktionen 

kan anpassas till den typ av bränsle som används genom att drivningarna till vibration och 

tippning är separata. Pannan har individuell reglering av primär- och sekundärluft med 

hjälp av lambdasond och har också inbyggd rökgasfläkt. Förbränningen styrs därmed 

automatiskt efter ingående bränslekvalitet. Uppbyggnaden av Turbomatic TMC framgår 

av figur 11. 

 

 
Figur 11. Genomskärningsbild av Fröling Turbomatic TMC. 

 

TX 150 har ett inledande trapproster där torkning och inledande förbränning sker och 

därefter ett tipproster som med inställbara intervall tippas så att bottenaskan faller ned till 

askskruven. Trapprostret är fast, och bränslet transporteras framåt på rostret då ytterligare 

bränsle tillförs från skruven. Uppbyggnaden av TX 150 framgår av figur 12. 
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Figur 12. Genomskärningsbild av Fröling TX 150. 

 

Rostret i den större Turbomatpannan är av rörlig typ vilket bidrar till att sintrad aska inte 

bygger upp större strukturer. Förbränningsrummet är vattenkylt och det finns också en 

vattenkyld anordning med vilken förbränningstemperaturen kan anpassas till olika 

bränslen. Pannan är också försedd med rökgasrecirkulation som sänker 

förbränningstemperaturen vid eldning av torra bränslen. Graden av recirkulation är en av 

de parametrar som påverkas av pannans lambdasondsreglering av O2-halten i rökgaserna. 

Övriga parametrar som påverkas är mängden primär-, sekundär- resp. tertiärluft, 

förbränningstemperaturen och undertrycket i eldstaden. Bildad bottenaska matas ut till en 

yttre behållare med hjälp av en skrapa. 

 

Enligt uppgifter så finns i Österrike ett antal anläggningar där Fröling-pannor eldas med 

Miscanthus. Bedömningen är att det kan vara intressant att göra orienterande 

funktionstester med rörflensbriketter på i första hand Fröling Turbomat. Denna är mest 

intressant eftersom den har rörligt roster som bör bidra till att uppbyggnad av 

askstrukturer och överfyllnad av pannan förhindras. Testerna bör främst avse 

bränslematningens funktion, rostrets och brännkammarens dimensioner i förhållande till 

bränslets utrymmesbehov för utbränning samt askutmatningens funktion och kapacitet.  

 

I andra hand kan de mindre pannorna Turbomatic TMC och TX 150 vara intressanta för 

orienterande tester på grund av de lägre effekterna, men eftersom de saknar rörligt roster 

så kan uppbyggnad av bottenaska befaras vara ett större problem i dessa pannor. 
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5.1.5 Heizomat 
 

Heizomat RHK-AK är en panna utvecklad för att kunna använda olika typer av 

biobränslen och finns i effekten 30-850 kW. Bränslematningen är horisontal och rostret är 

rörligt och förflyttas med en kedja och skrapor (figur 13a) i botten på ugnen. Hur fort 

bränslebädden ska förflyttas kan justeras beroende på bränslets egenskaper. Primär- och 

sekundärluft tillsätts i nedre och övre delen av förbränningsugnen (figur 13b). Askan 

matas ut med en tvärgående askskruv. Panntuberna är liggande och har ett automatiskt 

sotningssystem i form av skruvar (figur 13b). Pannan är utrustad med O2-styrning. 

 

Enligt tillverkaren kan stråbränslebriketter (Miscantus, rapshalm) användas i modell 

RHK-AK. Pannan är intressant att vidare testa och utvärdera med rörflensbriketter då den 

uppfyller flera av kraven i specifikationen. Bedömningen är dock att det kan uppstå 

uppbyggnad av aska ovan för askutmatningsskruven då det inte finns en anordning som 

river isär askstukturen innan askan faller ner på askskruven. För att fungera optimalt med 

rörflen kan det krävas installation av en slaggrivare eller dylikt.  

 

  
Figur 13 a-b. A Heizomat förbränningsugn. B principskiss av Heizomat RHK-AK. 

 

5.1.6 Linka 
 

Linkapannan är en dansk en cylindrisk kanalrökrörspanna konstruerad för halmeldning. 

och som finns i effekten 60-1500 kW. Förbränningsugnen är vattenkyld och har ett rörligt 

trapproster för att minska slaggrisken (figur 14 och 15). Förvärmd luft tillförs via sidorna 

och ovanifrån. En askskruv av rostfritt stål transporter askan till askcontainern. Pannan 

har automatisk sotning av tuberna via tryckluft. Styrning av pannan och övervakning är 

baserat på PLC-styrning. Förutom halm har bränslen som Miscantus, rishalm och hö 

testats i pannan. Det finns ett flertal anläggningar i drift i Sverige som använder 

stråbränslen idag. 

 

Linkapannan bedöms ha potential att fungera med rörflen i hackad form eller som 

briketter. Då stukturen på rörflensaskan skiljer sig från halmaskan krävs utvärdering och 

tester med rörflen i Linkapannan för att kontrollera dess funktion. Linka har bl.a. en 400 

kW testanläggning i Danmark för att kunna testa nya bränsleråvaror. 
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Figur 14. Linka förbränningsugn. 

 

 
Figur 15. Linkapannan med rörligt trapproster. Källa Linka. 

 

5.1.7 REKA 
 

Rekapannan modell HKRST är en rosterpanna med rörligt trapproster med horisontal 

inmatning av bränslen såsom hackad halm, flis och spannmål. Pannan finns från 100 kW-

3,5 MW. Askan matas till en tvärgående automatisk askskruv (figur 16). Pannan har 

liggande tuber och automatisk sotning finns som tillval. Det finns ett flertal anläggningar 

i drift i Sverige som använder hackad halm eller andra rester från jordbruket idag. Inga 

studier har hittats där tester med rörflen har utförts.  

 

Ett exempel på en panna som är i drift är Berga Säteri som har installerat ett Reka panna 

på 600 kW. I anläggningen eldas flis, halm och spannmål men tester har även utförts med 

spannmålsavrens, oljeväxter och ärtor (Bioenergiportalen).  
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Figur 16. Principskiss för REKA pannan med rörligt trapproster. 

 

 
Figur 17. Rekapanna med rörligt roster. Källa: www.riley-reka.co.uk/technology. 

 

Rekapannan bedöms som intressant för djupare utvärdering och tester med rörflen. 

Pannan uppfyller kravet på askhantering, horisontal bränsleinmatning, sotning finns som 

tillval och det finns erfarenheter att använda olika sorters stråbränslen.  

 

5.1.8 Schmid UTSW 
 

Det schweiziska företaget Schmid AG tillverkar en trapprosterpanna i storleken 300 kW-

2,4 MW (modell UTSW) som ska fungera för torra bränslen med hög askhalt såsom korn, 

miscanthus och risavrens. Pannan har en horisontal bränsleinmatning och ett rörligt 

vattenkylt trapproster. Hela förbränningsutrymmet är vattenkylt. Rostret kan justeras 

utifrån bränslet och effektbehov. Rökgaserna passerar en keramisk efterbrännkammare 

innan de passerar de liggande rökgastuberna. Tryckluftsotning finns som tillval. Pannan 

har styrning med lambdakontroll. En multicyklon finns inbyggt i bakre delen av pannan 

(figur 18).  
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Figur 18. Trapprosterpanna från Schmid, modell UTSW. 

 

Pannan är intressant att vidare testa och utvärdera med rörflensbriketter då den uppfyller 

flera av kraven i specifikationen samt att den i litteraturen lyfts fram som en lämplig 

panna för Miscantus (Caslin, 2010). 

 

5.1.9 Ökotherm 
 

Ökotherm Compact-pannorna från A.P. Bioenergietechnik GmbH finns i storlekarna 49 – 

800 kW. Pannorna har enligt tillverkaren utvecklats speciellt för askrika bränslen. 

Förutom för träflis och liknande skogsbränslen finns referenser för följande bränslen: 

 

- Rörflen 

- Miscanthus (elefantgräs), rent och i blandning med träflis 

- Halm, i balar och som pellets 

- Spannmål 

- Höpellets 

- Raps, rapskakor 

- Pellets av jäsningsrester 

- Pellets av hästgödsel 

 

Samtliga dessa bränslen har svåra förbränningsegenskaper i fråga om en eller flera av 

följande egenskaper:  

 

- hög askhalt som ger stora askmängder 

- låg asksmältpunkt som ger betydande risker för slaggning och beläggningar 

- hög kvävehalt som ger höga NOx-halter. 

 

1 Bränsleinmatning 

2 Förbränningsrum med vattenkylning 

3 Vattenkylt trapprost 

4 Asksystem utan vattenkylning 

5 Askuppsamling 

6 Askskruv 

7 Lucka till rostret 

8 Keramiskt valv 

9 Eldfast 

10 Efterbrännkammare 

11 3-vägs värmeväxlare 

12 Framdörr och automatisk 

tryckluftssotning 

13 Multicyklon med automatisk 

utmatning av flygaska 

14 Rökgas uttag 

15 Lucka till rostret 
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Pannorna är i princip uppbyggda på samma sätt, oberoende av storlek. Tillförsel av 

primär och sekundärluft skiljer något på de mindre pannorna < 80 kW. Figur 19 visar en 

principskiss av konstruktionen.  

 

 
Figur19: Principskiss av Ökotherm-pannorna 

 

Bränslet matas via en skruv in på det trågformade rostret, se figur 20. Rostrets botten är 

vattenkyld för att hålla nere förbränningstemperaturen så att bl.a. slaggbildning kan 

undvikas. På botten finns en askskrapa som matar ned den slutförbrända askan i en 

asklåda. Beroende på typ av bränsle kan askskrapan kopplas på olika sätt, antingen kan 

skrapan gå i slag eller stegvis flyttas framåt. Frekvensen regleras utifrån bränsletyp. För 

vissa typer av bränslen har ibland problem uppstått att askan bygger på väggen. Detta har 

Ökotherm löst genom att lägga på vinklar på askskrapan som tar med sig askan från 

väggen. Det finns också en ”slaggrivare” som ser till att påbörjad slaggbildning bryts ned 

innan askan faller ner i asklådan. Denna styrs separat. Askan matas ut från asklådan till en 

yttre askbehållare med hjälp av en skruv som är tvärställd mot pannans längsriktning. 

Som tillval finns även möjlighet att koppla in en askskruv i pannans längdriktning som 

för askan mot den tvärgående askskruven. Denna utrustning används lämpligen vid 

mycket askrika bränslen som snabbt fyller asklådan. 

 

 
Figur 20. Ökotherm-pannans roster (utan askskrapa) 
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I sidorna på rostret tillförs primärluft och sekundärluft* av en fläkt, och en bit över 

rostertrågets övre kanter finns först en halvcirkelformad keramikbaffel som först tvingar 

rökgaserna längst fram i pannan och därefter ytterligare en halvcirkelformad baffel som 

tvingar dem att strömma bakåt mellan bafflarna innan de vänder runt och går upp i 

konvektionsdelen. Rökgaserna går in i den ena halvan av tuberna och tillbaka i den andra 

halvan. Tuberna i konvektionsdelen är liggande (figur 21). Som tillval finns automatisk 

sotningsanordning (tryckluftssotning) för rengöring av tuberna (figur 22). I de mindre 

modellerna finns möjlighet att få ett tubpaket med skruvar för utmatning av flygaska. 

Även om det finns skruvar måste dock tuberna med jämna mellanrum rengöras då 

skruvarna inte tar allt. Pannorna är försedda med lambdasond och ett styrsystem som 

reglerar effekt och luftöverskott. Pannorna har också inbyggd rökgasfläkt.  

 

 
Figur 21. Bakre delen av Ökothermpannan med keramiskt valv . 

 

 
Figur 22. Tryckluftsotning som tillval på en Ökothermpanna. 

 

Ökothermpannan uppfyller huvuddelen av kraven i specifikationen. Uppbyggnaden med 

en keramisk efterbrännkammare och ett förbränningsutrymme med horisontalmatad 

bränslefunktion hydraulisk driven askskrapa och slaggrivare gör pannan lämpad för 

bränslen med hög askhalt. 
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Det finns flera års erfarenhet av att elda rörflen i två Ökothermpannor med 

tillfredsställande resultat vid Sveriges Lantbruksuniversitet, enheten för 

Biomassateknologi och Kemi i Umeå. Det finns ett flertal referensanläggningar i 

Tyskland som eldar stråbränslen såsom halm, Miscanthus, gräs mm.   

 

5.2 Brännare 
 

5.2.1 Ariterm 
 
Ariterm-brännaren finns i modellen Ariterm Biojet T och Ariterm Multijet. För askrika 

biobränslen rekommenderas Multijetbrännaren som har rörligt roster för varierande 

biobränslen och finns i två olika utföranden, 40-400 kW samt 500-1500 kW (figur 23).   

 

I Sverige har tester med rörflensbriketter utförts i en 400 kW Biojet T brännare. Denna 

brännare har inget rörligt roster men en rörlig askskrapa vars funktion är att knuffa fram 

askan. Totalt eldades ca 700 kg briketter under 27 timmar. Redan efter 4 timmar började 

aska dock byggas upp på brännarens roster och en märkbar förhårdnad bildades snabbt. 

Askan bildade hårda klumpar som hade glasartad struktur och endast en mycket liten del 

har nådde pannbotten (Paulrud m.fl .2010). Sammanfattningsvis bedöms Biojet T ha 

mindre goda förutsättningar för eldning med rörflen. 

 
 

 
 
Figur 23. Ariterm Multijetbrännare. 

 

Multijetbrännaren bör på grund av sitt rörliga roster ha bättre förutsättningar att fungera 

med rörflen som bränsle. Rostrets rörlighet kan ställas in beroende på bränslet. Enligt 

Ariterm är brännaren testad med de bränslen som anges i tabell 2. Med hackad halm är 

brännaren lämplig med förbehåll och bör testas från fall till fall. Bedömningen är att 

brännaren är intressant att vidare utvärdera och testa med rörflensbriketter samt hackad 

rörflen. 
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Tabell 2. Testade bränslen i Multijetbrännaren. Källa Ariterm. 

 

 
 

5.2.2 Veto Flisomat 
 

Vetobrännaren finns i olika modeller och effektklasser. Den modell som har testats med 

rörflensbriketter är en Flisomat, en stokerbrännare med horisontal inmatning för fasta 

bränslen som är avsedd för uppvärmning av små och medelstora fastigheter (figur 

24). Brännaren kan fås med effekter på 40 kW, 60 kW, 80 kW eller 120 kW. Som 

extrautrustning finns även brännare på 80 kW eller 120 kW med rörligt roster vilket krävs 

för askrika bränslen. Enligt tillverkaren så motverkar det rörliga rostret sintring av askan i 

brännhuvudet. Brännaren kan användas tillsammans med en Vetopanna för vilken 

automatisk askutmatning finns som tillval.  

 

Tekniken uppfyller vissa av de krav som tas upp i kravspecifikationen. Brännaren har 

horisontal inmatning av bränslet samt förflyttar askbädden med hjälp av ett rörligt roster. 

Det finns positiva fälterfarenheter från rörflenseldning med briketter i en 

Flisomatbrännare på 120 kW på Låttra Gård i Vingåker. Anläggningen består av en 

Flisomatbrännare med rörligt roster monterad i en Danstokerpanna på 230 kW. Askan 

matas ut via en längsgående skruv i pannan. Eftersom brännaren är monterad i en panna 

med större effekt än brännaren hamnar askan i en väl tilltagen asklåda. Under november-

december 2010 kördes rörflensbriketter med en askhalt på ca 6 % under 5 veckor utan att 

problem uppstod med askuppbyggnad i eldstaden. Prover har dock ej tagits för att 

kontrollera oförbränthalten i askan. Under 2011 kommer emissionsmätningar och 

askanalyser att genomföras för att noggrannare kontrollera anläggningens prestanda.  

 

Bedömningen är att Vetobrännaren med rörligt roster är en intressant teknik som djupare 

bör utredas. Fler tester med rörflenbriketter med olika askhalt samt tester i fler 
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anläggningar krävs för att säkerställa brännarens kapacitet med rörflen. Fördelen med 

Vetos teknik är att rörligt roster och askskruv finns som tillval vilket underlättar vid 

ombyggnad av befintliga vetoanläggningar. 

 

 

 

 
Figur 24. Veto Flisomatbrännare. 
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6 Värderingar och bedömningar 
 

Nedan görs en sammanfattande värdering (tabell 3) och bedömning av för- och nackdelar 

med olika panntyper tänkbara för rörflen i briketterad och hackad form. Därtill delas 

tekniken in i tre olika kategorier 1-3. 

 

1. Bedöms fungera med rörflen och inga behov föreligger kring djupare tester och 

utvärderingar med rörflen. 

2. Bedöms ha potential att fungera med rörflen men det finns behov att djupare 

utvärdera och långtidstesta tekniken för att kontrollera dess kapacitet med rörflen 

(askhalt 2-9 %). 

3. Bedöms ej fungera tillfredsställande med rörflen med varierande askhalt (2-9 %) 

utan anpassning/ombyggnad.  

 
Tabell 3. Sammanfattande värdering av för- och nackdelar med olika panntekniker för användning 

av rörflensbriketter och hackat rörflen. 

Produktion Ökotherm  

Compact 

www. 

okotherm.de 

Heizomat 

RHK-AK 

www. 

heizomat.de 

Reka HKRST 

www. 

reka.com 

Catfire 

www. 

cleanbur

n.se 

Linka 

www.linka.de 

Bränsletyp Briketter/hackat Briketter Briketter/hackat Briketter Briketter/hackat 

Askhantering ++ + + - 

 

+ 

Automatisk 

sotning 

+ ++ + ++ ++ 

Bränsleinmatning ++ ++ ++ - ++ 

Styrning 

reglering 

++ + + + ++ 

Fälterfarenheter 

med rörflen 

++ 0 0 -+ 0 

Fälterfarenheter 

med, gräs, halm 

++ + ++ 0 ++ 

Klass 1  2(3) 2 3  2 
1
 Fördelar (positiva erfarenheter) anges med plus (+) respektive nackdelar (negativa erfarenheter) 

med minus (-). 0 inga erfarenheter med rörflen. 

 
Produktion ETA Hack 

www.eta. 

co.at 

Fröling 

Turbomat 
www.froeling.com 

Biokompakt 

www.biokomp

akt.com 

Schmid 

www.holzfeuerung.

ch 

Bränsletyp Briketter Briketter Briketter  Briketter 

Askhantering + ++ + + 

 

Automatisk 

sotning 

++ +? + ++ 

Bränsleinmatning + ++ + ++ 

Styrning 

reglering 

+ + ++ ++ 

Fälterfarenheter 

med rörflen 

0 0 0 0 

Fälterfarenheter 

med, gräs, halm 

+ + + + 

Klass 2(3) 2(3)  2(3) 2 

 

Utöver dessa pannor bedöms brännaren Veto Flisomat ha potential att fungera med 

rörflen men det finns behov att djupare utvärdera och långtidstesta tekniken för att 
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kontrollera dess kapacitet med rörflen (askhalt 2-9 %). Även Arimax Multijet bedöms 

vara intressant att studera i praktisk drift.  

 

Ovanstående bedömningar bygger som framgått i stor utsträckning på erfarenheter från 

andra stråbränslen. Förbrännings- och askegenskaper varierar dock relativt mycket mellan 

olika stråbränslen och också mellan olika ”kvaliteter” av samma stråbränsle. Ett tydligt 

exempel på detta är rörflen i sig, där mängden aska som skall hanteras i vart fall kan 

variera med en faktor tre beroende på odlings- och skördeförhållanden. Givetvis spelar 

detta stor roll för det praktiska utfallet i den enskilda anläggningen. För att nå en rimlig 

säkerhet i om en panna är lämplig för eldning av rörflen i praktiken måste därför 

försökseldningar under tillräckligt lång tid göras med varierande askhalter.  
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7 Diskussion 
 

Som tidigare framhållits är det främst den höga askhalten och askans struktur som är den 

stora utmaningen vid eldning av rörflen. Omsatt i konstruktionskrav innebär detta att en 

stor eldstadsvolym som tillåter god utbränning även vid ansamling av stora askmängder, 

en bränsle- och askmatning som förhindrar att slaggliknande strukturer byggs upp och att 

askan inte hänger sig i eldstaden utan matas ut effektivt är de viktigaste egenskaperna.  

 

Även om askutmatningen fungerar bra så måste askan ges tillräckligt lång uppehållstid i 

eldstaden för att brinna ut ordentligt. Detta innebär i sin tur att mängden aska i eldstaden 

blir stor jämfört med för mindre askrika bränslen. För att förbränningsgaserna också skall 

hinna slutförbrännas måste också gasutrymmet vara tillräckligt stort och lufttillförseln 

placerad så att den inte störs av askuppbyggnad.  

 

System för automatisk rengöring/sotning av konvektionsytorna är en fördel för att 

säkerställa en störningsfri drift. Systemet måste dock klara av de askmängder som uppstår 

och att de verkligen gör rent ytorna. Det är dock mindre viktigt att det finns som standard 

på pannan eftersom det ofta finns som tillval. 

 

Allmänt bör askhaltens variation beroende på odlings- och skördeförhållanden beaktas så 

att en säker funktion erhålls även vid oförutsedda bränslekvaliteter. Ett rimligt krav bör 

vara att pannan skall klara en askhalt på minst 7-8 %. 
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8 Slutsatser 
 

Utifrån en preliminär granskning av ett tjugotal panntyper på den  nordiska och 

tyskspråkiga marknaden som uppgetts kunna eldas med någon form av askrika bränslen 

har nio panntyper och två brännare identifierats som intressanta att utvärdera närmare. 

Dessa har delats in i de tre kategorierna 1-3 enligt följande: 

 

1. Bedöms fungera med rörflen och inga behov föreligger kring djupare tester och 

utvärderingar med rörflen. 

2. Bedöms ha potential att fungera med rörflen men det finns behov att djupare 

utvärdera och långtidstesta tekniken för att kontrollera dess kapacitet med rörflen 

(askhalt 2-9 %). 

3. Bedöms ej fungera tillfredsställande med rörflen med varierande askhalt (2-9 %) 

utan anpassning/ombyggnad.  

 
Bedömningen ledde till följande resultat för pannorn: 

 

Kategori 1: Ökotherm Compact 

 

Kategori 2: Reka HKRST 

  Linka 

  Schmid UTSW 

 

Kategori 2(3): ETA Hack 

Fröling 

Heizomat RHKAK 

Biokompakt 

 

Kategori 3: Catfire 

   

För brännare erhölls följande bedömning: 

 

Kategori 2: Veto Flisomat 

  Ariterm Multijet 

 

Det skall understrykas att ovan redovisade resultat inte utgör en absolut sanning utan är 

resultatet av en kvalificerad bedömning på basis av tillgängligt underlag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

9 Referenser 
 

Berg M, Bubholz M, Forsberg M, Myringer Å, Palm O, Rönnbäck M, Tullin, C. 2007. 

Förstudie – sammanställning och syntes av kunskap och erfarenheter om grödor från 

åker till energiproduktion. Värmeforskrapport 1009, Värmeforsk, Stockholm. 

Burvall J. 1997. Influence of harvest time and soil type on fuel quality in reed canary 

grass. Biomass and Bioenergy 12 (3), 149-154. 

Caslin B, Finen J, McCracken A. 2010. Miscanthus Best Practice Guidelines. Teagasc 

and Agri-food and Bioscience Institute. 

Erhardsson T, Öhman M, de Geyter S, Öhrström A. 2006. Bäddagglomereringsrisk vid 

förbränning av odlade bränslen (hampa, rörflen, halm) i kommersiella bäddmaterial. 

Värmeforskrapport 998, Värmeforsk, Stockholm. 

Lindh T, Paapanen T, Rinne S, Sivonen K, Wihersaari W. 2008. Reed canary grass 

transportation costs – Reducing costs and increasing feasible transportation 

distances. Biomass and Bioenergy in press. 

Lindh T m fl. 2005. Production of reed canary grass and straw as blended fuel in Finland. 

VTT Processes, Jyväskylä, Finland. Arbetsrapport.  

Lundmark B. 2011. Personlig kontakt. GlommersMiljöEnergi AB, Glommersträsk.  

Pahkala K, Aalto M, Isolahti M, Poikola J, Jauhiainen. Large-scale energy grass farming 

for power plants-A case study from Ostrobothnia, Finland. Biomass and Bioenergy 

32 (2008) 1009-1015. 

Paulrud, S., Nilsson, C. 2001. Briquetting and combustion of spring-harvested reed 

canary grass: effect of fuel composition. Biomass and Bioenergy 2001 (20) 25-35. 

Paulrud S, Holmgren K, Rosenqvist H, Börjesson P. 2009. Förutsättningar för nya 

biobränsleråvaror-system för småskalig brikettering och pelletering. IVL Rapport 

B1825, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg. 

Paulrud S, Davidsson K, Holmgren M, Hedman H, Öhman R, Leffler. 2010. 

Förutsättningar för användning av rörflensbriketter och hackad rörflen i mindre 

värmecentraler. SP-rapport 2010:60. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås. 

Pointner, Ch. 2010. 2-jähriges Monitoring einer Kleinfeuerungsanlage fur den Betrieb mit 

Heubriketts. Rapport no 415 TR nK-1-50 01.  Bioenergy 2020+, Graz  

Örberg H. 2010. Utvärdering av förbränningsförsök med rörflensbriketter i undermatad 

rosterpanna. Uppdragsrapport. SLU, enheten för Biomassateknologi och Kemi, 

Umeå.  

 

 

 

 

 

 
 

  



36 

 

Bilaga 1. Produktöversikt 
 
PANNOR EV. MÖJLIGA FÖR RÖRFLENSELDNING

Katego

ri Produkt Tillverkare Effekt, kW Typ av rost

Rekommenderad 

bränsleform

Horis. 

matning

Ober. 

motorer

Slaggbrytnin

gsfunktion

Aut.as

kutmat

n.

Rökgastu

ber

Aut. 

sotnin

g

Vattenk

yld rost

Lambdas

ond

Rökgasre

cirkulatio

n Hemsida Svensk representant Tel.

Hackat/ briketter 

1 Ökotherm Compact A.P.Bioenergietecn GmbH, D 49 - 800 Retort med skrapa Hackat/ briketter Ja Ja Ja Ja Liggande Tillval Ja Ja Nej www.oeko-therm.net Saknas

2 REKA HKRST-FSK Maskinfabrikken REKA 130 - 3500 Rörlig trapprost Hackat/ briketter Ja Ja Nej Ja Liggande Tillval Nej Nej Nej www.reka.com Hjo Värmeteknik AB 0503 - 124 64

2 Schmid UTSW Schmid AG 300-2400 Rörlig trapprost Briketter Ja Ja Nej Ja Liggande Tillval Ja Ja Nej www.holzfeuerung.ch Saknas

2 Lin-Ka Lin-Ka maskinfabrik A/S 60 - 1500 Rörlig trapprost alt retort Hackat/ briketter Ja Ja Nej Ja Liggande Ja Ja Nej Nej www.linka.dk Saknas

2(3) Biokompakt AWK/ECO Biokompakt Heiztechnik GmbH 15 - 130 Retort Briketter (<20 mm) Ja Ja Nej Ja Stående Ja Nej Ja Nej www.biokompakt.com Saknas

2(3) ETA Hack ETA Heiztechnik GmbH 20 - 200 Retort + tipprost Briketter (<50 mm) Ja Ja Nej Ja Stående Ja Nej Ja Ja www.eta.co.at Biovärme Sverige AB, Sangis 070 - 360 75 61

Fröling Turbomatic TMC Fröling Heizkessel…, AT 28 - 100 Vibrerande + tipprost Ja Ja Ja Ja (bottenaska)*Stående Ja Nej Ja Nej www.froeling.com Peter Norrbin 070 - 20 38 550

2(3) Fröling Turbomat d:o 150 - 500 Skjutrost Briketter Ja Ja Nej Ja Stående Ja Ja Ja Ja d.o

Fröling TX 150 d:o 150 Trapprost + tipprost Ja Ja Ja Ja Stående Ja Nej Ja Ja d:o

2(3) Heizomat RHK-AK Heizomat Gerätebau GmbH, D 36 - 850 Kedjerost Briketter Ja Ja Nej Ja Liggande Ja Nej Ja Nej www.heizomat.de Tecura AB, Teckomatorp 0418 - 45 70 30

3 Catfire Hamont Consulting and Engineering 15 - 100 Undermatningsrost Briketter Nej Nej Ja Ja Stående Ja Nej Nej Nej www.hamont.cz Clean Burn Trading AB, Hisings Backa031 - 77 60 480

d:o 125 - 500 Undermatningsrost Nej Nej Ja Ja Stående Ja Nej Nej Nej d:o

* Även för flygaska i storlekarna 70 - 100 kW

BRÄNNARE EV. MÖJLIGA FÖR RÖRFLENSELDNING

KategoriProdukt Tillverkare Effekt, kW Typ av rost Horis. matningOber. motorerSlaggbrytningsfunktionAut.askutmatningStående tuberAut. sotningVattenkyld rostLambdasondRökgasrecirkulation

2 Veto Flisomat Veljekset Ala-Talkkari Oy 40 - 120 Rörlig Briketter Ja Ej tillämpligtNej Ej tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligtNej Ej tillämpligtEj tillämpligtwww.ala-talkkari.fi LT Energiteknik AB, Skellefteå 0910 - 34 600

2 Ariterm Multijet Ariterm 40 - 1500 Rörlig trapprost Hackat/briketter Ja Ej tillämpligtNej Ej tillämpligtEj tillämpligtEj tillämpligtNej Ej tillämpligtEj tillämpligtwww.ariterm.fi/se Ariterm Sweden AB, Kalmar 0480 - 442850

Kategori 1: Bedöms fungera med rörflen och inga behov föreligger kring djupare tester och utvärderingar med rörflen

Kategori 2. Bedöms ha potential att fungera med rörflen men det finns behov att djupare utvärdera och långtidstesta tekniken för att kontrollera dess kapacitet med rörflen (askhalt 2-9 %).

Kategori 3. Bedöms ej fungera tillfredsställande med rörflen med varierande askhalt (2-9 %) utan anpassning/ombyggnad
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