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Förord
Denna förstudie har genomförts och sammanställts av Rejlers Sverige AB på uppdrag
av Hushållningssällskapet Nord. Syftet med studien är att undersöka tekniska lösningar
som ger möjlighet till lönsam produktion av värmebehandlat strö på gårdsnivå. I
utredningen har förutsatts att rörflen är utgångsmaterialet men resultaten kan gälla
även andra strågrödor t.ex. halm. Utredningen grundar sig på de resultat som uppnåtts
vid försöksproduktion av strö hos Glommers MiljöEnergi AB (GME) samt på känd teknik
inom lantbruksnäringen.

Sammanfattning
Förstudien syftar till att utreda möjligheten att på gårdsnivå producera
värmebehandlat djurströ baserat på rörflen. Studien har tittat på om tekniska och
ekonomiska förutsättningar finns för att ge en lönsam produktion.
Teknik finns för att producera på gårdsnivå. Känd teknik finns för rivning och hackning
av bulkmaterial eller stora och små balar. Känd teknik finns även för värmebehandling
och kompaktering. Detta görs genom skruvbrikettering, en metod som hettar upp och
kompakterar materialet. Det finns även teknik för att riva briketterna till lämplig
fraktion. Teknik finns för att sammanföra dessa delsystem och skapa en tillräcklig
automatiseringsnivå för att uppnå en obemannad drifttid på 3-4 timmar. Bilaga 12-16
visar principlayouter.
Djupare studier har gjorts för fem olika alternativ. Alternativ 1 och 2 har en
briketteringsmaskin med kapacitet 140 kg/h (Duo) medan alternativ 3-5 har kapacitet
60 kg/h (Solo). Alternativen 1-4 har utrustning för bal- respektive bulkhantering och
utrustning för att hacka ingående material från strålängd 0-200 mm till strålängd 0-50
mm. Alternativ 5 saknar hack och förutsätter ett finhackat material 0-50 mm.
De ekonomiska beräkningarna baseras på en gård med 20 ha rörflen vilket ger
årsproduktion på 70 ton strö. Produktionskostnaden ligger mellan 1700 – 1850 kr/ton
att jämföra med ett pris till säljledet på 2000 kr.
Lägsta produktionskostnad och bästa resultat har alternativ 5 som också är det enda
alternativ som klarar målet då det gäller effekt- och strömförbrukning (< 20 A).
Alternativen 1 och 2 gynnas av en högre årsproduktion.
Paketering i inplastade småbalar har studerats men den utrustning som hittats är inte
lämplig för småskalig produktion. Hög investeringsnivå, hög produktionsnivå och stora
effektbehov gör att dessa maskiner kräver storskalig verksamhet med årsproduktion
på 2000 ton och uppåt. Enklare pressar typ ”höpressar” klarar inte att pressa
värmebehandlat strö.
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Bakgrund
Behovet av strö till hästar och nötkreatur är mycket stort i Sverige. Som exempel finns
ca 300 000 hästar i Sverige. I dag används huvudsakligen restprodukter från
träindustrin (kutterspån) samt halm som strömedel. Huvuddelen av det strö som
används idag är inte värmebehandlat och innehåller därför oönskat biologiskt material
som mögelsporer och bakterier som irriterar och i värsta fall gör djuren sjuka. Fördelen
med strö av strågrödor är, förutom värmebehandlingens fördelar, att det skapar en
stabil bädd i djurboxen och ger därför ett bättre skydd för liggskador. Jämfört med
kutterspån så bildar strö av strågrödor ett bra gödselmedel som lätt bryts ner i jorden.
Kutterspån är ett mycket bra utgångsmaterial för att göra bioenergi t.ex. som
träpellets. Om strö från strågrödor kan ersätta den kutterspån som nu används som
strö kan bioenergiproduktionen ökas avsevärt samtidigt som behovet av konstgödning
kan minskas.
Denna studie syftar till att undersöka möjligheten att producera ett fullvärdigt
värmebehandlat strömedel i liten skala på gårdsnivå. En gårdsnära produktion har flera
fördelar, dels minskas kostnader för transporter då råvaran finns på gården och kunder
finns i närområdet. Dessutom skapas arbetstillfällen lokalt och jordbruksarealer som
idag ligger i träda kan användas för odlingen.
Försök med produktion av rörflensströ för bl.a. häst har gjorts under det senaste året i
Glommers MiljöEnergi AB (GME) brikettanläggning. Resultatet är lovande och
produkten som producerats är väl mottagen på marknaden. GME:s anläggning har en
kapacitet på ca 400 kg/h och utgår från rundbalat rörflen.
Anläggningen i Glommersträsk har två huvudsakliga egenskaper som gör den svår att
applicera på gårdsnivå. Dels att anläggningen har ett stort effektbehov som kräver
elanslutning med hög strömstyrka (80A). Dels att anläggningen kräver ständig
övervakning av personal.
I denna utredning är en av förutsättningarna att den kända tekniken med
”skruvbrikettering” (fabrikat, Biomasser, ASKET) skall användas. Orsaken till att
principen skruvbrikettering har valts är att den ger en kraftig genomvärmning av
materialet och att den är känd och beprövad. Denna teknik används idag av GME.
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Mål
För att möjliggöra en kostnadseffektiv produktion på gårdsnivå har följande mål
fastlagts:


Produktion bör kunna ske obemannat. Önskvärt minst 4 timmar utan tillsyn.



Effektbehovet (El) skall vara begränsat. Önskvärt att avsäkringen av
produktionsutrustningen är mindre än 20A (Ampere).



Produktionen skall vara lönsam.



Hitta utrustning för paketering i 15-20 kilos enheter (balar eller säckar)
Erfarenheter från GME visar att målet att uppnå obemannad produktion bara kan
uppnås om de vitala delarna i processen kan automatiseras. Dessa lösningar kan
naturligt återföras till anläggningen i Glommersträsk.

Produktion av strö på gårdsnivå
Föreslagna lösningar
Beroende på den form man vill hantera röflenet vid skörd har två huvudförslag
presenterats.
Dels rörflen i balat format t.ex. rundbalar eller stora fyrkantbalar.
Dels rörflen i bulkform hackat eller snittat till strålängder 0-200 mm eller 0-50 mm som
förvaras i stack.
Viktigt: Det är synnerligen viktigt att skörda och förvara rörflenet torrt och att undvika
inblandning av föroreningar som sten, jord, trä etc. Fukthalten skall ligga i intervallet
12-16 %. För att säkerställa rätt fukthalt krävs löpande mätningar med kalibrerad
fuktmätare/fukthaltsspjut.
På kommande sidor presenteras fem (5) föreslagna lösningar för ovanstående
kombinationer.
Bilaga 12-16 visar principlayouter för dessa fem föreslagna lösningar.
Bilaga 17-18 visar princip för automatiserad bromsenhet för brikettbanor som finns
med som utrustning i alla fem (5) föreslagna lösningar.
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1. Biomasser Duo med utrustning för rörflen i storbalar.
Alternativet ger en kapacitet på upp till 140 kg/h (Se bilaga 12 för principlayout).
Utrustningen består av:
en balrivare (storbalar), typ långsamgående ”foderrivare” (t.ex. Rullman Balrivare KPL)
ett stup med nivåövervakning
en småbalsrivare med hack- och blåsfunktion (t.ex. fabrikat Asket typ RK)
en skruvbriketterare (Asket, Biomasser Duo) med två ”skruvlinjer” och två brikettbanor
med automatiserad bromsenhet
en nivåövervakning i briketteraren
en brikettrivare med stativ, varifrån ströet matas till storsäck eller mellanlager

Funktionsbeskrivning:
Storbalen placeras i storbalsrivaren med hjälp av traktor med frontlastare eller
hjullastare. Nät runt balen avlägsnas.
Storbalsrivare (t.ex. Rullman KLP) river balen och matar in materialet i småbalsrivaren
(ASKET PK) via stupet. Nivåvakten i stupet startar och stoppar storbalsrivaren.
Småbalsrivaren hackar materialet till strålängd 0-50 mm och blåser in materialet i
briketteraren. Nivåövervakningen i briketteraren startar och stoppar småbalsrivaren
efter behov.
Skruvbriketteraren hettar upp materialet och pressar briketter som matas ut på
brikettbanan. Pressning av briketterna kontrolleras automatiskt av den bromsenhet
som sitter på brikettbanan.
Brikettbanan transporterar briketten upp till brikettrivaren som river briketten,
varefter det färdiga ströet via stup faller ner i storsäck eller mellanlager.
Sammanställning av effektbehov:
Alternativ 1) sammanlagda märkeffekt är ca 23kW vilket motsvarar en säkring på 50A.
Alternativet uppfyller inte målet för strömförbrukning.
Kommentar:
För att klara kravet på obemannad drift i 3-4 timmar krävs att storbalsrivaren kan ta
minst 2 balar (2 x 200kg) och att anpassning görs så att två storsäckar kan fyllas
parallellt eller ett skapa ett större mellanlager (minst 400kg).
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2. Biomasser Duo med utrustning för rörflen i bulk (0-200 mm).
Alternativet ger en kapacitet på upp till 140 kg/h (Se bilaga 13 för principlayout).
Utrustningen består av:
en matare för bulkmaterial (0-200 mm), kan vara t.ex. en modifierad gödselspridare
med bottenmatning och eldrift. (t.ex. fabrikat JF m.fl.)
ett stup med nivåövervakning
en småbalsrivare med hack- och blåsfunktion (t.ex. fabrikat Asket typ RK)
en skruvbriketterare (Asket, Biomasser Duo) med två ”skruvlinjer” och två brikettbanor
med automatiserad bromsenhet
en nivåövervakning i briketteraren
en brikettrivare med stativ, varifrån ströet matas till storsäck eller mellanlager
Funktionsbeskrivning:
Bulkmaterialet (0-200 mm) placeras i mataren med hjälp av traktor med frontlastare
eller hjullastare.
Mataren matar in materialet till småbalsrivaren via stupet. Nivåvakten i stupet startar
och stoppar mataren.
Småbalsrivaren hackar materialet till strålängd 0-50 mm och blåser in materialet i
briketteraren. Nivåövervakningen i briketteraren startar och stoppar småbalsrivaren
efter behov.
Skruvbriketteraren hettar upp materialet och pressar briketter som matas ut på
brikettbanan. Pressning av briketterna kontrolleras automatiskt av den bromsenhet
som sitter på brikettbanan.
Brikettbanan transporterar briketten upp till brikettrivaren som river briketten varefter
det färdiga ströet via ett stup faller ner i storsäck eller mellanlager.

Sammanställning av effektbehov:
Alternativ 2) sammanlagd märkeffekt är ca 24,5kW vilket motsvarar en säkring på 50A.
Alternativet uppfyller inte målet för strömförbrukning.
Kommentar:
För att klara kravet på obemannad drift i 3-4 timmar krävs att mataren kan ta minst
400kg (ca 6m³) och att anpassning görs så att två storsäckar kan fyllas parallellt eller
ett skapa ett större mellanlager (minst 400kg).
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3. Biomasser Solo med utrustning för rörflen i storbalar.
Alternativet ger en kapacitet på upp till 60 kg/h (Se bilaga 14 för principlayout).
Utrustningen består av:
en balrivare (storbalar), typ långsamgående ”foderrivare” (t.ex. Rullman Balrivare KPL)
ett stup med nivåövervakning
en småbalsrivare med hack- och blåsfunktion (t.ex. fabrikat Asket typ RK)
en nivåövervakning i briketteraren
en skruvbriketterare (Asket, Biomasser Solo) med en ”skruvlinje” och en brikettbana
med automatiserad bromsenhet
en brikettrivare med stativ, varifrån ströet matas till storsäck eller mellanlager
Funktionsbeskrivning:
Storbalen placeras i storbalsrivaren med hjälp av traktor med frontlastare eller
hjullastare. Nät runt balen avlägsnas.
Storbalsrivare (t.ex. Rullman KLP) river balen och matar in materialet i småbalsrivaren
(ASKET PK) via stupet. Nivåvakten i stupet startar och stoppar storbalsrivaren.
Småbalsrivaren hackar materialet till strålängd 0-50 mm och blåser in materialet i
briketteraren. Nivåövervakningen i briketteraren startar och stoppar småbalsrivaren
efter behov.
Skruvbriketteraren hettar upp materialet och pressar briketter som matas ut på
brikettbanan. Pressning av briketterna kontrolleras automatiskt av den bromsenhet
som sitter på brikettbanan.
Brikettbanan transporterar briketten upp till brikettrivaren som river briketten varefter
det färdiga ströet via stup faller ner i storsäck eller mellanlager.
Sammanställning av effektbehov:
Alternativ 3) sammanlagd märkeffekt är ca 18,1 kW vilket motsvarar en säkring på 32A.
Alternativet uppfyller inte målet för strömförbrukning. (Notera att de flesta gårdar
tillfälligt kan uppgradera sin säkringsnivå till 32 A till en relativt låg kostnad.)
Kommentar:
För att klara kravet på obemannad drift i 3-4 timmar räcker det att storbalsrivaren kan
ta en bal (200kg) och att en storsäck kan fyllas.
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4. Biomasser SOLO med utrustning för rörflen i bulk (0-200 mm).
Alternativet ger en kapacitet på upp till 60 kg/h (Se bilaga 15 för principlayout).
Utrustningen består av:
en matare för bulkmaterial (0-200 mm) t.ex. gjord av en modifierad gödselspridare
med bottenmatning (t.ex. fabrikat JF m.fl.), och som är försedd med eldrift
ett stup med nivåövervakning
en småbalsrivare med hack- och blåsfunktion (t.ex. fabrikat Asket typ RK)
en nivåövervakning i briketteraren
en skruvbriketterare (Asket, Biomasser SOLO) med en ”skruvlinje” och en brikettbana
med automatiserad bromsenhet
en brikettrivare med stativ, varifrån ströet matas till storsäck eller mellanlager
Funktionsbeskrivning:
Bulkmaterialet (0-200 mm) placeras i mataren med hjälp av traktor med frontlastare
eller hjullastare.
Mataren matar in materialet till småbalsrivaren via stupet. Nivåvakten i stupet startar
och stoppar mataren.
Småbalsrivaren hackar materialet till strålängd 0-50 mm och blåser in materialet i
briketteraren. Nivåövervakningen i briketteraren startar och stoppar småbalsrivaren
efter behov.
Skruvbriketteraren hettar upp materialet och pressar briketter som matas ut på
brikettbanan. Pressning av briketterna kontrolleras automatiskt av den bromsenhet
som sitter på brikettbanan.
Brikettbanan transporterar briketten upp till brikettrivaren som river briketten varefter
det färdiga ströet via stup faller ner i storsäck.
Sammanställning av effektbehov:
Alternativ 4) sammanlagd märkeffekt är ca 17,5kW vilket motsvarar en säkring på 32A.
Alternativet uppfyller inte målet för strömförbrukning. (Notera att de flesta gårdar
tillfälligt kan uppgradera sin säkringsnivå till 32 A till en relativt låg kostnad.)

Kommentar:
För att klara kravet på obemannad drift i 3-4 timmar räcker det att mataren kan ta ca
3m³ (200kg) och att en storsäck kan fyllas.
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5. Biomasser SOLO utr. för rörflen i hackat bulkmaterial (0-50mm).
Alternativet ger en kapacitet på upp till 60 kg/h (Se bilaga 16 för principlayout).
Utrustningen består av:
en matare för bulkmaterial (0-50 mm) t.ex. gjord av en modifierad gödselspridare med
bottenmatning (t.ex. fabrikat JF m.fl.), som är försedd med eldrift
ett stup med nivåövervakning
en skruvbriketterare (Asket, Biomasser SOLO) med en ”skruvlinje” och en brikettbana
med automatiserad bromsenhet
en brikettrivare med stativ, varifrån ströet matas till storsäck eller mellanlager
Funktionsbeskrivning:
Bulkmaterialet (0-50 mm) placeras i mataren med hjälp av traktor med frontlastare
eller hjullastare.
Mataren matar in materialet till briketteraren via stupet. Nivåvakten i stupet startar
och stoppar mataren.
Skruvbriketteraren hettar upp materialet och pressar briketter som matas ut på
brikettbanan. Pressning av briketterna kontrolleras automatiskt av den bromsenhet
som sitter på brikettbanan.
Brikettbanan transporterar briketten upp till brikettrivaren som river briketten varefter
det färdiga ströet via stup faller ner i storsäck.

Sammanställning av effektbehov:
Alternativ 5) sammanlagda märkeffekt är ca 6,7 kW vilket motsvarar en säkring på 16A.
Alternativet uppfyller målet för strömförbrukning.
Kommentar:
Alternativet kräver ett finhackat material (0-50 mm) vilket kan åstadkommas vid skörd
med exakthack, hackvagn eller snittvagn med många knivar (25 mm mellan knivar).
För att klara kravet på obemannad drift i 3-4 timmar räcker det att mataren kan ta ca
3m³ (200kg) och att en storsäck kan fyllas.
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Investering, driftskostnader och resultat
Investeringskostnader, driftskostnader och resultat för de olika alternativen
presenteras nedan. För en utförligare analys se bilagda kalkyler (Bilaga 1-5).
Förutsättningar för kalkylerna framgår av bilagor men värt att nämna här är att alla
kalkyler baseras på en totalproduktion på 70 ton/år (motsvarar Rörflen från 20 ha), en
kostnad för rörflen hackad eller balad 800kr/ton fritt gård, det producerade ströet
paketeras i storsäck med ett utpris till säljledet satt till 2000 kr/ton.

Sammanställning av kostnader och resultat vi årsproduktion 70 ton
Alt

Beskrivning Kapacitet

Investering Driftskost

Resultat

Säkring(A)

1

Duo, Bal

140 kg/h

302 000 kr

1761 kr/t

16738 kr

50

2

Duo, Bulk 1 140 kg/h

314 000 kr

1754kr/t

17223 kr

50

3

Solo, Bal

60 kg/h

214 000 kr

1851 kr/t

10431 kr

32

4

Solo, Bulk 1

60 kg/h

229 000 kr

1825 kr/t

12239 kr

32

5

Solo, Bulk 2

60 kg/h

168 000 kr

1701 kr/t

20904 kr

16
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Effekter av förändrad årsproduktion:
För att få en förståelse för hur de olika alternativen påverkas av förändrad
årsproduktion har alternativ 1 och 5 undersökts vidare. Driftskostnad och resultat har
beräknats dels med en halverad produktion (35 ton/år) och dels med en dubblerad
produktion (140 ton/år). För en utförligare analys se bilagda kalkyler (Bilaga 6-9).

Sammanställning av kostnader och resultat vi årsproduktion 35 ton
Alt

Beskrivning Kapacitet

Investering Driftskost

Resultat

Säkring(A)

1

Duo, Bal

140 kg/h

302 000 kr

2207 kr/t

-7235 kr

50

5

Solo, Bulk 2

60 kg/h

168 000 kr

1964 kr/t

1272 kr

16

Sammanställning av kostnader och resultat vi årsproduktion 140 ton.
Alt

Beskrivning Kapacitet

Investering Driftskost

Resultat

Säkring(A)

1

Duo, Bal

140 kg/h

302 000 kr

1538 kr/t

64682 kr

50

5

Solo, Bulk 2

60 kg/h

168 000 kr

1577 kr/t

59167 kr

16

Kommentar:
Alternativ 5 visar god potential att ge en god lönsamhet och klarar uppställda mål för
gårdsproduktion. Det bör noteras att alternativet kräver många driftstimmar (1150 h
motsvarande minst 100 dagar per år) för produktion av 70 ton strö.
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Paketering i balar/säck 15–20 kg
Bakgrund
För att skapa en attraktiv produkt till framför allt häst- och smådjursmarknaden krävs
att ströet paketeras i tätslutande förpackning. En tätslutande förpackning är en garanti
för att ströet inte förorenas och gör ströet lätt att transportera och hantera. Andra
konkurrerade ströprodukter förpackas i tätslutande förpackningar.

Kompakterade balar.
I utredningen har vi tittat närmare på två alternativa sätt att göra balar. Dels med
specialbyggd kompakteringsmaskin. Dels med hårdpressande höpress. Höpressen ger
inte en färdig slutprodukt utan utrustning för inplastning tillkommer.

Industriell kompakteringsmaskin:
Offert har erhållits från Ingenjörsfirma R. Sjöstrand AB som erbjuder en paketeringsmaskin typ IMABE Automatic Horizontal Baler Model H-76/35-DP-ALF. Maskinen har
en kapacitet på 3 ton/h och ger en bal med mått 390x350x580 och med en uppskattad
balvikt på 25kg. Priset för installerad maskin är ca: 1.6 miljoner kr (Se bilaga 10).
Ytterligare en offert har erhållits från Ingenjörsfirma R. Sjöstrand AB, detta gäller en
mindre maskin som binder balen med järntråd. Balens storlek 400x400x 800.
Priset är ca: 700 000 kr (Se bilaga 11).
Båda maskinerna jobbar med höga tryck och ger en bal med densitet 300 Kg/m³.

Kompaktering med Höpress:
Försök har gjorts med komprimering och balning av värmebehandlat rörflensströ i en
konventionell hårdpressande höpress modell Fahr 300 som drevs av en
jordbrukstraktor. Resultatet var nedslående, maskinen hade stora problem att ta in
materialet i presskammaren med stort spill som följd. Det material som hamnade i
presskammaren komprimerades inte utan lämnade pressen i samma form som det
matades in. Även i presskammaren var spillet betydande. Slutsats: Det är inte möjligt
att pressa rörflensströ i en ”vanlig” höpress typ Fahr 300.

Paketering i säck.
Att paketera i säck med en vikt på 10-15 kg är ett annat gångbart alternativ. Utrustning
för paketering i småsäck för gårdsproduktion har dock inte studerats närmare i denna
studie.
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Bilagor:
Bilaga 1: Kalkyl Alternativ 1 (70ton/år)
Bilaga 2: Kalkyl Alternativ 2 (70ton/år)
Bilaga 3: Kalkyl Alternativ 3 (70ton/år)
Bilaga 4: Kalkyl Alternativ 4 (70ton/år)
Bilaga 5: Kalkyl Alternativ 5 (70ton/år)
Bilaga 6: Kalkyl Alternativ 1 (35ton/år)
Bilaga 7: Kalkyl Alternativ 5 (35ton/år)
Bilaga 8: Kalkyl Alternativ 1 (140ton/år)
Bilaga 9: Kalkyl Alternativ 5 (140ton/år)
Bilaga 10: Offert H-76/35-DP-ALF
Bilaga 11: Offert H-40-40 GRAL
Bilaga 12: Principskiss Alternativ 1
Bilaga 13: Principskiss Alternativ 2
Bilaga 14: Principskiss Alternativ 3
Bilaga 15: Principskiss Alternativ 4
Bilaga 16: Principskiss Alternativ 5
Bilaga 17: Automatiserad bromsenhet i position 1, öppen
Bilaga 18: Automatiserad bromsenhet i position 2, bromsad

11

Bilaga 1: Kalkyl Alternativ 1 (70ton/år)

12

Bilaga 2: Kalkyl Alternativ 2 (70ton/år)

13

Bilaga 3: Kalkyl Alternativ 3 (70ton/år)

14

Bilaga 4: Kalkyl Alternativ 4 (70ton/år)

15

Bilaga 5: Kalkyl Alternativ 5 (70ton/år)

16

Bilaga 6: Kalkyl Alternativ 1 (35ton/år)

17

Bilaga 7: Kalkyl Alternativ 5 (35ton/år)

18

Bilaga 8: Kalkyl Alternativ 1 (140ton/år)

19

Bilaga 9: Kalkyl Alternativ 5 (140ton/år)

20

Bilaga 10: Offert H-76/35-DP-ALF (sid 1 av 2)

21

Bilaga 10: Offert H-76/35-DP-ALF (sid 2 av 2)

22

Bilaga 11: Offert H-40-40 GRAL

23

Bilaga 12: Principskiss Alternativ 1.

24

Bilaga 13: Principskiss Alternativ 2.

25

Bilaga 14: Principskiss Alternativ 3.

26

Bilaga 15: Principskiss Alternativ 4.

27

Bilaga 16: Principskiss Alternativ 5.

28

Bilaga 17: Automatiserad bromsenhet i position 1, öppen.

Vikter i sitt främre läge lämnar brikett opåverkad.

Bilaga 18: Automatiserad bromsenhet i position 2, bromsad.

Vikter förs bakåt med hjälp av cylinder, så att plattstång (se pil) trycker ner mot brikett
och därigenom bromsar rörelsen.
Slut dokument.
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