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Förord 
Låga spannmålspriser på grund av ökad internationell konkurrens leder till att lant-
brukare tvingas finna nya vägar för att bibehålla lönsamheten. Dessutom innebär 
nedläggningen av spannmålsmottagningar att avståndet mellan lantbrukare och 
mottagningsanläggning ökar, vilket leder till högre kostnader för lantbrukaren.  
Ett sätt att förbättra det ekonomiska resultatet inom spannmålshanteringen skulle 
kunna vara att lantbrukare samarbetar.  

I föreliggande projekt belyses möjligheterna för lantbrukare att utöka samarbetet 
genom hela spannmålskedjan, från skörd till avsalu, och på så vis bidra till ökad 
lönsamhet inom svensk spannmålsodling. 

Projektet har genomförts av professor Hans Andersson, Institutionen för ekonomi 
vid SLU, Hugo Westlin och Christoffer Anderson, biträdande forskare vid JTI, 
samt forskarna Nils Jonsson och Gunnar Lundin, JTI.  

Projektet är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) samt Tornum AB. 

Till alla som medverkat till undersökningens genomförande framför JTI ett varmt 
tack. Ett särskilt tack riktas till Johan Karlsson och Uno Broberg, Tornum AB.  

Uppsala i mars 2006 

Lennart Nelson 
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
Spannmålens skörd, torkning och lagring utgör betydande kostnadsposter. Den 
vikande lönsamheten inom växtodlingen gör att många lantbrukare tvekar inför 
omfattande investeringar på egen hand. Samtidigt blir man på många bruknings-
enheter inom kort tvungen att ta beslut om förändringar i den egna spannmåls-
hanteringen. En orsak till detta är den aviserade strukturrationaliseringen avseende 
Lantmännens spannmålsmottagningar. 

Mot bakgrund av ovanstående har under senare tid ett ökat intresse kunnat noteras 
för olika former av samverkan mellan lantbrukare. Genom lokala samarbeten 
kring en ”bytork” kan exempelvis kapaciteten på gemensamt ägd tröska utnyttjas  
i högre grad, eftersom en stor anläggning bättre kan hantera stora spannmåls-
mängder. Vilka storleksfördelar som sådan samverkan kan medföra är dock ofull-
ständigt utrett. 

Projektet syftade till att undersöka möjligheterna att öka lönsamheten inom växt-
odlingen genom att samarbeta om spannmålens skörd, torkning och lagring. 

Undersökningen utformades som ett kalkylexempel. Som utgångspunkt för beräk-
ningar av trösknings- och torkningskostnader skapades fyra fiktiva gårdar med 
storlekar mellan 100 och 1000 hektar åker. För dessa gårdar gjordes antaganden 
om växtföljder och avkastningsnivåer.  

Storleken på de fiktiva gårdarnas tröskor valdes genom att minimera den totala 
årliga tröskkostnaden, d.v.s. arbets-, maskin- och läglighetskostnad. 

Torktillverkaren Tornum AB tog för projektets räkning fram kostnader för ny-
produktion av spannmålsanläggningar för torkning och lagring passande de fiktiva 
gårdarna. Investeringarna avsåg nyckelfärdiga anläggningar inklusive mark- och 
betongarbeten med mycket goda möjligheter till särhållning av olika spannmåls-
partier.  

Det ekonomiska utfallet för skörd, torkning och lagring beräknades som ett netto-
resultat enligt nedanstående. 

Nettoresultat = produktvärde inklusive kvantitetsersättningar minus kostnader för 
skördetröskning, torkning, lagring, transporter och analysavgifter. 

Beräkningarna utfördes med pris- och avkastningsrelationer motsvarande Västra 
Götalands slättbygder. Odlarpriserna utgjordes av inflationsjusterade medeltal för 
perioden 2001- 2004 enligt Svenska Lantmännens principer för poolprissättning. 

Nettoresultat beräknades såväl då lantbrukarna hade egen tork och lagring som för 
alternativet med central torkning, d.v.s. vid Lantmännens anläggningar.  

Genom att via samverkan öka arealunderlaget förbättrades nettoresultatet i samt-
liga fall. Kostnaden för skördetröskning minskade som mest med 220 kr per 
hektar. Från 300 hektar och uppåt erhölls dessutom högre kvantitetsersättningar. 
Ännu större positiv betydelse av ett utökat arealunderlag hade emellertid möjlig-
heten att fördela de fasta kostnaderna för spannmålens torkning och lagring. Detta 
medförde att värdet av samverkan blev väsentligt högre i de fall samarbetet, för-
utom skörd och försäljning, även inkluderade egen torkning och lagring. I under-
sökningen illustrerades detta genom att ange hur differensposten ”Värde av egen 
tork” förändrades vid olika arealunderlag, enligt nedanstående.  
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Värde av egen tork = Nettoresultat egen tork och lagring minus nettoresultat 
central torkning. 

Vid beräkningarna togs hänsyn till att en egen spannmålsanläggning gör det möj-
ligt att driva ett mer differentierat odlingssystem. Vidare ger det större valfrihet att 
välja leveranstidpunkt och leveransort. Detta belystes genom att beräkna ”värdet 
av egen tork” för tre scenarier, vilka beskrivs i det nedanstående.  

Scenario I: I detta scenario odlades endast så kallade ”bulkgrödor” i form av 
fodersäd (havre och korn), höstvete samt höstraps. 

Scenario II: Samma förutsättningar som scenario I, men på brukningsenheter med 
egen tork- och lagring odlades maltkorn och grynhavre i stället för fodersäd. 

Scenario III: Detta alternativ skiljde sig från scenario II genom att hänsyn togs 
till skillnader i effektivt pris beroende på leveransort.  

Beräkningarna visade att beaktande av grödval, kontraktsvillkor avseende leverans-
ort och leveranstidpunkt samt skillnader i effektivt pris mellan leveransorter på ett 
avgörande vis påverkade det ekonomiska utfallet vid investeringar i utrustning för 
skörd, torkning och lagring.  

Vidare framgick att skalfördelarna var mycket betydande i arealintervallet 100 – 500 
hektar, men mer begränsade mellan 500 och 1000 hektar. Om exempelvis fem gårdar 
med 100 hektar bildade en enhet med 500 hektar och investerade i en gemensam, 
förhållandevis enkel anläggning förbättrades det ekonomiska utfallet i samtliga 
scenarier med 950 kr per hektar. Samtidigt kunde noteras att en investering i en ny 
fristående torknings- och lagringsanläggning av traditionell utformning på gårdar 
med 100 – 300 hektar torde vara förhållandevis svår att motivera såvida inte befint-
liga resurser i form av byggnader, potentiella lagringsutrymmen m.m. kan utnyttjas 
till en rimlig kostnad.  

Som alternativ till de gårdsanläggningar för torkning och lagring som användes i  
det ovan redovisade kalkylexemplet, tog torktillverkaren Tornum AB även fram 
förslag på mindre investeringskrävande lösningar för respektive arealunderlag. 
Gemensamt för dessa anläggningar var att utrustningen, sånär som på pannan, var 
placerad utomhus. Vidare reducerades, jämfört med kalkylexemplet, antalet lagrings-
behållare kraftigt till mellan 3 och 5 stycken och all spannmål lagrades i stora, runda 
utomhussilor. Investeringsnivåerna reducerades härigenom med cirka 30 %, vilket 
medförde att kostnaden för den egna torkningen och lagringen minskade med mellan 
250 och 540 kronor per hektar. Att beakta är dock att möjligheterna till särhållning 
av olika partier minskar med dylika lösningar. Vidare är kunskaperna begränsade om 
hur utomhusplaceringen påverkar arbetsbehov, teknisk livslängd etc. under svenska 
klimatförhållanden.  

I sammanhanget kan konstateras att enskilda investeringsbeslut kompliceras av att 
den generella utvecklingen inom svensk och internationell livsmedelsindustri känne-
tecknas av en allt högre grad av integration mellan olika led. Utvecklingen torde där-
för leda till att prisskillnader som beror av leveransort, leveranstidpunkt, volym och 
kvalitet accentueras över tiden. En sådan utveckling innebär att värdet av egen tork 
ökar i relation till en strategi med direktleverans av otorkad spannmål. 
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Sammanfattningsvis visade analyserna att vinsterna av samverkan i anslutning  
till skörd och lagring var betydande, i synnerhet för mindre brukningsenheter.  
I sammanhanget kan nämnas att i en tidigare studie av de faktiska vinsterna av 
samverkan erhölls en genomsnittlig vinst på ca 1350 kr/hektar när fem företag 
med mellan 103 och 308 hektar inledde ett samarbete i form av ett gemensamt 
driftsbolag. I nämnda analys beaktades skillnader i produkt- och faktorpriser samt 
maskin- och arbetskostnader vilka indirekt påverkar lönsamheten av att investera  
i en tork- och lagringsanläggning. Samverkan i form av torkning och lagring 
beaktades ej i analysen. Föreliggande studie visade att vinsterna av samverkan  
i form av gemensamma anläggningar för torkning och lagring kan uppgå till 
mellan 500 och 900 kr/hektar. Resultaten tyder således på att de sammanlagda 
vinsterna av samverkan mellan konstellationer av spannmålsodlande gårdar som 
formar enheter i storleksordningen 500 – 1000 hektar skulle kunna närma sig ca 
2000 kr/hektar jämfört med självständig drift på gårdar med ca 100 hektar åker. 

Summary 
The harvesting, drying and storage of grain represent considerable costs in 
farming operations. The declining profitability in the grain cultivation causes 
many farmers to hesitate when facing considerable investments on their own farm. 
On the other hand, on many farms it is necessary in a near future to make far 
reaching decisions concerning changes in the grain handling system. One reason 
is the announced structural rationalization concerning the grain elevators of the 
Swedish Farmers’ Supply and Crop Marketing Association.  

Given these circumstances an increased interest concerning different levels of  
co-operation between farmers is noted during the last years. Through local co-
operative agreements centered around a “village dryer” for example the capacity 
of a jointly-owned combine harvester can be utilized more efficiently. The reason 
is that a larger grain plant better can handle larger volumes of grain during a 
shorter period. However, the economic benefits of such arrangements have not 
been fully investigated.  

The goal of this project is to examine the possibilities to increase the profitability 
of grain production through cooperation involving harvesting, drying and storage 
of grain.   

The study was conducted using economic budgeting and investment appraisal 
techniques. As a starting-point for the cost analyses for combine harvesting and 
drying four fictitious farms served as cases with acreages ranging from 100 to 
1000 hectares. Assumptions regarding crop rotation and yield levels were made. 

The sizes of the combine harvesters on each of the case farms was chosen through 
minimizing of the total annual cost pertaining to labour-, machinery- and 
timeliness-costs. 

The grain drying plant manufacturer Tornum AB provided cost estimates for 
building of grain plants for drying and storage suited for the fictitious farms. The 
investments included complete plants with accompanying ground- and concrete 
construction activities with substantial possibilities to partition varieties and 
qualities of grain into different batches.   
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The profitability for combine harvesting, drying, and storage was calculated as a 
net result according to the below.  

Net result = product value including quantity bonuses minus costs for combine 
harvesting, drying, storage, transports and analysis. 

The calculations were conducted for natural growing conditions corresponding to 
the plains of Western parts of Sweden (Västra Götaland). The grain prices were 
inflation adjusted averages for the period 2001-2004 according to the principles of 
the pool price system used by the Swedish Farmers’ Supply and Crop Marketing 
Association.  

The net economic result was calculated given that the farms had access to an own 
plant for drying and storage as well as the alternative with central drying at the 
plants of the Swedish Farmers’ Supply and Crop Marketing Association.  

Collaboration between farms resulted in substantial improvements in the 
economic conditions for all farms. The cost for combine harvesting was reduced 
with up to 220 SEK per hectare. At a tillable acreage of 300 hectares and larger  
the quantity bonuses are also more generous. An additional positive effect of  
an increased acreage stems from the possibility to divide the fixed costs for the 
drying and storage of grain. The latter effect caused the value of collaboration  
to be much larger in the cases when the co-operation, besides harvesting and 
marketing, also includes drying and storage. In the study this aspect is illustrated 
in terms of how the difference item “Value of own drying plant” changes at 
different levels of total acreage in accordance with definition:   

Value of own drying plant = Net economic result of own drying and storage 
minus net result of central drying. 

During the calculations it was taken into account that an own grain plant for 
drying and storage makes it possible to manage a more differentiated cropping 
system. Furthermore, it provides flexibility in terms of selecting point of time and 
destination for the grain deliveries. This effect was illustrated through calculating 
“value of own drying plant” for three scenarios according to below.   

Scenario I: In this scenario only so called “bulk crops” are cultivated such as feed 
grain (oat and barley), winter wheat and winter rape.  

Scenario II: The same conditions as scenario I apply but on the farms with a plant 
for drying and storage malting barley and rolled flakes oat may be cultivated 
instead of feed grain.  

Scenario III: This alternative differed from scenario II so far that differences in 
price paid reflect the destination of grain deliveries.  

The calculations show that taking into consideration cropping system, contract 
stipulation concerning destination and time of delivery for grain and the 
associated price differentials in a substantial manner do influence the profitability 
of investments in equipment for harvesting, drying and storage.  

Furthermore, it is demonstrated that economies of size are considerable in the 
acreage interval 100-500 hectares but more limited between 500 to 1000 hectares. 
If, for example, five farms with 100 hectares each form a unit with 500 hectare 
and invest in a jointly-owned, proportionately simple plant for drying and storage, 
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the profitability in all scenarios increases with 950 SEK per hectare. In addition,  
it may be noted that an investment in a new, complete plant of traditional design 
probably is difficult to justify unless existing resources as buildings, potential 
storage spaces etc. can be utilized at a reasonable cost.  

As alternatives, to the grain and storage plants which were used in preceding 
analyses, the plant manufacturer Tornum AB also designed some less advanced 
but less costly solutions at the fictitious farms respectively. Common for all these 
plants is that the equipment, except for the furnace, is situated outdoors. Further, 
the number of storage containers are considerably reduced to between 3 and 5. All 
grain is stored in big, circular outdoor silos. The investments are therefore reduced 
with approximately 30 % which causes the costs for own drying and storage to 
decrease between 250 and 540 SEK per hectare. It is noteworthy to observe that 
the opportunity to separate different grain batches is limited with such solutions. 
Finally, the knowledge is limited concerning how outdoor placing influences 
labour requirements, technical life etc. during Swedish climate conditions. 

Undoubtedly, the complicated nature of individual decisions concerning invest-
ments is accentuated by the general developments within Swedish and interna-
tional food industry which is characterized by an increasing degree of vertical 
integration. The developments most likely will tend to expand price differentials 
associated with point of time and destination of grain delivery as well as quantity 
and quality. Such developments imply that the value of an own plant for drying 
and storage will increase compared to a strategy with direct delivery of undried 
grain. 

To sum up the analysis show that the benefits of co-operation in connection to 
harvest and storage are considerable, especially for smaller sized farms. It may  
be mentioned that in a previous study the actual benefits of co-operation as an 
average amounted to about 1350 SEK/hectare when five farms with between 103 
and 308 hectare enacted co-operation as a joint entity. The analyses accounted  
for differences in product- and factor prices as well as machinery and labour costs. 
Co-operation in drying and storage was not included in the study. The present 
study reveals that the benefits of co-operation in joint plants for drying and 
storage may amount to between about 500 and 900 SEK per hectare. Hence, the 
results show that the total benefits of co-operation between grain cultivating farms 
that form units of about 500-1000 hectares could approach about 2000 SEK 
compared to a situation with individual operations with about 100 hectare.   

Bakgrund 
Maskininvesteringarna inom det svenska lantbruket uppgår till ca 4 miljarder 
kronor per år (de Toro, pers. medd., 2005). Jordbrukets maskiner har i regel mycket 
kort årlig användningstid, vilket medför att de fasta kostnaderna ofta dominerar. 
Detta förhållande är förklaringen till den ofta mycket gynnsamma effekt på det 
ekonomiska utbytet i växtodlingen som ett ökat maskinutnyttjande medför.  

Ofta saknas de förutsättningar i form av arealunderlag, arbetskraft vid arbetstoppar 
etc., som är nödvändiga för att med dagens moderna maskiner uppnå ett tillräckligt 
effektivt utnyttjande vid användning enbart på den egna gården. Genom att i stället 
samverka om maskiner kan väsentliga besparingar uppnås. Incitament för detta har 
redovisats i många olika sammanhang. Exempelvis pekar Larsson (1980) på att 
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man med ökad samverkan kan använda större och effektivare men färre maskiner, 
som kan göra arbetet snabbare och bättre. Totalt sett kan maskininvesteringarna i 
jordbruket på detta sätt sänkas, men väl så viktigt är att produktiviteten och kvalitet-
en på det utförda arbetet kan öka. 

Samarbete mellan lantbrukare har alltid förekommit och förekommer idag i betyd-
ande omfattning. I takt med ökad mekanisering har maskinerna kommit att spela 
en allt större roll i detta direkta samarbete mellan lantbrukare. På åtskilliga gårdar 
har maskinsamverkan sådan omfattning att det i hög grad påverkar ekonomin i 
företaget. Därtill kommer att samarbetet för de flesta ger ökad trygghet om något 
händer och ökade kontakter med yrkesbröder (Larsson, 1980). 

Spannmålshantering är en stor kostnadspost på en växtodlingsgård. En ny tröska 
kostar från cirka en halv miljon kronor och en komplett spannmålsanläggning med 
tork och lagring ofta betydligt mer. Dagens dåliga lönsamhet inom växtodlingen 
samtidigt som EU-bidragen kraftigt ifrågasätts, gör att många lantbrukare inte är 
villiga att genomföra dessa omfattande investeringar.  

Två mindre jordbruk med behov av en ny tröska kan spara stora pengar på att göra 
gemensamma investeringar (Lundin, 1999). Att ett flertal lantbrukare samverkar 
om maskiner är positivt, men kan också leda till problem senare i hanteringskedjan. 
I praktiken kan det nämligen för många gårdar vara svårt att samverka kring en  
stor skördetröska med de begränsningar som förekommer på befintliga torkanlägg-
ningar. Många av de anläggningar som idag finns ute på gårdarna är byggda på 
1970- och 80-talen och inrymda i befintliga byggnader, vilket ofta medför att en 
utbyggnad av anläggningen både blir dyr och komplicerad. Dessa problem gör att 
det i vissa fall kan vara svårt för en grupp lantbrukare att samarbeta, eftersom  
de inte har möjlighet att på ett rationellt sätt ta hand om sin nyskördade spannmål. 

Liksom för primärproduktionen pågår en strukturrationalisering inom handelsledet. 
Många av Lantmännens lokala spannmålsmottagningar läggs ner, vilket tvingar 
lantbrukarna till att bygga egna torkar eller till långa transporter med traktor och 
vagn. 

Mot bakgrund av ovanstående har under senare tid ett ökat intresse kunnat noteras 
för olika former av samverkan mellan lantbrukare. Genom lokala samarbeten 
kring en ”bytork” kan exempelvis kapaciteten på gemensamt ägd tröska utnyttjas i 
högre grad, eftersom en stor anläggning bättre kan hantera omfattande spannmåls-
mängder. Vilka storleksfördelar som sådan samverkan kan medföra är dock ofull-
ständigt utrett. 

Samverkan inom spannmålshanteringen har inte bara ekonomiska konsekvenser 
utan berör även andra mycket viktiga aspekter inom lantbruket, t.ex. större möjlig-
heter till förbättrad fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt mindre bundenhet. 
Bland en glesnande landsbygdsbefolkning ökar behovet av sociala kontakter. 
Genom maskinsamverkan får man tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter, man 
kommer tillsammans i ett arbetslag.  

Syfte 
Syftet med projektet var att undersöka möjligheterna att öka lönsamheten inom 
växtodlingen genom att samarbeta om spannmålens skörd, torkning och lagring.  
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Material och metod 
Prisnivå 
Intäkter och kostnader avsåg den prisnivå som förelåg år 2004. 

Fiktiva gårdar 
Som utgångspunkt för beräkningar av trösknings- och torkningskostnader skapades 
fyra fiktiva gårdar med antaganden om odlade arealer, växtföljder och avkastnings-
nivåer, tabell 1 och 2. Gårdarna antogs ligga i Götalands norra slättbygder (Gns), 
bilaga 1. Det antogs vidare att ingen av gårdarna hade någon spannmålstork eller 
lagringsmöjlighet sedan tidigare.  

Tabell 1. De fyra exempelgårdarnas storlek och grödfördelning. Den procentuella andelen 
av respektive gröda är densamma för samtliga gårdar. 

Grödfördelning, ha Gårdsstorlek,
hektar Träda Höstvete  Havre  Korn  Höstraps 

100 10 40 30 15 5 
300 30 120 90 45 15 
500 50 200 150 75 25 

1000 100 400 300 150 50 

Tabell 2. Skördade mängder (ton) på de fyra exempelgårdarna. Inom parentes anges 
grödornas avkastning i ton per ha. 

Avkastning1) Totalt Gårdsstorlek, 
hektar Höstvete (6,9) Havre (4,5) Korn (4,7) Höstraps (2,8)  

100 276 135 70 14 495 
300 828 405 212 42 1487 
500 1380 675 353 70 2478 

1000 2760 1350 705 140 4955 

1) Grödornas avkastning beräknades med 15 % påslag på normskördarna under 2003 i 
Västra Götaland (SCB, 2004). Dessa normskördar avsåg ett genomsnitt under de senaste 
15 åren, korrigerade för konstaterade skördeförändringar från periodens mitt till det aktuella 
skördeåret. 

Transport 
Beräkningen av kostnaderna för transport av spannmål med traktor och vagn 
baserades på Maskinringstaxor Östergötland 2003, tabell 3. 

Tabell 3. Kostnad för transport av 12 ton spannmål med traktor och vagn till en spann-
målsmottagning 10 km från gården. Totalt tidsbehov, inklusive avlastning, antogs uppgå 
till 1 timme per leverans (efter Maskinringstaxor Östergötland, 2003). 

Kalkylpost Kostnad, kr 

Traktor (135 hk) 235 
Vagn (12 ton) 130 
Arbete 180 
Summa totalt 545 

Summa kr/dt 4,5 
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Vid beräkning av kostnader för lastbilstransporter har använts den taxa som 
tillämpades under hösten 2004 avseende områdena Mitt och Nord inom Svenska 
Lantmännen, tabell 4.  

Tabell 4. Exempel på frakttaxa för transport från gård till spannmålsmottagning i Svenska 
Lantmännens regi (Eriksson, pers. medd., 2005).  

Avstånd, km Kilometertaxa, kr/dt 

10 2,99 
20 3,35 
30 3,83 
40 4,43 
50 4,91 

Läglighetskostnader 

Arbetsoperationerna inom växtodlingen bör om möjligt utföras vid den tidpunkt 
som ger högst avkastning. Utför man operationen, framförallt sådd och skörd, vid 
fel tidpunkt blir avkastningen lägre, vilket resulterar i lägre intäkter (Axenbom 
m.fl., 1988). Detta fenomen kallas läglighetseffekt. Läglighetseffekt går att över-
sätta till läglighetskostnad, vilket är värdet av läglighetseffekten. I figur 1 illustre-
ras hur avkastningen i höstvete varierar beroende på tidpunkt för sådd. Liknande 
samband finns även vid skörd.  
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Figur 1. Exempel på hur avkastningen av höstvete varierar beroende på tidpunkt för 
sådd. Tidpunkt 0 innebär den såtidpunkt som genererar högst avkastning, och sådd före 
eller efter denna optimala tidpunkt ger således lägre avkastning. Principen är densamma 
för skörd (efter Axenbom m.fl., 1988). 
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För att beräkna läglighetskostnaden användes formeln enligt nedanstående. 
Lktot = Lkdag*A*T/2 
där 
Lktot = total läglighetskostnad [kr] 
Lkdag= daglig läglighetskostnad [kr/ha, dag] 
A= areal [ha] 
T= antal arbetsdagar - 1 [dagar]  

Vid beräkningar av läglighetskostnader i föreliggande undersökning användes de 
läglighetseffekter och produktpriser som redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Läglighetseffekter och produktpriser som användes vid beräkning av 
läglighetskostnader (de Toro, pers. medd., 2003). 

Gröda Läglighetseffekt (kg/ha*dag) Produktpris (kr/kg) 

Höstvete 33 1,1 
Havre 41 0,8 
Korn 68 0,9 
Höstraps 30 2,4 

Skördetröskor 

Storleken på de fiktiva gårdarnas tröskor valdes genom att minimera den totala 
årliga tröskkostnaden för de olika gårdarna, d.v.s. summan av arbets-, maskin-  
och läglighetskostnad. I den totala årliga kostnaden ingick fasta kostnader med 
avskrivning, ränta, förvaring och försäkring, rörliga kostnader med underhåll, 
förare, bränsle och läglighetskostnad.  

Alla tröskor antogs vara nyinvesteringar. Återanskaffningsvärden (Å) hämtades 
från Handbok i maskinkostnadskalkylering (Henemo, 2003). Maskinkostnaderna 
beräknades med rak avskrivning och vidare har metoder hämtade från Henemo 
(2003) och Axenbom m.fl. (1988) använts. För en mer detaljerad bild av beräk-
ningarna se bilaga 2.  

Vid beräkningarna har faktorerna i tabell 6 använts.  

Tabell 6. Faktorer använda för beräkning av tröskkostnader. Å = återanskaffningsvärde. 

Faktor Värde 

Avskrivningstid 15 år 
Restvärde 25 % av Å 
Ränta  7 % 
Underhåll 0,3 kr per timme och 1000 kr Å och år 
Förvaring 6000 kr/tröska och år 
Bränsle 6,0 kr/l 
Försäkring 0,2 % av Å 
Arbetskostnad  180 kr/h 
Antal trösktimmar per dag 6 
Sannolikhet för tjänligt väder 63 % 
Arbetsteknisk verkningsgrad 60 – 75 % 
Bränsleförbrukning 18 liter per ha1) 

Körhastighet 5 km/h 

1) Modifierat efter Norén O., 1989 



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

16

Arbetsteknisk verkningsgrad, tabell 6, kan förklaras som den del av skördetröskans 
tid på fältet som verkligen är i kördraget. Utav de 6 timmar varje dag som tröskan 
kan vara i arbete går viss tid åt till att vända, tömma, ställa i ordning samt till raster. 
En mindre lantbrukare utan anställd personal, måste dessutom låta tröskan stå då 
vagnarna skall tömmas och kan då inte utnyttja denna trösktid. Med flera personer 
engagerade under skörden kan tröskan gå samtidigt som spannmålen tas om hand, 
vilket ökar den arbetstekniska verkningsgraden. I beräkningarna har en arbets-
teknisk verkningsgrad av 60 % använts på de tre minsta gårdarna. På gården med 
500 hektar har räknats med en arbetsteknisk verkningsgrad av 70 %, då de fälten 
kan antas vara större och mer lättbrukade. I fallet då lantbrukarna gemensamt äger 
två tröskor har räknats med en arbetsteknisk verkningsgrad av 75 %. I detta fall 
antogs att lantbrukarna använde sig av en fältvagn och att ytterligare en person 
transporterade spannmålen från fältkanten hem till gården. 

För förvaringen antogs att en 50 m2 stor hårdgjord yta under tak krävdes oavsett 
tröskornas dimensioner. En kostnad av 120 kr per kvadratmeter antogs (Henemo, 
2003). I denna kostnad ingick fasta kostnader för exempelvis maskinhallen eller 
den lagerlokal som används. 

Som resultat av optimeringsberäkningarna ges storleken på de fiktiva gårdarnas 
tröskor i tabell 7. 

Tabell 7. Tröskornas storlek och återanskaffningsvärde. 

Arealunderlag 
(ha) 

Antal 
tröskor 

Skärvidd 
(fot) 

Praktisk 
avverkning 

(ha/tim) 

Antal 
trösktimmar per 

år 

Återanskaffnings-
värde (kr) 

100 1 10 0,9 100 510 000 

300 1 21 1,9 143 1 420 000 

500 1 30 3,2 143 2 270 000 

1000 2 30 2 * 3,4 2 * 133 2 * 2 270 000 

Kostnaden för skördetröskningen på de fiktiva gårdarna ges översiktigt i tabell 8.  
I det efterföljande kalkylarbetet beaktades ej läglighetskostnaden utan enbart 
arbets- och maskinkostnaden (nedersta raden i tabell 8). Av tabellen framgår att 
stordriftsfördelar i form av 200 kr lägre arbets- och maskinkostnader per hektar 
uppnåddes vid 500 hektar. Besparingen kunde till största delen förklaras av lägre 
arbetskostnader.  

Tabell 8. Årliga kostnader (kr/ha) för skördetröskning på de fiktiva gårdarna. 

 Tröska anpassad för (ha) 

Kostnadspost 100 300 500 1000 

Kapital 520 490 470 470 
Underhåll 170 230 220 210 
Försäkring, förvaring 80 30 20 20 
Bränsle 110 110 110 110 
Arbetskostnad 200 90 60 50 
Läglighet 170 380 380 330 

Summa totalt  1250 1330 1260 1190 
Summa totalt exkl. läglighetskostnad 1080 950 880 860 
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Spannmålstorkar 

Torktillverkaren Tornum AB tog för projektets räkning fram kostnader för ny-
produktion av spannmålsanläggningar passande de fiktiva gårdarnas arealunder-
lag, tabell 9. Anläggningarna hade dock ej ”skräddarsytts” till de fiktiva gårdarnas 
växtföljder. 

Höstrapsen antogs försäljas direkt vid skörd. Investeringarna avsåg nyckelfärdiga 
anläggningar inklusive mark- och betongarbeten med mycket goda möjligheter till 
särhållning av olika spannmålspartier. De olika torkalternativen beskrivs närmare 
i bilaga 3. 

För arealunderlaget 500 hektar skapades förutom grundalternativet även en enklare 
lösning med färre och större lagringsfickor (”500 enkel”). Antalet lagringsbehållare 
halverades från 18 till 9 och en större andel av spannmålen lagrades i runda utom-
hussilor i stället för i rektangulära inomhusfickor. Detta medförde förutom billigare 
lagringsbehållare även reducerade kostnader för transportsystem, torkhus, el och 
byggnation, tabell 10. Ett sådant koncept innebär att samverkande lantbrukare inte 
har lika stor möjlighet till särhållning av spannmålspartier. Alternativet kommer 
därför främst i fråga då man samverkar även om försäljning.  

Tabell 9. Torkalternativen för de fiktiva gårdarna. Lagringskapaciteten är beräknad för 
vete med volymvikten 800 kg/m3. Investeringen anges dels totalt, dels per kg lagrings-
kapacitet (efter Karlsson, pers. medd., 2004). 

Arealunderlag,  Torktyp Lagringskapacitet  Investering 

ha  m3      ton vete  kr kr/kg 

100 22,9 m3 enkel sats 710  570    2 040 000 3,61 
300 2*35,8 m3 dubbel sats 2260  1800    4 710 000 2,61 
500 31,5 m3 kontinuerlig  3630  2900    5 890 000 2,03 

500 enkel 31,5 m3 kontinuerlig  3670  2940    4 750 000 1,62 
1000 50,4 m3 kontinuerlig  7350  5580    9 380 000 1,60 

Tabell 10. Investering uppdelad per ingående del, kr per kg lagringskapacitet. Lagrings-
kapaciteten är beräknad för vete med volymvikten 800 kg/m3. 

Tork anpassad för (ha) 100 300 500  500 enkel 1000 

Transportsystem 0,37 0,30 0,24 0,19 0,20 
Tork 0,33 0,27 0,13 0,13 0,11 
Lagring 0,79 0,67 0,61 0,41 0,47 
Torkhus 0,64 0,31 0,20 0,16 0,12 
El 0,26 0,15 0,11 0,10 0,07 
Byggnation 1,22 0,91 0,74 0,63 0,63 
Summa 3,61 2,61 2,03 1,62 1,60 

Som framgår av tabell 9 och 10 sjönk investeringskostnaden per kg lagrings-
kapacitet då arealunderlaget ökade. Vidare kunde investeringen reduceras med 
cirka 20 % om få men stora lagringsbehållare valdes (”500 enkel”). 

Vid beräkning av årliga kostnader för torkning och lagring användes i stort samma 
metoder som för beräkning av kostnader för skördetröskning. De faktorer som 
anges i tabell 11 utnyttjades. Resultatet av beräkningarna ges i tabell 12. 
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Tabell 11. Faktorer använda för beräkning av kostnader för torkning och lagring.  
Å = återanskaffningsvärde. 

Faktor Värde 

Ränta 7 % 
Arbetskostnad 180 kr/h 
Avskrivningstid Panna 10 år 
Avskrivningstid Byggnad 25 år 
Avskrivningstid Lagringsbehållare och tork 20 år 
Eldningsoljepris 2,9 kr/liter1) 

Underhållskostnad 0,3 % av Å per år 
Arbetsåtgång 0,5 min/dt2) 

Elpris 0,3 kr/kWh3) 

Eldningsoljeförbrukning 0,15 liter olja per kilo borttorkat vatten4)  
Elförbrukning 1 kWh/dt5) 

1) Priset beräknat efter restitution 
2) Modifierat efter Ekström N., 1972 
3) Medelpris, Vattenfall och Sydkraft 05-06-09. Efter återbetalning av energiskatt. 
4) Regnér, pers. medd., 2004 
5) Karlsson J., pers. medd., 2004 

Tabell 12. Årliga kostnader (kr) för torkanläggningarna. De rörliga kostnaderna är beräknade  
för nedtorkning av vete från 20 % till 14 % och av de spannmålsmängder som anges i tabell 9. 

Tork anpassad för 
(ha) 100 300 500 500 enkel 1000 

Fasta kostnader      
Kapital 171 000 400 000 489 000 396 000 780 000 
Underhåll 10 000 24 000 29 000 24 000 47 000 
Summa fasta 
kostnader 

181 000 424 000 518 000 420 000 827 000 

Summa fasta 
kostnader (kr/kg) 

0,32 0,23 0,18 0,14 0,14 

Rörliga kostnader      
Arbete 8 000 27 000 44 000 44 000 88 000 
El 2 000 6 000 10 000 10 000 20 000 
Eldningsolja 22 000 70 000 112 000 114 000 227 000 
Summa rörliga 
kostnader (kr) 

32 000 103 000 166 000 168 000 335 000 

Summa rörliga 
kostnader (kr/kg) 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Summa totala 
kostnader (kr) 

213 000 527 000 684 000 588 000 1 162 000 

Summa totala 
kostnader (kr/kg) 

0,38 0,29 0,24 0,20 0,20 

Som framgår av tabell 12 hade 100-hektarsgården hade nästan dubbelt så höga 
årliga kostnader som den allra största brukningsenheten respektive den enklare 
500 hektars-anläggningen.  
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Avräkningspriser 

De pris- och avkastningsrelationer som redovisas i studien avser Västra Götalands 
slättbygder. Odlarpriserna avsåg ett inflationsjusterade medeltal för perioden 2001 
– 2004 enligt Svenska Lantmännens principer för poolprissättning. Samtliga upp-
gifter rörande kontraktsersättningar, fraktavdrag, hanteringskostnader, staffling 
m.m. inhämtades från publikationerna ”Inför skörden, 200(1,2,3,4), Lantmännens 
inköpsvillkor skörd 200(1,2,3,4)”. Utifrån denna information beräknades ett 
effektivt pris enligt exemplet i tabell 13 för höstvete. 

Tabell 13. Beräkning av det effektiva priset under ett enskilt år, 2003, för höstvete (Kosack, 
Stava eller Olivin) vid leverans i anslutning till skörd (Pool 1) eller vid lagerleverans i 
december (Pool 2). Beräkningen avser nominellt pris fritt siloanläggning i hamnläge.  

 Pool 1 Pool 2 
Leveransdatum 1 september 1 december 

Grundpris 0,9600 1,1200 
Staffling1) − 0,0120 − 0,0080 
Lagringsersättning + 0,0000 + 0,0200 
Hämtningsersättning + 0,0000 + 0,0000 
Kvalitetstillägg + 0,030 + 0,0300 
Kontraktsersättning + 0,010 + 0,0100 
Frakt/ortsavdrag − 0,010 − 0,0100 
Hanteringskostnader − 0,0375 − 0,0175 
Effektivt pris exkl. efterlikvid = 0,9405 = 1,1445 
Efterlikvid 2 % + 0,0188 + 0,0229 

Effektivt pris = 0,9593 = 1,1674 

Källa: Inför Skörden 2003 (Svenska Lantmännen) 
1) Staffling avser en omräkning av producentpriset som beror på leveranstidpunkt under 
pool-perioden 

Beräkningen i tabell 13 är endast att betrakta som ett illustrativt exempel och 
utgör inte på något vis en genomsnittlig prisbild under perioden 2001-2004. En 
beräkning av det effektiva inflationsjusterade priset för olika spannmålsslag samt 
höstraps avseende hela den aktuella tidsperioden redovisas i tabell 14.  

Tabell 14. Beräkning av genomsnittliga inflationsjusterade priser i kr/kg för perioden 
2001-2004 vid hamnanläggning respektive ”inlandsläge” i Västra Götalands slättbygder.  

Spannmålssort Leverans fritt till silo 
vid hamnanläggning 

 Leverans fritt till silo 
i inlandsläge 

Leveranstid Pool 1 
1 sep. 

Pool 2 
1 dec. 

Pool 3 
1 feb. 

 Pool 1 
1 sep. 

Pool 2 
1 dec. 

Pool 3 
1 feb. 

Höstvete 0,981 1,071 1,078  0,953 1,034 1,041 
Foderhavre 0,831 0,871 0,871  0,815 0,855 0,855 
Grynhavre (Sang) 0,961 1,067 1,060  0,930 1,036 1,030 
Foderkorn 0,903 0,966 1,000  0,8730 0,937 0,970 
Maltkorn (Mentor/Astoria) 0,954 1,026 1,061  0,919 0,991 1,018 
Höstraps 1,907 2,057 2,014  1,874 2,024 1,981 
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Av tabell 14 framgår att den genomsnittliga prisuppgången vid leverans per 1 
december jämfört med leverans 1 september uppgick till ca 9,2 % för höstvete men 
inte mer än 5 – 7 % för foderhavre och foderkorn. För maltkorn och grynhavre upp-
gick emellertid prisuppgången till 7,5 respektive 11 % för respektive spannmåls-
slag. Dessutom kan noteras att prisförändringen mellan Pool 2 och Pool 3 var nära 
nog försumbar, vilket innebär att lagerleverans i Pool 3 i genomsnitt inte varit en 
särskilt intressant strategi under den aktuella perioden jämfört med lagerleverans i 
Pool 2. Av tabell 14 framgår vidare att prisdifferensen vid leverans till hamnanlägg-
ning respektive inlandsanläggning uppgick till ca 3 öre/kg. I sammanhanget bör 
särskilt påpekas att denna differens var förhållandevis liten och att den i många fall 
kan uppgå till 5 – 10 öre/kg (Svenska Lantmännen, 2004), vilket har en avsevärd 
inverkan på om en investering i torkning och lagring är ekonomiskt motiverad. 

Ekonomi i torkning och lagring 

En ekonomisk jämförelse mellan olika system för torkning och lagring bör beakta 
ett antal av de mer väsentliga ekonomiska faktorerna. I Ånebrink (1980) identi-
fierades ett antal faktorer såsom kapital- och underhållskostnader samt försäkrings-
kostnader för en investering i egen tork- och lagringsanläggning. Kostnader för 
energi i form av el och brännolja samt arbete tillkommer. Intäkterna av egen tork-
ning och lagring berodde enligt Ånebrink (1980) av eventuell lagringsersättning  
för spannmålen samt inbesparade torkningsavgifter vid central anläggning. 

Ytterligare en intäkt som bör tillgodoräknas en tork- och lagringsanläggning är  
de merintäkter anläggningen kan ge upphov till, då spannmålsanläggningen gör 
det möjligt att driva ett mer differentierat odlingssystem. En del spannmålsslag 
såsom vårvete, maltkorn, grynhavre, industrigrödor för etanoltillverkning m.m. 
kan endast levereras till ett mindre antal anläggningar och ofta erfordras dessutom 
att produkten kan lagerhållas för leverans efter skörd. Samma förhållande gäller 
ofta för flertalet grödor med Sigillkontrakt, där tillägget kan variera från 5 kr/dt 
upp till 22 – 32 kr/dt för vissa havresorter (Svenska Lantmännen, Poolpriser 
skördeåret 2004). Slutligen påverkar även leveransorten det effektiva priset på 
produkten. Generellt sett leder ett försämrat geografiskt läge för leveransorten i 
förhållande till slutanvändare/förädlingsindustri till ett lägre odlarpris. 

Av resonemanget i föregående stycken framgår att de ekonomiska effekterna av 
egen tork och lagring inte enbart beror av kapitalkostnader för anläggningarna, 
rörliga driftskostnader samt inbesparade torkningsavgifter vid central anläggning. 
Detta faktum innebär emellertid att de ekonomiska analyserna blir förhållandevis 
komplexa. I det enskilda fallet får därmed även det geografiska läget samt odlings-
förutsättningarna betydelse för det ekonomiska utfallet. Dessa förutsättningar 
varierar emellertid i stor utsträckning mellan enskilda företag och regioner, vilket 
bl.a. framgår av de villkor som stipuleras i ”Inför Skörden, 2004” (Svenska 
Lantmännen, 2004). 

En analys av ekonomin i torkning och lagring bör därför göras utifrån några olika 
scenarier, för att på ett någorlunda entydigt sätt belysa vilka faktorer som har stor 
betydelse för lönsamheten av investeringen. Analysen gjordes därför utifrån följ-
ande tre scenarier, vilka beskrivs i det nedanstående. Förutsättningarna samman-
fattas dessutom i tabell 15. 
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Scenario I: I detta scenario odlas endast så kallade ”bulkgrödor” i form av fodersäd 
(havre och korn), höstvete (Kosack, Stava, Olivin) samt höstraps. Dessa grödor 
levereras antingen till en hamnanläggning eller till en inlandsanläggning belägna  
20 km från gården. Det effektiva priset förutsätts i detta fall vara detsamma oavsett 
om leverans sker till hamnanläggning eller inlandsanläggning. Transport sker med 
lastbil, 36 ton, om torkning och lagring sker i egen anläggning. I annat fall sker 
transport med ett traktorekipage med 15 tons lassvikt i anslutning till skörden. All 
hemmalagrad spannmål levereras i Pool 2 medan höstrapsen levereras i anslutning 
till skörden (Pool 1). 

Scenario II: Samma förutsättningar som scenario I men på brukningsenheter med 
egen tork och lagring odlas i stället för fodersäd maltkorn och grynhavre. Dessa 
specialkvaliteter förutsätts endast kunna levereras såsom lagerleverans, det vill 
säga efter skörden. 

Scenario III: Detta alternativ skiljer sig från scenario II genom att hänsyn tas till 
skillnader i effektivt pris beroende på leveransort. Vid central torkning transporteras 
de skördade produkterna till inlandsanläggning med avståndet 20 km. I det fall att 
torkning och lagring sker i egen anläggning sker transport till hamnanläggning 
belägen 40 km från brukningscentrum. Det effektiva priset förutsattes i detta fall 
skilja sig mellan leverans till hamnanläggning och inlandsanläggning i enlighet med 
de prisskillnader som redovisas i tabell 14. 

Tabell 15. Sammanfattande scenariobeskrivning. Med egen tork och lagring sker transporterna 
med lastbil, vid central torkning med traktor.  

Egen tork och lagring  Torkning vid central anläggning Scenario 
nr Grödor Leverans-

tidpunkt  
Mottagande 
anläggning  

 Grödor Leverans-
tidpunkt  

Mottagande 
anläggning 

1 Foderkorn 
Foderhavre 
Höstvete 
Höstraps 

Pool 2, 
(höstraps 
pool 1)  

Inland/hamn, 
20 km 

 Foderkorn 
Foderhavre 
Höstvete 
Höstraps 

Pool 1 Inland/hamn, 
20 km 

2 Maltkorn 
Grynhavre 
Höstvete 
Höstraps 

-”- -”- 

 

-”- -”- -”- 

3 -”- -”- Hamn, 40 km  -”- -”- Inland 20 km  

Beräkningsmetodik 

För vart och ett av de presenterade scenarierna gjordes en beräkning av det ekonomiska 
värdet av torkning och lagring i egen anläggning. Beräkningen gjordes enligt följande 
kalkylmodell: 

Torkning och lagring, alternativ 
Kalkylpost Leverans till central tork Egen tork och lagring 

Produktvärde per hektar Värde vid skördeleverans Värde vid leverans i Pool 2 
− Skördekostnad Arbets- och maskinkostnad  Arbets- och maskinkostnad 
− Torkning och lagring Avgift central tork Kapital- och driftskostnader 
− Analysavgifter Per leverans 15 ton, traktorekipage Per lastbilsleverans 36 ton 
− Transportkostnad Per leverans 15 ton, traktorekipage Per lastbilsleverans 36 ton 
+ Kvantitetsersättningar Kontrakterad volym Kontrakterad volym 

= Nettoresultat per hektar 
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Produktvärdet per hektar är ett inflations- och räntejusterat produktpris beräknat 
utifrån tabell 14. I det fall att leverans sker senare än 1 september avräknas en 
alternativkostnad för det kapital som skulle frigjorts vid försäljning per 1 septem-
ber. Alternativkostnaden beräknades utifrån 7 % real kalkylränta på det effektiva 
produktpriset per 1 september.  

Kvantitetsersättningen grundades på SvL: s ersättningssystem för skördeåret 
2005. För ett företag med 100 hektar åker i denna studie uppgick ersättningen till 
0,005 kr/kg kontrakterad vara. Om arealen uppgick till 300, 500, respektive 1000 
hektar åker var motsvarande ersättning 0,03 kr/kg kontrakterad vara (Karlsson G., 
pers. medd., 2005).  

Nettoresultatet per hektar i studien skall inte betraktas som ett ekonomiskt utfall  
i växtodlingen eftersom ett flertal särkostnader tillkommer. I analysen beaktades 
endast de skillnader i kostnader och intäkter som uppkommer beroende på val av 
trösknings-, torknings- och lagringsalternativ. Vid analys av samverkan i anslut-
ning till skörd beaktas därmed inte t.ex. storleksberoende kvantitetsrabatter för 
produktionsmedel såsom konstgödsel, utsäde etc. 

Utifrån nettoresultatet per hektar beräknades slutligen ”värde av egen tork” som 
differensen mellan alternativet med egen tork och torkning i central anläggning. 

Samverkan 

En intressant fråga var hur samverkan inom olika företagskonstellationer påverkade 
kostnaden för skördesystem och torkning/lagring. Frågan var om ”värdet av egen 
tork” påverkas i det fall att en grupp av företag driver verksamheten gemensamt  
i jämförelse med alternativet fortsatt självständig drift. I den fortsatta analysen 
studerades fyra fall enligt nedanstående. 

Alternativ A: Två gårdar med 100 hektar och en gård med 300 hektar bildar en 
enhet med 500 hektar. 

Alternativ B: Två gårdar med 100 hektar, en gård med 300 hektar och en gård 
med 500 hektar bildar en enhet med 1000 hektar. 

Alternativ C: Tre gårdar med 100 hektar bildar en enhet med 300 hektar. 

Alternativ D: Fem gårdar med 100 hektar bildar en enhet med 500 hektar. 

Resultat 
Scenario I 
I det första scenariot studerades ekonomin då de fiktiva gårdarna bedrev ”bulk-
produktion” av brödspannmål, höstraps och fodersäd. Inga skillnader antogs före-
ligga i produktpris beroende på om leverans skedde till inlandsanläggning eller till 
hamnanläggning. Vidare kunde samtliga spannmålsslag levereras till respektive 
anläggning oberoende av om leverans skedde av otorkad vara i anslutning till skörd 
eller lagerleverans i december. 

I denna kalkylsituation påverkades investeringens lönsamhet i huvudsak av kapital-
kostnaderna, inbesparade torkningsavgifter samt eventuell prisstegring till följd av 
lagring, tabell 16. Skillnaden i nettoresultat mellan de olika driftsalternativen 
illustreras i figur 2.  
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Tabell 16. Värde av egen tork- och lagringsanläggning då gården enbart producerar bröd-
spannmål, foderspannmål och höstraps i form av s.k. ”bulkproduktion”. Spannmålen kan 
levereras till respektive anläggning oberoende av leveranstidpunkt. Inga skillnader i 
produktpris föreligger mellan olika leveransorter. Kr/ha. 

 100 hektar  300 hektar  500 hektar  500 hektar 
enkel 

 1000 
hektar 

Kalkylposter Ej 
tork 

Tork  Ej 
tork 

Tork  Ej 
tork 

Tork  Ej 
tork 

Tork  Ej 
tork 

Tork 

Produktvärde  4750 5000  4750 5000  4750 5000  4750 5000  4750 5000 
− Skördetröskning 1080 1080  950 950  880 880  880 880  860 860 
− Torkning och lagring 610 2130  610 1760  610 1370  610 1180  610 1160 
− Analysavgifter 40 20  40 20  40 20  40 20  40 20 
− Transporter 20 km 110 170  110 170  110 170  110 170  110 170 
+ Kvantitetsersättn.  30 30  150 150  150 150  150 150  150 150 
= Nettoresultat  2940 1630  3190 2250  3260 2710  3260 2900  3280 2940 
Värde av egen tork1)  −1310   −940   −550   −360   −340 

1) Värde av egen tork = Nettoresultat Tork − Nettoresultat Ej tork 

Figur 2. Nettoresultat för drift utan respektive med egen tork- och lagringsanläggning, 
scenario I. Förutsättningar enligt tabell 16. 

Av tabell 16 framgår att en investering i egen tork och lagring inte var ekonomiskt 
motiverad under dessa förhållanden. Exempelvis kunde noteras att för en gård 
med 500 hektar och med en relativt enkel anläggning så uppgick det ekonomiska 
värdet av anläggningen till −360 kr/hektar. Ett negativt värde per hektar innebär 
att anläggningen inte är företagsekonomiskt lönsam, vilket kan tolkas som att 
”kostnaden” för att tillgodogöra sig de fördelar som egen tork och lagring ger i 
anslutning till skörden uppgår till 360 kr/hektar. Av tabell 16 kan vidare utläsas  
att skalfördelarna var relativt begränsade vid 500 – 1000 hektar åker, men mycket 
betydande i arealintervallet 100 – 500 hektar åker. 

Resultaten i tabell 16 kan förklaras av att de fasta kostnaderna för torkanläggningen 
uppgick till mellan 0,32 kr/kg (100 hektar åker) och 0,14 kr/kg (1000 hektar åker). 
Lagringsersättningen uppgick till mellan 0,04 och 0,09 kr/kg.  
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Skillnaden i rörlig torkningskostnad mellan central anläggning och egen tork upp-
gick till 0,06 – 0,07 kr/kg. Slutsatsen är således att lagringsvinsterna och de in-
besparade torkningskostnaderna inte är tillräckliga för att kompensera för de fasta 
kapitalkostnaderna för anläggningen, inte ens i det fall att arealen uppgick till 
1000 hektar åker. Analysen i tabell 16 visar tydligt att en investering i avancerade 
tork- och lagringssystem inte förefaller att vara ekonomiskt motiverade såvida den 
inte ger möjlighet att odla produkter med ett mervärde för leverans till en ort med 
ett bättre ekonomiskt läge (d.v.s. ett högre effektivt spannmålspris).  

Samverkan 

I tabell 17-19 redovisas hur det ekonomiska utfallet förändras vid samverkan 
mellan olika former av gårdskonstellationer. 

Tabell 17. Samverkan enligt alternativ A, där två gårdar med 100 hektar och en gård med 
300 hektar bildar en enhet med 500 hektar åker. Beloppen avseende enskild drift utgörs 
av vägda medelvärden. Kr/ha. 

Kalkylposter Enskild drift 500 hektar Differens 
500 hektar 

enkel Differens

Produktvärde  5000 5000 0 5000 0 

− Skördetröskning 1000 880 −120 880 −120 

− Torkning och lagring 1910 1370 −540 1180 −730 

− Analysavgifter 20 20 0 20 0 

− Transporter 20 km 170 170 0 170 0 

+ Kvantitetsersättn.  100 150 50 150 50 

= Nettoresultat  2010 2720 710 2910 900 

Värde av egen tork −1080 −550 530 −360 720 

Tabell 18. Samverkan enligt alternativ B, där två gårdar med 100 hektar, en gård med 
300 hektar och en gård med 500 hektar bildar en enhet om 1000 hektar. Beloppen 
avseende enskild drift utgörs av vägda medelvärden. Kr/ha. 

Kalkylposter Enskild drift 1000 hektar Differens 

Produktvärde  5000 5000 0 

− Skördetröskning 940 860 −80 

− Torkning och lagring 1340 1160 −180 

− Analysavgifter 20 20 0 

− Transporter 20 km 170 170 0 

+ Kvantitetsersättn.  120 150 30 

= Nettoresultat  2360 2940 580 

Värde av egen tork −810 −340 470 
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Tabell 19. Samverkan enligt Alternativ C, där tre gårdar med 100 hektar bildar en enhet 
med 300 hektar, samt alternativ D, där fem gårdar med 100 hektar bildar en enhet med 
500 hektar. Kr/ha. 

 Alternativ C  Alternativ D 

Kalkylposter Enskild drift 300 hektar Differens  500 hektar enkel Differens 

Produktvärde  5000 5000 0 500 −4500 

− Skördetröskning 1080 950 −130 880 −200 

− Torkning o lagring 2130 1760 −370 1180 −950 

− Analysavgifter 20 20 0 20 0 

− Transporter 20 km 170 170 0 170 0 

+ Kvantitetsersättn.  30 150 120 150 120 

= Nettoresultat  1630 2250 620 2900 1270 

Värde av egen tork  −1310 −940 370 −360 950 

Av resultaten framgår att samverkan leder till att värdet av egen tork ökar men för-
blir negativt. Resultaten skall tolkas som att samverkan i ett system med ”bulk-
produktion” inte nödvändigtvis leder till att en investering i torkning och lagring 
blir lönsam. ”Kostnaden” för att ha tillgång till egen tork och lagring sjunker dock 
avsevärt. 

Skördekostnaden förändras dock inte särskilt mycket i de olika alternativen. Den 
maximala reduktionen i skördekostnad per hektar uppnås i alternativ D, där fem 
gårdar med 100 hektar bildar en gemensam enhet om 500 hektar. Arbets- och 
maskinkostnaden sjunker med ca 200 kr/hektar i detta fall. Generellt sett så upp-
nåddes den största vinsten av samverkan genom minskade kapitalkostnader för 
tork- och lagringsanläggningen. Vinsterna i form av en högre kvantitetsbonus 
förblev relativt begränsade. Detta förklaras av att beräkningarna grundades på 
Svenska Lantmännens kvantitetsbonus för 2005, vilken maximalt uppgick till 
0,03 kr/kg, och där även en gård med 300 hektar åker var kvalificerad för denna 
ersättningsnivå. Gården med 100 hektar erhöll i detta exempel endast 0,005 kr/kg  
i kvantitetsersättning för kontrakterad vara. 

Intressant nog kan trots allt konstateras att den sammanlagda vinsten av sam-
verkan när fem gårdar med 100 hektar bildar en enhet om 500 hektar uppgick till 
950 kr/hektar och då har inte eventuella vinster i form av rabatter på produktions-
medel beaktats. Vidare bör påpekas att i beräkningen ingår inte s.k. ”transaktions-
kostnader”, vilka utgörs av kostnader för att t.ex. reglera avtalsförhållandena 
mellan de parter som inleder samverkan. 

Scenario II 

I detta scenario odlades ”bulkgrödor” i form av, höstvete (Kosack, Stava, Olivin) 
samt höstraps. Istället för fodersäd odlades maltkorn och grynhavre men dessa 
grödor förutsattes endast kunna levereras till hamnanläggning såsom lagerleverans, 
d.v.s. efter skörden. För enkelhetens skull antogs att transportavståndet uppgick  
till 20 km oavsett om gården hade tillgång till egen tork och lagring eller ej. Det 
effektiva priset förutsattes även i detta fall vara detsamma oavsett om leverans 
skedde till hamnanläggning eller inlandsanläggning, vilket i praktiken alltid skulle 
innebära att lantbrukaren levererar till hamnanläggning då priset trots allt torde  
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vara något högre vid nämnda ort. En situation med förhållandevis begränsad 
prisdifferentiering mellan anläggningar torde endast kunna uppkomma i områden 
med omfattande spannmålsodling och förhållandevis homogena anläggningar. 

Analysen i detta fall gav således endast en indikation på hur förändringar i odlings-
system och leveransvillkor påverkar värdet av egen tork och lagring. Resultaten 
redovisas i tabell 20. Skillnaden i nettoresultat mellan de olika driftsalternativen 
illustreras i figur 3. 

Tabell 20. Värde av egen tork- och lagringsanläggning då gården producerar brödspann-
mål och höstraps i form av s.k. ”bulkproduktion”. Specialgrödor i form av maltkorn och 
grynhavre odlas istället för fodersäd och dessa grödor antas kräva s.k. lagerleverans till 
respektive anläggning. Inga skillnader i produktpris föreligger mellan olika leveransorter 
samtidigt som de olika spannmålsslagen kan levereras till respektive anläggning. Kr/ha. 

 100 hektar  300 hektar  500 hektar  500 hektar 
enkel 

 1000 
hektar 

Kalkylposter Ej 
tork 

Tork  Ej 
tork 

Tork  Ej 
tork 

Tork  Ej 
tork 

Tork  Ej 
tork 

Tork 

Produktvärde  4750 5300  4750 5300  4750 5300  4750 5300  4750 5300 
− Skördetröskning 1080 1080  950 950  880 880  880 880  860 860 
− Torkning och lagring 610 2130  610 1760  610 1370  610 1180  610 1160 
− Analysavgifter 40 20  40 20  40 20  40 20  40 20 
− Transporter 20 km 110 170  110 170  110 170  110 170  110 170 
+ Kvantitetsersättn.  30 30  150 150  150 150  150 150  150 150 
= Nettoresultat  2940 1930  3190 2550  3260 3010  3260 3200  3280 3240 

Värde av egen tork1)  −1010   −640   −250   −60   −40 

1) Värde av egen tork = Nettoresultat Tork − Nettoresultat Ej tork 

 

Figur 3. Nettoresultat för drift utan respektive med egen tork- och lagringsanläggning, 
scenario II. Förutsättningar enligt tabell 20. 

Av tabell 20 framgår att värdet av egen tork ökade med ca 300 kr per hektar i  
detta fall. Förklaringen är att med egna tork- och lagringsmöjligheter kan de mer 
ekonomiskt intressanta grödorna maltkorn och grynhavre odlas enligt de stipulerade 
förutsättningarna i exemplet. I detta exempel antogs grynhavre och maltkorn men 
problematiken är generell och kan även avse vårvete, Sigillgrödor m.m. Dessutom 
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torde en långtgående strukturrationalisering bland siloanläggningar och mottag-
ningsstationer leda till att verksamheten specialiseras och koncentreras. En sådan 
utveckling leder till att de ekonomiska förutsättningarna försämras för de brukare 
som inte har flexibilitet att välja leveransort och leveranstidpunkt för olika spann-
målssorter. 

Även i detta fall var en investering i en ny fristående tork- och lagringsanläggning 
inte företagsekonomiskt lönsam. En förenklad anläggning (500 enkel) på en gård 
med 500 hektar åker är emellertid nästan lönsam, vilket även gällde för en mer 
avancerad anläggning på en gård med 1000 hektar åker. Inte oväntat är investe-
ringen olönsam på gården med 100 hektar och för gården med 300 hektar åker 
uppgick ”kostnaden” för att hålla sig med tork och lagring till ca 640 kr/hektar.  
En bidragande orsak till detta utfall var att kapitalkostnaderna blir alltför höga  
för dessa gårdsstorlekar och frågan är om dessa gårdar inte måste söka något 
enklare och billigare lösningar för framförallt lagring inom befintliga byggnader. 

Samverkan 

I tabell 21-23 redovisas hur det ekonomiska utfallet förändras vid samverkan 
mellan olika former av gårdskonstellationer. Av beräkningarna framgår att det 
ekonomiska värdet av egen tork och lagring vid samverkan var i stort sett det-
samma i scenario I och scenario II. Resultatet förklaras till stor del av de förut-
sättningar som antogs gälla för beräkningarna. Eftersom den kvantitetsberoende 
ersättningen grundades på kontrakterad volym spannmål så förändrades inte 
kvantitetsbonusens storlek per hektar vid samverkan mellan gårdar som odlar 
specialgrödor i stället för ”bulkprodukter”. Slutsatsen blir således att de ekono-
miska incitamenten för samverkan blir likartade såvida inte gårdarna till följd  
av samverkan får större möjligheter att teckna avtal för specialgrödor genom att 
t.ex. köparen kräver en viss minimivolym på kontraktet. Dessutom kräver vissa 
specialgrödor (t.ex. Svenskt Sigill) att viss teknik finns tillgänglig. Om tillgången 
till denna teknik är storleksberoende så innebär detta ytterligare en fördel för 
samverkan vilken inte analyseras i denna studie.  

Tabell 21. Samverkan i scenario II enligt alternativ A, där två gårdar med 100 hektar och 
en gård med 300 hektar bildar en enhet med 500 hektar. Beloppen avseende enskild drift 
utgörs av vägda medelvärden. Kr/ha. 

Kalkylposter Enskild drift 500 hektar Differens 
500 hektar 

enkel Differens 

Produktvärde 5300 5300 0 5300 0 

− Skördetröskning 1000 880 −120 880 −120 

− Torkning och lagring 1910 1370 −540 1180 −730 

− Analysavgifter 20 20 0 20 0 

− Transporter 20 km 170 170 0 170 0 

+ Kvantitetsersättn.  100 150 50 150 50 

= Nettoresultat  2310 3020 710 3210 900 

Värde av egen tork  −780 −250 530 −60 720 
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Tabell 22. Samverkan i Scenario II enligt alternativ B, där två gårdar med 100 hektar,  
en gård med 300 hektar och en gård med 500 hektar bildar en enhet om 1000 hektar. 
Beloppen avseende enskild drift utgörs av vägda medelvärden. Kr/ha. 

Kalkylposter Enskild drift 1000 hektar Differens 

Produktvärde  5300 5300 0 

− Skördetröskning 940 860 −80 

− Torkning och lagring 1640 1160 −480 

− Analysavgifter 20 20 0 

− Transporter 20 km 170 170 0 

+ Kvantitetsersättn.  120 150 30 

= Nettoresultat  2660 3240 580 

Värde av egen tork  −410 40 370 

Tabell 23. Samverkan enligt alternativ C, där tre gårdar med 100 hektar bildar en enhet 
med 300 hektar, samt alternativ D, där fem gårdar med 100 hektar bildar en enhet med 
500 hektar. Kr/ha. 

 Alternativ C  Alternativ D 

Kalkylposter Enskild drift 300 hektar Differens  500 hektar enkel Differens 

Produktvärde  5300 5300 0 5300 0 

− Skördetröskning 1080 950 −130 880 −200 

− Torkning o lagring 2130 1760 −370 1180 −950 

− Analysavgifter 20 20 0 20 0 

− Transporter 20 km 170 170 0 170 0 

+ Kvantitetsersättn.  30 150 120 150 120 

= Nettoresultat  1930 2550 620 3200 1270 

Värde av egen tork  −1010 −640 370 −60 950 

Scenario III 

I detta scenario odlades ”bulkgrödor” i form av, höstvete (Kosack, Stava, Olivin) 
samt höstraps. Istället för fodersäd odlades maltkorn och grynhavre men dessa 
grödor förutsattes endast kunna levereras till hamnanläggning såsom lagerleverans, 
d.v.s. efter skörden. Avståndet till inlandsanläggning var 20 km och transport 
skedde i anslutning till skörden med traktorekipage. Transport utfördes med last- 
bil till hamnanläggning (avstånd 40 km) i det fall att torkning och lagring utfördes  
i egen regi. 

Det effektiva priset förutsattes i detta fall skilja sig mellan leverans till hamn-
anläggning och inlandsanläggning, i enlighet med de prisskillnader som redovisas  
i tabell 14. I detta scenario beaktades därför skillnader i krav på leveransort för 
olika produktslag, skillnader i avstånd samt skillnader i effektivt pris beroende på 
leveransort.  Nämnda förutsättningar representerar den vanligaste situationen som 
flertalet spannmålsodlare möter. En betydande geografisk variation kan dock obser-
veras. I exemplet är prisskillnaden mellan de två leveransorterna ca 0,03 kr/kg,  
men en genomgång av aktuella inköpsvillkor (Svenska Lantmännen, 2004) visar  
att prisskillnader på uppemot 0,06 – 0,07 kr/kg mellan förhållandevis närbelägna 
anläggningar kan förekomma, beroende på geografiskt läge och anläggnings-
struktur.  
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Av tabell 24 framgår att värdet av egen tork ökade i jämförelse med Scenario II. 
Visserligen ökade transportkostnaderna till följd av ett ökat transportavstånd till 
hamnanläggningen, men samtidigt steg det effektiva produktpriset. Resultatet blev 
att värdet av egen tork ökade med ca 90 kr/hektar i jämförelse med scenario II. 
Detta räckte för att lönsamheten för alternativen ”1000 ha” respektive ”500 ha 
enkel” skulle tippa över från ett svagt negativt till ett svagt positivt resultat.  

Skillnaden i nettoresultat mellan de olika driftsalternativen illustreras i figur 4.  

Tabell 24. Värde av egen tork- och lagringsanläggning då företaget producerar bröd-
spannmål och höstraps i form av s.k. ”bulkproduktion”. Specialgrödor i form av maltkorn 
och grynhavre odlas istället för fodersäd och dessa grödor antas kräva s.k. lagerleverans 
till respektive anläggning. Skillnader i produktpris föreligger mellan olika leveransorter. 
Kr/ha. 

 100 hektar  300 hektar  500 hektar  500 hektar 
enkel 

 1000 hektar 

Kalkylposter Ej 
tork 

Tork  Ej 
tork 

Tork  Ej 
tork 

Tork  Ej 
tork 

Tork  Ej 
tork 

Tork 

Produktvärde  4610 5300  4610 5300  4610 5300  4610 5300  4610 5300 

− Skördetröskning 1080 1080  950 950  880 880  880 880  860 860 

− Torkning o lagring 610 2130  610 1760  610 1370  610 1180  610 1160 

− Analysavgifter 40 20  40 20  40 20  40 20  40 20 

− Transporter 20 km 110 220  110 220  110 220  110 220  110 220 

+ Kvantitetsersättn.  30 30  150 150  150 150  150 150  150 150 

= Nettoresultat  2800 1880  3050 2500  3120 2960  3120 3150  3140 3190 

Värde av egen tork1)  −920   −550   −160   30   50 

1) Värde av egen tork = Nettoresultat Tork − Nettoresultat Ej tork 
 

Figur 4. Nettoresultat för drift utan respektive med egen tork- och lagringsanläggning, 
scenario III. Förutsättningar enligt tabell 24. 

En investering i en ny tork- och lagringsanläggning är emellertid fortfarande inte 
ekonomiskt motiverad för gården med 300 hektar. Antingen måste investerings-
volymen begränsas från nuvarande nivå på ca 4,7 miljoner kronor ner till 2,9 
miljoner kronor eller också måste det effektiva produktpriset stiga med ca 0,11 
kr/kg för såväl spannmål som höstraps i förhållande till leverans i anslutning till 
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skörden. En kombination av dessa två faktorer torde vara den mest realistiska 
möjligheten att uppnå lönsamhet för en gård med 300 hektar. En central fråga  
i detta sammanhang är givetvis hur befintliga byggnader/resurser kan utnyttjas  
på de mindre gårdarna. 

Samverkan 

Ingen ekonomisk analys av värdet av samverkan redovisas för detta scenario. 
Resultaten blev desamma som i de tidigare scenarierna och ytterligare vinster av 
samverkan kunde endast uppnås om kvantitetsersättningen differentierades än  
mer i förhållande till kontrakterad volym oljeväxter och spannmål. Andra aspekter 
är naturligtvis hur volymen tillgänglig spannmål påverkar det effektiva priset vid 
anbudsgivning. Inga undersökningar och/eller data finns emellertid tillgängliga 
om hur en dylik försäljningsstrategi påverkar produktpriset. 

Skalfördelar 

Utfallet i de tre olika scenarierna har sammanfattats i figur 5. Av diagrammet  
framgår att skalfördelarna var relativt begränsade vid 500 – 1000 hektar åker,  
men mycket betydande i arealintervallet 100 – 500 hektar. Om exempelvis 5 
gårdar med 100 hektar bildar en enhet med 500 hektar och investerar i en gemen-
sam, förhållandevis enkel anläggning förbättras det ekonomiska utfallet i samtliga 
scenarier med 950 kr per hektar. Vinsten av denna samverkan förklaras huvud-
sakligen av lägre kostnader för anläggningen men även av högre kvantitetsersätt-
ningar samt av att skördekostnaden sjunker avsevärt. 
 

Figur 5. ”Värde av egen tork” för de fiktiva gårdarna i kalkylexemplet. Exempelvis för  
en gård med 300 hektar så uppgick i scenario I det ekonomiska värdet av en egen 
spannmålsanläggning till –940 kr/hektar. Ett negativt värde innebär att anläggningen  
inte är företagsekonomiskt lönsam, vilket kan tolkas som att ”kostnaden” för att tillgodo-
göra sig de fördelar som egen tork och lagring ger i anslutning till skörden uppgår till  
940 kr/hektar. Genom att odla maltkorn och grynhavre i stället för fodersäd samt trans-
portera spannmålen till hamnanläggning (scenario III) blev värdet av egen tork i stället 
 –550 kr/hektar. 
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Mycket enkla torkanläggningar  

Som alternativ till de gårdsanläggningar för torkning och lagring som användes  
i det ovan redovisade kalkylexemplet tog torktillverkaren Tornum AB även fram 
förslag på mindre investeringskrävande lösningar för respektive arealunderlag 
(Broberg, 2006). Gemensamt för dessa anläggningar var att utrustningen, sånär 
som på pannan, var placerad utomhus. Vidare reducerades, jämfört med kalkyl-
exemplet, antalet lagringsbehållare kraftigt till mellan 3 och 5 stycken och all 
spannmål lagrades i stora, runda utomhussilor. Anläggningarnas storlek och 
investeringsbehov redovisas i tabell 25. Förutsättningarna i övrigt var desamma 
som i kalkylexemplet, sålunda avsåg även dessa förslag nyckelfärdiga anlägg-
ningar inklusive mark- och betongarbeten. De olika alternativen beskrivs närmare 
i bilaga 4. 

Tabell 25. Investeringsbehov för mycket enkla torkanläggningar (utomhusplacering, få 
men stora lagringsbehållare) för de fiktiva gårdarna. Lagringskapaciteten är beräknad för 
vete med volymvikten 800 kg/m3. Investeringen anges dels totalt, dels per kg lagrings-
kapacitet. Kolumnen ”Reducerad investering” avser minskning i förhållande till kalkyl-
exemplets anläggningar, tabell 9 (efter Broberg, pers. medd., 2006).  

Areal-
underlag 

Torktyp Lagringskapacitet  Investering Reducerad 
investering 

ha  m3      ton vete  kr kr/kg % 

100 Enkel satstork 23,7 m3 686 549  1 506 000 2,74 24 
300 Kontinuerlig tork 23,7 m3 2 122 1 698  2 788 000 1,64 37 
500 Kontinuerlig tork 45 m3 3 776 3 021  4 097 000 1,36 33 

1000 Kontinuerlig tork 64 m3 7 532 6 026  6 320 000 1,05 34 

I tabell 26 har kostnaderna för torkning och lagring i de mycket enkla anlägg-
ningarna uppskattats. Samma beräkningsmetodik som i kalkylexemplet har 
använts (vars resultat redovisats i tabell 12). Förutom investeringens storlek har 
sålunda antagits att allt annat överensstämmer med kalkylexemplet såsom energi-
uttag, arbetsbehov, livslängd etc. 

Tabell 26.  Fasta och rörliga kostnader (kr/kg) för torkning och lagring i de mycket enkla 
anläggningarna. De rörliga kostnaderna är beräknade för nedtorkning av vete från 20 % 
till 14 % och av de spannmålsmängder som anges i tabell 25. 

Tork anpassad för (ha) 100 300 500  1000 

Fasta kostnader1) 0,26 0,15 0,13 0,10 
Rörliga kostnader 2) 0,06 0,06 0,06 0,06 
Totala kostnader  0,32 0,21 0,19 0,16 

1) Kapital och underhåll 
2) Arbete, eldningsolja och förbrukningsel 

Om uppgifterna i tabell 25 jämförs med kalkylexemplets anläggningar, tabell 9, 
framgår att konceptet med utomhusplacering samt få men stora lagringsbehållare 
medförde att investeringarna kunde reduceras med i genomsnitt 32 %. I konse-
kvens därmed sjönk även de fasta kostnaderna, tabell 26, dock inte med fullt så 
mycket beroende på att avskrivningstiden skiljer sig mellan olika delar av anlägg-
ningen. Exempelvis har byggnader något längre avskrivningstider än lagrings-
behållare.  
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Genom att torkning och lagring är förhållandevis kapitalkrävande fick de mycket 
enkla anläggningarnas reducerade investeringsnivåer stort genomslag för de totala 
kostnaderna, tabell 26. Jämfört med kalkylexemplet, tabell 12, minskade den 
totala kostnaden för egen torkning och lagring i genomsnitt med 21 %.     

Känslighetsanalys 

Den största enskilda kostnadsposten i det ovan redovisade kalkylexemplet utgörs 
av egen tork och lagring. Genom att kostnaderna för egen tork och lagring i 
huvudsak är fasta, har en enkel känslighetsanalys gjorts för att se hur förändringar 
i räntenivå och investering påverkar det ekonomiska resultatet. 

I tabell 27 anges hur kostnaden för egen tork och lagring förändras om räntan är 5 
istället för 7 %. I tabell 28 redovisas vad som händer om istället investeringen kan 
reduceras med mellan 10 och 40 %.  

Tabell 27. Inverkan på kostnadsposten ”Torkning och lagring” (tabell 16, 20 och 24)  
av reducerade räntenivåer, 5 % ränta i stället för kalkylexemplets 7 %. Kr/ha. 

Arealunderlag, hektar Ränta, % 

100 300 500 500 enkel 1000 

7 2130 1760 1370 1180 1160 
5 1930 1600 1250 1080 1070 

Differens 200 160 120 100 90 

Tabell 28. Inverkan på kostnadsposten ”Torkning och lagring” (tabell 16, 20 och 24) 
av reducerade investeringsnivåer i förhållande till kalkylexemplet. Räntenivån är 
densamma som i kalkylexemplet, d.v.s. 7 %. Kr/ha.  

Arealunderlag, hektar Reducering av  
investeringsnivå, % 100 300 500 500 enkel 1000 

0 2130 1760 1370 1180 1160 
      
10 1950 1610 1260 1090 1080 
Differens 180 150 110 90 80 
      
20 1770 1470 1160 1010 1000 
Differens 360 290 210 170 160 
      
30 1590 1330 1060 920 910 
Differens 540 430 310 260 250 
      
40 1410 1190 950 840 830 
Differens 720 570 420 340 330 

Av resultaten i tabell 27 framgår att, beroende på arealunderlag, kostnaden för  
den egna torkningen och lagringen reduceras med mellan 90 och 200 kronor per 
hektar vid den sänkta räntenivån om två procentenheter. Detta innebär även att 
kalkylexemplets ”Värde av egen tork” förbättras med dessa belopp i alla de tre 
beskrivna scenarierna.  
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På liknande sätt inverkar reducerade investeringsnivåer, tabell 28. Om anlägg-
ningen exempelvis kunde byggas 30 % billigare minskade kostnaden för den egna 
torkningen och lagringen med mellan 250 och 540 kronor per hektar. Ovanstående 
innebar även att kalkylexemplets ”värde av egen tork” kunde förbättras med dessa 
belopp i alla de tre beskrivna scenarierna, vilket illustreras i figur 6. För exempel-
vis 500-hektarsgården innebär detta i scenario III att kostnaden om 160 kr/ha 
(tabell 24) för att ha en egen anläggning förvandlas till ett positivt resultat om 
150 kr/ha. 

Figur 6. ”Värde av egen tork” för de fiktiva gårdarna om investeringen i tork och lagring 
reduceras med 30 %. Denna reducering kan exempelvis åstadkommas genom att 
anläggningen placeras utomhus i kombination med att spannmålen lagras i få, men  
stora lagringsbehållare. Se vidare avsnittet ”Mycket enkla torkanläggningar”. 

Av tabell 27 och 28 framgår att förändringar av ränta och investeringsnivåer  
är av betydelse i synnerhet vid små arealunderlag. Detta innebär att låga räntor 
respektive billiga torklösningar minskar incitamentet för samverkan och vice 
versa. 

Liknade resonemang om räntor om investeringsnivåer kan föras om andra delar  
av hanteringskedjan men dessa har inte lika stort genomslag. Exempelvis betyder 
den lägre räntenivån om 5 % att kostnaden för skördetröskning minskar med i 
genomsnitt cirka 60 kr/ha.    

Diskussion och slutsatser 
De förhållandevis omfattande analyserna av ekonomin i torkning och lagring på 
gårdsnivå ger utrymme för några intressanta iakttagelser. Först och främst kan 
noteras att beaktande av grödval, kontraktsvillkor avseende leveransort och 
leveranstidpunkt samt skillnader i effektivt pris mellan leveransorter på ett av-
görande vis påverkar det ekonomiska utfallet av denna form av investeringar.  
En investering i torkning och lagring baserad på i huvudsak ”bulkproduktion” 
nära hamnanläggning torde vara mycket svårt att motivera även på förhållandevis 
stora brukningsenheter. 

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

100 hektar 300 hektar 500 hektar 1000 hektar

Tork anpassad för

V
är

d
e,

 k
r 

p
er

 h
ek

ta
r

Scenario I

Scenario II

Scenario III



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

34

Prisskillnader mellan försäljningstidpunkter och leveransorter har en betydande 
ekonomisk effekt eftersom produktvärdet normalt sett ökar vid lagerleverans till 
större anläggning nära förädlingsindustri eller exporthamn. Av tabell 14 framgår 
t.ex. att produktvärdet för grynhavre var 15,6 – 22,5 % högre jämfört med foder-
havre. Priset på maltkorn var ca 5,6 % högre än för foderkorn. Slutsatsen är så-
ledes att de observerade skillnaderna i pris mellan produktslag, leveranstidpunkt 
och leveransort på ett avgörande sätt torde påverka ekonomin i torkning/lagring. 
Effekterna blir än mer påtagliga om leveranstidpunkter och leveransorter be-
gränsas för vissa produktslag, vilket ofta utgör en del av de normala kontrakts-
villkoren. I en sådan situation kan grödvalet begränsas avsevärt för de odlare som 
saknar egen tork och lagringsmöjligheter och vars företag samtidigt är belägna  
i områden med ogynnsamma fraktförhållanden. I en sådan situation framstår en 
investering i egen torkning och lagring som förhållandevis mer ekonomiskt intres-
sant, inte minst p.g.a. att en torkanläggning gör det möjligt att erhålla ett högre 
effektivt produktpris. 

Samtidigt kan noteras att en investering i en ny fristående torknings- och lagrings-
anläggning på gårdar med 100 – 300 hektar torde vara förhållandevis svår att 
motivera såvida inte befintliga resurser i form av byggnader, potentiella lagrings-
utrymmen m.m. kan utnyttjas till en rimlig kostnad. Å andra sidan kan även 
mindre gårdar med omfattande produktion av certifierade grödor (Svenskt Sigill, 
Mälarvete etc.) belägna i geografiskt mindre gynnade områden möta betydande 
skillnader i effektivt pris mellan olika odlings- och leveransstrategier. Slutsatsen 
är således att vid analys av större projekt på enskilda gårdar krävs en relativt 
detaljerad analys baserad på den i studien tillämpade kalkylmodellen. Enskilda 
beslut kompliceras emellertid av att den generella utvecklingen inom svensk och 
internationell livsmedelsindustri kännetecknas av en allt högre grad av integration 
mellan olika led. Utvecklingen torde därför leda till att prisskillnader som beror  
av leveransort, leveranstidpunkt, volym och kvalitet accentueras över tiden. En 
sådan utveckling innebär att värdet av egen tork ökar i relation till en strategi  
med direktleverans av otorkad spannmål. 

Genom att kostnaderna för torkning och lagring vid nyinvesteringar till överväg-
ande del är fasta har investeringsnivåerna stort genomslag för lönsamheten i spann-
målshanteringen. I sammanhanget intressanta är därför de skisserade ”mycket 
enkla” utomhusplacerade torkanläggningarna, med få men stora lagringsbehållare. 
Att beakta är dock att möjligheterna till särhållning av olika partier minskar med 
dylika lösningar. Vidare är kunskaperna begränsade om hur utomhusplaceringen 
påverkar arbetsbehov, teknisk livslängd etc. under svenska klimatförhållanden. 

Analyserna visade att vinsterna av samverkan i anslutning till skörd och lagring 
varierade mellan 370 kr/hektar och 950 kr/hektar. Den största vinsten av sam-
verkan uppnåddes när fem gårdar med 100 hektar bildade en enhet med 500 
hektar och investerade i en gemensam, förhållandevis enkel anläggning. Om de 
samverkande gårdarna var något mer heterogena (två gårdar med 100 hektar och 
en gård med 300 hektar) sjönk vinsten av samverkan till ca 720 kr/hektar. I bägge 
fallen förklarades vinsten av samverkan huvudsakligen av lägre kostnader för 
anläggningen. Vid samverkan mellan fem gårdar med 100 hektar så sjönk även 
skördekostnaden avsevärt. 
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I en studie av de faktiska vinsterna av samverkan (Blad, 2003) erhölls en genom-
snittlig vinst av samverkan på ca 1350 kr/hektar när fem företag med mellan  
103 och 308 hektar inledde ett samarbete i form av ett gemensamt driftsbolag.  
I nämnda analys beaktades skillnader i produkt- och faktorpriser samt maskin- 
och arbetskostnader vilka indirekt påverkar lönsamheten av att investera i en tork- 
och lagringsanläggning.  Samverkan i form av torkning lagring beaktades ej i 
analysen. Föreliggande studie visar att vinsterna av samverkan i form av gemen-
samma anläggningar för torkning och lagring kan uppgå till 500 – 900 kr/hektar. 
Resultaten tyder således på att de sammanlagda vinsterna av samverkan mellan 
konstellationer av spannmålsodlande gårdar som formar enheter i storleksord-
ningen 500 – 1000 hektar skulle kunna närma sig ca 2000 kr/hektar jämfört med 
självständig drift på gårdar med ca 100 hektar åker.  

Storleks-/samverkansfördelar i nämnda storleksordning torde ha en avsevärd 
inverkan på strukturutvecklingen i slättbygderna. En ökad grad av riskexponering, 
institutionella förhållanden och generationsväxlingsproblematik torde dock bidra 
till att till en del minska de förhållandevis mycket påtagliga ekonomiska för-
delarna av denna form av arrangemang. 

Avslutningsvis kan noteras att samverkan inom spannmålshanteringen inte bara 
har ekonomiska konsekvenser utan berör även andra mycket viktiga aspekter 
inom lantbruket, t.ex. större möjligheter till förbättrad fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö och mindre bundenhet. Bland en glesnande landsbygdsbefolkning 
ökar behovet av sociala kontakter. Genom maskinsamverkan får man tillfälle  
att träffas och utbyta erfarenheter, man kommer tillsammans i ett arbetslag.   
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 Bilaga 1 

De svenska produktionsområdena 
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 Bilaga 2 

Kostnads- och kapacitetsberäkning för skördetröska, 
fiktiva gården 100 hektar 

Kapacitet   

Arbetsbredd fot 10 
Körhastighet km/h 5 
Teoretisk kapacitet ha/h 1,5 
Arbetsteknisk verkningsgrad  60 % 
Effektiv kapacitet ha/h 0,9 
   
Förutsättningar kostnader   

Inköp/återansk.värde  505.404 kr
Årlig användning  ha 90 
Årlig användning  tim 100 
Antal år   15 
Restvärde    25 % 
Restvärde  126.351 kr
Räntesats    7 % 
Förvaringsarea m2 50 
Underhållsfaktor kr/(h*1000Å) 0,3 
Förarens arbetskostnad kr/h 180 
Förvaringskostnad kr/m2 120 
Försäkringsfaktor      0,20 % 
Drivmedel kr/liter 6,00 
Drivmedelsåtgång liter/ha 18,00 
   
Kostnader   

Värdeminskning  25.270 kr
Ränta  22.111 kr
Förvaring  6.000 kr
Försäkring & skatt  1.011 kr
Underhåll  15.162 kr
Bränsle  9.720 kr
Förare  18.000 kr

Summa kr/år 97.275 kr
Läglighet kr/år 14.920 kr
Summa kr/år 112.194 kr
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Kostnads- och kapacitetsberäkning för skördetröska, 
fiktiva gården 300 hektar 

Kapacitet   

Arbetsbredd fot 21 
Körhastighet km/h 5 
Teoretisk kapacitet ha/h 3,15 
Arbetsteknisk verkningsgrad    60 % 
Effektiv kapacitet ha/h 1,89 
   
Förutsättningar kostnader   

Inköp/återansk.värde  1.417.009 kr
Årlig användning  ha 270 
Årlig användning  tim 143 
Antal år   15 
Restvärde    25 % 
Restvärde  354.252 kr
Räntesats    7 % 
Förvaringsarea m2 50 
Underhållsfaktor kr/(h*1000Å) 0,3 
Förarens arbetskostnad kr/h 180 
Förvaringskostnad kr/m2 120 
Försäkringsfaktor      0,20 % 
Drivmedel kr/liter 6,00 
Drivmedelsåtgång liter/ha 18,00 
   
Kostnader   

Värdeminskning  70.850 kr
Ränta  61.994 kr
Förvaring  6.000 kr
Försäkring & skatt  2.834 kr
Underhåll  60.729 kr
Bränsle  29.160 kr
Förare  25.714 kr

Summa kr/år 257.282 kr
Läglighet kr/år 102.031 kr
Summa kr/år 359.313 kr
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Kostnads- och kapacitetsberäkning för skördetröska, 
fiktiva gården 500 hektar 

Kapacitet   

Arbetsbredd fot 30 
Körhastighet km/h 5 
Teoretisk kapacitet ha/h 4,5 
Arbetsteknisk verkningsgrad    70 % 
Effektiv kapacitet ha/h 3,15 
   
Förutsättningar kostnader   

Inköp/återansk.värde  2.268.553 kr
Årlig användning  ha 450 
Årlig användning  tim 143 
Antal år   15 
Restvärde    25 % 
Restvärde  567.138 kr
Räntesats    7 % 
Förvaringsarea m2 50 
Underhållsfaktor kr/(h*1000Å) 0,3 
Förarens arbetskostnad kr/h 180 
Förvaringskostnad kr/m2 120 
Försäkringsfaktor      0,20 % 
Drivmedel kr/liter 6,00 
Drivmedelsåtgång liter/ha 18,00 
   
Kostnader   

Värdeminskning  113.428 kr
Ränta  99.249 kr
Förvaring  6.000 kr
Försäkring & skatt  4.537 kr
Underhåll  97.224 kr
Bränsle  48.600 kr
Förare  25.714 kr

Summa kr/år 394.752 kr
Läglighet kr/år 170.051 kr
Summa kr/år 564.803 kr
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Kostnads- och kapacitetsberäkning för skördetröska, 
fiktiva gården 1000 hektar 

Kapacitet   

Arbetsbredd fot 30 
Körhastighet km/h 5 
Teoretisk kapacitet ha/h 4,5 
Arbetsteknisk verkningsgrad    75 % 
Effektiv kapacitet ha/h 3,375 
   
Förutsättningar kostnader   

Inköp/återansk.värde  2.268.553 kr
Årlig användning  ha 450 
Årlig användning  tim 133 
Antal år   15 
Restvärde    25 % 
Restvärde  567.138 kr
Räntesats    7 % 
Förvaringsarea m2 50 
Underhållsfaktor kr/(h*1000Å) 0,3 
Förarens alternativ-värde kr/h 180 
Förvaringskostnad kr/m2 120 
Försäkringsfaktor      0,20 % 
Drivmedel kr/liter 6,00 
Drivmedelsåtgång liter/ha 18,00 
   
Kostnader   

Värdeminskning  113.428 kr
Ränta  99.249 kr
Förvaring  6.000 kr
Försäkring & skatt  4.537 kr
Underhåll  90.742 kr
Bränsle  48.600 kr
Förare  24.000 kr

Summa kr/år 386.556 kr
Läglighet kr/år 300.231 kr
Summa kr/år 1.073.343 kr
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 Bilaga 3 

Prisuppgifter på en komplett torkanläggning för fiktiva 
gården 100 hektar 

Transportsystem  Pris: 210.000 kr 
Tippgrop 12 m³    
Skopelevator 60 t/tim    
Topptransportör 60 t/tim   
Bottentransportör 60 t/tim   
Fördelare och rör    
Luftrens med rör och cyklon   
     
Tork   Pris: 185.000 kr 
Satstork 22,9 m³    
Varmluftspanna 245 kW med rökgasfläkt  
Varm- och våtluftsrör    
     
Lagring   Pris: 450.000 kr 
Självtömmande lagringsficka 20x30 47,4 m³  
Självtömmande lagringsficka 30x30 71,8 m³  
2 st Luftningsfickor 30x30 81,2 m³/st  
Utlastningsfickor 80,2 m³/st   
Rund utomhussilo med luftningsgolv Ø 6,24 m 322 m³/st  
2 st Luftningsfläktar    
Luftledningar    
Avluftning     
     
Torkhus   Pris: 360.000 kr 
Komplett torkhus bredd: 9,5 m, längd: 10,5 m, takfotshöjd: 11 m 
Pannrum och dammrum    
Manöverrum    
     
El   Pris: 150.000 kr 
Automatikskåp satstork    
Belysning & installation    
     
Byggnation   Pris:  688.000 kr 
Markarbeten    
Betongplatta för torkhus   
Betongplatta för runda utomhussilo   
Montering     
  Totalt pris: 2.043.000 kr 
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Prisuppgifter på en komplett torkanläggning för fiktiva 
gården 300 hektar 

Transportsystem  Pris: 550.000 kr
Tippgrop 27 m³     
Böjd groptransportör 60 t/tim    
Skopelevator 60 t/tim     
Skopelevator 60 t/tim     
Topptransportör 60 t/tim    
Topptransportör 60 t/tim    
Topptransportör 60 t/tim    
Bottentransportör 60 t/tim    
Bottentransportör 60 t/tim    
Fördelare och rör     
2 st Luftrensar med rör och cykloner   
      
Tork   Pris: 485.000 kr
Dubbel satstork 2x35,8 m³    
Varmluftspanna 640 kW med rökgasfläkt   
Luftväxlare      
Kylfläkt       
Varm- och våtluftsrör     
      
Lagring   Pris: 1.205.000 kr
Självtömmande lagringsficka 30x40 69,4 m³   
Självtömmande lagringsficka 30x30 71,8 m³   
Självtömmande lagringsficka 30x40 86,2 m³   
2 st Självtömmande lagringsfickor 30x30 76 m³/st  
4 st Luftningsfickor 30x40 120 m³/st   
2 st Utlastningsfickor 80,2 m³/st    
2 st Runda utomhussilo med luftningsgolv Ø 8,02 m 582 m³/st   
2 st Luftningsfläktar     
Luftledningar     
Avluftning      
      
Torkhus   Pris: 570.000 kr
Komplett torkhus bredd: 11,7 m, längd: 17,8 m, takfotshöjd: 12 m 
Pannrum och dammrum     
Manöverrum     
      
El   Pris: 264.000 kr
Automatikskåp dubbel satstork    
Belysning & installation     
      
Byggnation   Pris: 1.638.000 kr  
Markarbeten     
Betongplatta för torkhus    
Betongplatta för runda utomhussilo    
Montering      
      
  Totalt pris: 4.712.000 kr  
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Prisuppgifter på en komplett torkanläggning för fiktiva 
gården 500 hektar, avancerade alternativet 

Transportsystem  Pris: 695.000 kr
Tippgrop 27 m³     
Böjd groptransportör 60 t/tim    
Skopelevator 60 t/tim     
Skopelevator 60 t/tim     
Skopelevator 60 t/tim     
Topptransportör 60 t/tim    
Topptransportör 60 t/tim    
Topptransportör 60 t/tim    
Bottentransportör 60 t/tim    
Bottentransportör 60 t/tim    
Fördelare och rör     
2 st Luftrensar med rör och cykloner   
      
Tork   Pris: 370.000 kr
Kontinuerlig tork 31,5 m³    
Varmluftspanna 640 kW med rökgasfläkt   
Varm- och våtluftsrör     
      
Lagring   Pris: 1.770.000 kr
Självtömmande lagringsficka 30x40 69,4 m³   
2 st Självtömmande lagringsficka 30x40 86,2 m³  
4 st Självtömmande lagringsfickor 30x30 76 m³/st  
6 st Luftningsfickor 30x40 120 m³/st   
2 st Utlastningsfickor 80,2 m³/st    
3 st Runda utomhussilo med luftningsgolv Ø 8,91 m 723 m³/st   
3 st Luftningsfläktar     
Luftledningar     
Avluftning      
      
Torkhus   Pris: 587.000 kr
Komplett torkhus bredd: 11,7 m, längd: 20,8 m, takfotshöjd: 12 m 
Pannrum och dammrum     
Manöverrum     
      
El   Pris: 316.000 kr
Elcentral för kontinuerlig tork med vattenhaltsregulator  
Belysning & installation     
      
Byggnation   Pris: 2.150.000 kr  
Markarbeten     
Betongplatta för torkhus    
Betongplatta för runda utomhussilo    
Montering      
      
  Totalt pris: 5.888.000 kr  
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Prisuppgifter på en komplett torkanläggning för fiktiva 
gården 500 hektar, enkla alternativet 

Transportsystem  Pris: 570.000 kr  
Tippgrop 27 m³     
Böjd groptransportör 60 t/tim    
Skopelevator 60 t/tim     
Skopelevator 60 t/tim     
Skopelevator 60 t/tim     
Topptransportör 60 t/tim    
Topptransportör 60 t/tim    
Bottentransportör 60 t/tim    
Fördelare och rör     
2 st Luftrensar med rör och cykloner   
      
Tork   Pris: 370.000 kr  
Kontinuerlig tork 31,5 m³    
Varmluftspanna 640 kW med rökgasfläkt   
Varm- och våtluftsrör     
      
Lagring   Pris: 1.200.000 kr  
Självtömmande lagringsficka 30x40 69,4 m³   
2 st Självtömmande lagringsficka 30x40 86,2 m³  
1 st Självtömmande lagringsfickor 30x30 76 m³/st  
2 st Utlastningsfickor 80,2 m³/st    
3 st Runda utomhussilo med luftningsgolv Ø 10,7 m 1053 m³/st  
2 st Luftningsfläktar     
Luftledningar     
Avluftning      
      
Torkhus   Pris: 457.000 kr  
Komplett torkhus bredd: 11,7 m, längd: 11,8 m, takfotshöjd: 12 m 
Pannrum och dammrum     
Manöverrum     
      
El   Pris: 302.000 kr  
Elcentral för kontinuerlig tork med vattenhaltsregulator  
Belysning & installation     
      
Byggnation   Pris: 1.849.000 kr  
Markarbeten     
Betongplatta för torkhus    
Betongplatta för runda utomhussilo    
Montering      
      
  Totalt pris: 4.748.000 kr  
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Prisuppgifter på en komplett torkanläggning för fiktiva 
gården 1000 hektar 

Transportsystem  Pris: 1.200.000 kr  
Tippgrop 27 m³     
Böjd groptransportör 80 t/tim    
Skopelevator 80 t/tim     
Skopelevator 80 t/tim     
Skopelevator 80 t/tim     
Topptransportör 80 t/tim    
Topptransportör 80 t/tim    
Topptransportör 80 t/tim    
Böjd bottentransportör 80 t/tim    
Bottentransportör 80 t/tim    
Bottentransportör från tork 80 t/tim    
Fördelare och rör     
2 st Luftrensar med rör och cykloner   
      
Tork   Pris: 610.000 kr  
Kontinuerlig tork 50,4 m³    
Varmluftspanna 1300 kW med rökgasfläkt   
2 st Fläktar      
Varm- och våtluftsrör     
      
Lagring   Pris: 2.750.000 kr  
Självtömmande lagringsficka 30x40 69,4 m³   
3 st Självtömmande lagringsficka 30x40 86,2 m³  
6 st Självtömmande lagringsfickor 30x30 76 m³/st  
8 st Luftningsfickor 30x40 120 m³/st   
2 st Utlastningsfickor 80,2 m³/st    
4 st Runda utomhussilo med luftningsgolv Ø 12,48 m 1348 m³/st  
4 st Luftningsfläktar     
Luftledningar     
Avluftning      
      
Torkhus   Pris: 732.000 kr  
Komplett torkhus bredd: 11,7 m, längd: 27 m, takfotshöjd: 13 m  
Pannrum och dammrum     
Manöverrum     
      
El   Pris: 397.000 kr  
Elcentral för kontinuerlig tork med vattenhaltsregulator  
Belysning & installation     
      
Byggnation   Pris: 3.695.000 kr  
Markarbeten     
Betongplatta för torkhus    
Betongplatta för runda utomhussilo    
Montering      
      
  Totalt pris: 9.384.000 kr  
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 Bilaga 4 

Prisuppgifter på en mycket enkel, komplett torkanläggning 
för fiktiva gården 100 hektar. Utomhusplacering, få men 
stora lagringsbehållare. 

Transportsystem  

1 Tippgrop självt. 4 m³ med lock 
1 Skopelevator 60 t/h 16m 
1 Topptransportör 60 t/h 13 m 
1 Bottentransportör 60 t/h 13 m 
   Fördelare och rör 
1 Luftrensar med rör och cykloner 
   Plattform vid elevator 

Tork 

1 Satstork TS 3-8-2. 23,7 m³ 

1 Varmluftspanna 343 kW med rökgasfläkt 
   Varmluftsrör 
    Inbyggd panna 
    Stege och plattform på tork 

Lagring 

1 Självtömmande lagringssilo Ø 3,57 69 m³ 
2 Runda utomhussilo med luftningsgolv  
   Ø 6,24 m  297 m³/st 
1 Luftningsfläkt FMLB044 
1 Sveperskruv 
   Vägg- och takstege 

El 

Automatikskåp dubbel satstork 
Belysning och installation 

Byggnation 

Betongplatta 
Montering 

 Totalt pris: 1.506.000 kr 
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Prisuppgifter på en mycket enkel, komplett torkanläggning 
för fiktiva gården 300 hektar. Utomhusplacering, få men 
stora lagringsbehållare. 

Transportsystem  

1 Tippgrop självt. 4 m³ med lock 
1 Skopelevator 60 t/h 15,5 m 
1 Skopelevator 60 t/h 15,5 m 
1 Topptransportör 60 t/h 21 m 
1 Bottentransportör 60 t/h 22 m 
   Fördelare och rör 
2 Luftrensar med rör och cykloner 
1 Transportör Flow/return 

Tork 

1 Kontinuerlig TK 3-11. 23,7 m³ 
1 Varmluftspanna 343 kW med rökgasfläkt 
1 Kylfläkt 
   Inbyggnad för panna 
   Stege och plattform 

Lagring 

1 Självtömmande lagringssilo Ø 5,35 142 m³ 
2 Runda utomhussilo med luftningsgolv 
   Ø 10,7 m  978 m³/st 
1 Luftningsfläkt FMLB071 
1 Sveperskruv 

El 

Automatikskåp 
Installation 

Byggnation 

Betongplatta 
Montering 

 Totalt pris: 2.788.000 kr 
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Prisuppgifter på en mycket enkel, komplett torkanläggning 
för fiktiva gården 500 hektar. Utomhusplacering, få men 
stora lagringsbehållare. 

Transportsystem  

1 Tippgrop självt. 4 m³ med lock 
1 Skopelevator 60 t/h 19 m 
1 Skopelevator 60 t/h 19 m 
1 Topptransportör 60 t/h 35 m 
1 Bottentransportör 60 t/h 36 m 
   Fördelare och rör 
2 Luftrensar med rör och cykloner 
1 Groptransportör 
1 Transportör Flow/return 
1 Transportör från silo 

Tork 

1 Kontinuerlig TK 16-3. 20,8 ton/h 19-15 
1 Varmluftspanna 1450 kW med skorsten 

Lagring 

1 Självtömmande lagringssilo Ø 6,24 266 m³ 
3 Runda utomhussilo med luftningskanaler  
   Ø 10,7 m  1155 m³/st 
1 Luftningsfläkt FMLB072 
1 Sveperskruv 
   Landgångar 

El 

Automatikskåp 
Installation 

Byggnation 

Betongplatta 
Montering 

 Totalt pris: 4.097.000 kr 
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Prisuppgifter på en mycket enkel, komplett torkanläggning 
för fiktiva gården 1000 hektar. Utomhusplacering, få men 
stora lagringsbehållare. 

Transportsystem  

1 Tippgrop självt. 21 m³ med lock 
1 Skopelevator 80 t/h 19,5 m 
1 Skopelevator 80 t/h 19,5 m 
1 Topptransportör 80 t/h 57 m 
1 Bottentransportör 80 t/h 60 m 
   Fördelare och rör 
2 Luftrensar med rör och cykloner 
1 Groptransportör 
1 Transportör Flow/return 
1 Transportör från silo 

Tork 

1 Kontinuerlig TK 4-16-3  25,4 ton/h 19-15 
1 Varmluftspanna 1450 kW med skorsten 
    Inbyggd panna 

Lagring 

1 Självtömmande lagringssilo Ø 7,13 336 m³ 
4 Runda utomhussilo med luftningskanaler 
   Ø 14,26 m  1783 m³/st 
2 Luftningsfläktar FMLB072 
1 Sveperskruv 
   Landgångar 

El 

Automatikskåp 
Installation 

Byggnation 

Betongplatta 
Montering 

 Totalt pris: 6.319.800 kr 
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