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Sammanfattning 
Jordbruket i Sverige idag använder sig av kemiska medel för att bekämpa 
skadeinsekter, växter och sjukdomar. Användningen visar sig i form av förorenat 
grundvatten och spårämnen i den mat vi äter. Risk finns att detta kommer ge 
biverkningar i det långa loppet.  
 
Vår produkt Sha Jun, som utvecklats under 2006-2007, är ett försök till att minska 
behovet av kemiska medel inom jordbruket. Idén startade med att vi försökte minska 
användningen av bekämpningsmedel på åker. Detta utvecklade sig senare i att försöka 
minska användningen av betningsmedel. Besprutningen med betningsmedel sker idag 
med en hastighet av 1 ton/h. Man hoppas en dag komma upp i 5 ton/h. Med vår 
produkt kommer man komma upp i hastigheter som 17.5 ton/h. Vi eliminera även 
behovet att använda sig av det farliga kemiska betningsmedlet på säden innan den 
lagras i silos. Marknaden för vår produkt i Sverige består av cirka 800 köpare. Detta 
inbegriper bondgårdar på över 200 hektar och uppsamlingscentraler. Det kommer 
även ge ekologiska bönder en möjlighet att minska sin förlust av kasserad säd då 
behandlingsmetoden är  miljövänlig. 
 
 
 

 
 



Abstract 
The agriculture in Sweden today uses chemical substances to control vermin, weed 
and diseases. This usage shows through polluted subsoil water and trace elements in 
the food we eat. There’s a risk that additional symptoms will arise in the future. 
 
Our product Sha Jun, developed in 2006-2007, is an attempt to try and minimize the 
need of chemicals in the agriculture. The idea started with the attempt to minimize the 
usage of pesticides on the cropland. It later developed in an attempt to decrease seed 
disinfectant. The spraying with seed disinfectant today is happening with a rate of 1 
tonne/h. They hope one day to reach the speed of 5 tonnes/h. With our product you 
reach speeds of 17.5 tonnes/h. We also eliminate the need to use the dangerous seed 
disinfectant on the seed before it s stored. The market for our product in Sweden 
consists of approximately 800 potential buyers. These include farms over 200 hectares 
and collection centrals. It will also give ecological farmers a change to decrease their 
losses in useless crops. This because our method of treatment is environment-friendly.  
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1. Inledning 
Denna rapport dokumenterar utvecklingen av Sha Jun från idé till prototyp. Rapporten beskriver 
hur projektet genomförts, vilka verktyg som använts samt vilket väg vi valt att gå med de resultat 
vi fått fram. Sist i rapporten finns bilagor vi hänvisat till i rapporten. 

1.1. Bakgrund & Problembeskrivning 
Det används stora mängder av kemikalier inom jordbruket idag. De används på två olika 
områden. Det ena är på åkern under grödans växtperiod. Den andra är efter skördning innan 
grödorna lagras i silos. Då besprutas de med ett medel som kallas betningsmedel. Alla dessa 
kemikaliska medel som används klassas som miljöfarliga och bör hanteras varsamt eftersom de 
är skadliga för människa såväl som natur. 

1.2. Syfte & Målsättning 
Projektets syfte är att utveckla en alternativ metod till att använda kemiska medel till att bespruta 
grödor med i jordbruket. Vårt mål är att finna en metod som minskar användningen av 
bekämpningsmedel. Denna metod skall helst vara simpel att använda eller automatisk så att 
bonden inte känner sig orolig över att inte kunna hantera det nya miljövänligare alternativet.  

1.3. Tidsplan 
Vid projektets början gjordes en tidsplan som integrerades tillsammans med projektplanen för att 
lättare kunna få en överblick över hur lång tid varje del i projektet kommer ta. Tidsplanen följs 
inte slaviskt utan fungerar som riktmärke att följa. Man kan därför lätt ändra den om behovet 
skulle uppstå. Se bilaga I. 

1.4. Projektbudget & Finansiering 
Då projektet bedrivits i egen regi finns inga sponsorer att tillgå. Därför har projektet varit helt 
beroende av den sponsring Halmstad Högskola tillhandahållit. Vi äskade pengar i början i 
projektet och gjorde upp en preliminär budget som tjänade som underlag för hur mycket vi skulle 
äska för. Vi fick sammanlagt 5 000 kr och senare 2 500 kr som Sådd-stipendium från Fåhre-
fonden att dela på. 

1.5. Projektplan 
En projektplan gjordes direkt efter att vi valt projekt och kommit underfund med vad som skulle 
ingå. Projektplanen har dock reviderats eftersom vi valde en annan inriktning under projektets 
gång. Projektplanen innefattar vår planering av projektet och en uppskattning av vilken tid 
vardera del kommer ta. 

1.6. Intressentanalys 
För att bättre kunna specialisera projektet togs en intresseanalys fram för att se vilka som 
kommer beröras mest av vår produkt. Den fullständiga analysen finns i bilaga II.  
De viktigaste intressenterna  är lantbrukare och naturvårdverket. 
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1.7. Sekretessavtal 
Ett sekretessavtal har skapats för användning med utomstående personer och företag som kan bli 
inblandade under projektets gång. Något avtal har dock inte behövts upprättats eftersom vi 
istället valt att vara mycket försiktiga med hur mycket information vi lämnat ut. 

1.8. Riskanalys 
Se bilaga III. Riskanalysen visar att de tre viktigaste punkter vi bör undersöka är: 

 
• Vi hittar ingen lösning 
• Nyckelpersoner är ej tillgängliga 
• Ingen marknad 
 

Dessa löses genom att: 
 

• Omarbeta projektets inriktning 
• Hitta alternativ för att skaffa information 
• Skapa hype 
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2. Projektet 

2.1. Problembeskrivning 
Världen över används idag cirka 2 500 000 ton pesticider för att förhindra skadeinsekter och 
sjukdomar på grödor 1. I Sverige använder vi oss av cirka 1900 ton kemiska bekämpningsmedel 
varje år 2.  

Detta blir givetvis till stor bekostnad av miljön. Många bönder försöker odla ekologiskt utan 
bekämpningsmedel men detta gör ofta att skördarna blir mindre eller att vissa delar måste 
kasseras.  

Det finns olika tidpunkter när bekämpningsmedel används: 
 

• Innan sådd 
• Under växtperioden, antal gånger beroende på omständigheter 
• Efter skördning, så kallat betningsmedel 
 

Främst vattendrag löper en risk att förorenas av bekämpningsmedel 
som kan följa med regnvattnet ut i dräneringsdiken. För att minska 
riskerna är det mycket viktigt att alla preparat används rätt och att  
man inte spiller eller sprutar för nära vattendrag eller 
dräneringsbrunnar.  
En motion riksdagen gav ut lyder: 

”Det är dock mycket svårt att avgöra vilka framtida hälsoeffekter vi 
kommer att se som följd av generationers användning av 
bekämpningsmedel. Exempelvis har det visat sig att flera 
bekämpningsmedel som tidigare användes 
stör hormonbalansen hos försöksdjur.  

Effekterna av den tid när dessa bekämpningsmedel var i bruk kanske vi inte får se förrän i 
framtiden. När det gäller importerade livsmedel är det svårare att reglera detta problem. Det är 
inte ovanligt att rester av bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige hittas i importerade 
livsmedel.  

För att i framtiden kunna undvika vidare hälso- och miljöeffekter av bekämpningsmedels 
användningen bör en total avveckling av bekämpningsmedel vara målsättningen inom det 
svenska jordbruket. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” 3 

Regeringen har skapat många regler och förbjudit de farligaste medlen för att minska hälso- och 
miljöeffekterna. Dock räcker inte detta i vår globala värld. Vi får in medlen över våra landskap i 
form av regn främst ifrån västanvindarna från Danmark och England. EU håller också på för 
närvarande att skapa en lista på vilka medel som skall få användas av hela EU. På denna lista 
finns flera medel som blivit bannlysta i Sverige. När denna EU anpassning kommer till stånd 
kommer vi bli tvingade att åter få börja använda dessa farliga medel i Sverige. Som vi ser av 
dessa händelseförlopp är det av stor vikt att försöka komma med alternativa metoder för att 
använda bekämpningsmedel. 

                                                 
1 Olof Olsson, cell och molekylärbiologi Göteborgs universitet 
2 Statens Jordbruksverks sammanfattning 2002 
3 Riksdagens Motion 2002/03:MJ419 

Bild 1: Dräneringsdike
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2.2. Idémetoder 
Detta är antagligen den roligaste fasen i projektet eftersom det endast är du själv som sätter 
gränserna. Ett bra sätt att börja idégenereringen kan vara att göra en Brainstorming (BAD-Brain 
Aided Design). Man samlar ihop några personer med olika bakgrund, sätter sig ner med dem i 15 
minuter och ritar/skriver ner alla förslag som kommer fram. Detta är den mest kreativa perioden i 
projektet och bör genomföras grundligt eftersom det också kommer innebära mycket bortslösad 
tid om man senare kommer på att idén man valde inte fungerar som den skall.  

När man analyserat förslagen och valt ut en idé valde vi att visualisera den lite grundligare 
(PAD- Pencil Aided Design). Detta för att bättre kunna jämföra och förstå varandras olika 
funderingar om hur den utvalda idén skall se ut och fungera. 

Den färdiga lösningen visualiseras sedan som en 3D-modell (CAD-Computer Aided Design). 
Detta görs först när lösningen betraktas som så gott som helt klar. Detta eftersom det kan vara 
mycket svårt att göra ändringar efter att modellen skapats. 

2.3. Faktainsamling 
Det har varit mycket svårt att få fram de exakta uppgifter vi har behövt. Vissa böcker vi har 
använt har specialbeställts från internet och olika bibliotek. Vi har åkt och intervjuat 
nyckelpersoner för projektet. Vi har även utfört flera telefonintervjuer. Alla tillgängliga resurser i 
form av lärare och utrustning har utnyttjats. Även intensiv e-mail korrespondens har skett under 
hela projektets gång. 

2.4. Avgränsningar 
De krav som vi satte upp var att den lösning vi valde skulle vara mer ekologisk än dess 
nuvarande lösning. Den skulle inte lämna några långvariga spår i miljön som kemiska medel gör. 
Precis som fallet var för bilens katalysator är den ekonomiska vinsten av sekundärt intresse.  
Det är mycket viktigare att få ett renare, sundare samhälle. Målgruppen skall känna att de gör en 
miljöinsats samtidigt som de kommer spara in pengar i det långa loppet. 
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3. Hotbild 
För att kunna identifiera alla hot måste alla delar i sädens kretslopp undersökas.  
Därför undersöktes hotbilden på åkern, vid skörd, efter skörd och vid lagring.  
De största hoten på åkern är skadeinsekter och ogräs.  
De ogräs som ställer till mest problem är 4:  

• Skräppor (Rumex L.) 
• Åkertistel (Cirsium arvense (L.) Scop.) 
• Maskros (Taraxacum F. H. Wigg.) 
• Kvickrot (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 
 

För komplett lista se bilaga IV. 
De skadeinsekter som ställer till mest problem är 5:  

• Sädesbladbagge 
• Rapsbagge 
• Havreblad lusen  
• Havrebladminèrs flugan 
• Kastanjebrun mjölbagge 
• Rismjölbagge  
• Mandelmott  
• Kvarnmott  
• Indiskt mjölmott 

 
Dessa två hot ställer till mest problem på åkern. De som ställer till mest problem efter skörd vid 
lagring och förvaring är mögelsporer och bakterier. För komplett lista se bilaga IV. 

                                                 
4 Jordbruksverket 
5 Skadeinsektshandboken 04 s. 306-208 

Bild 2: 
Kvickrot 

 
Bild 3: 
Åkertistel 
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4. Alternativ, var man bör minska användningen av 
bekämpningsmedel 

När projektet startades var det med målet att hitta ett 
sätt att minska besprutningarna på sädesfälten. 
Undersökningar gjordes på vad som sprutas på åkern, 
vid vilka tillfällen man besprutar, i vilka mängder, 
hur det besprutas, vilka effekter dessa medel har och 
hur medlen hamnar i våra bäckar och vårt regnvatten.  
Med all denna kunskap var vi ännu mer övertygade 
om att hitta ett sätt att minska användningen av 
bekämpningsmedel. Vi undersökte även vilka ogräs 
som det besprutas mot. När de blommar, hur deras 
rotsystem ser ut och dylikt, vilka som växer var i 
Sverige och mycket mer. Många kontakter knöts med 
biologer runt om på Sveriges undervisningsanstalter.  
Det är först och främst vid två helt olika tillfällen  
man besprutar säden. Den första är på åkern före och  
under sädens mognad. Det andra tillfället är precis när säden skördats och innan den hamnar i 
lagringssilos. Vi undersökte båda dessa tillfällen för att se vilket som  passade oss bäst. 

4.1. På åkern 
I dagsläget har man mycket avancerade metoder att bespruta säden. Man använder sig av GPS 
och triangulerar ut var besprutningsmaskinen kör. Man vet sedan tidigare vilka områden som är 
mest infekterade av ogräs och skadedjur. Därefter sänds en signal till besprutningsmaskinen som 
sprutar ut mindre medel i de mindre infekterade områdena. Detta sker allt automatiskt och har 
hjälp till att minska mängden bekämpningsmedel som sprutas på fälten. Detta är ett mycket 
effektiv system som är svårt att ändra på. Därför var tanken att man skulle minska mängden 
ogräsfrön på åkern och därav minska möjligheten för återsådd av ogräs till nästa år.  
När skördetröskan kör över åkern och samlar in säden 
samlar den inte in spillmaterialet, alltså allt annat förutom 
sädeskornen inklusive allt ogräs som åker igenom tröskan. 
Den sprutar ut det tillbaks på åkern för att antingen 
förmultna eller samlas in till djurfoder vid ett  
senare skede. Problemet är att ogräsfrön är mycket små. 
Därför skulle det vara en utmärk idé att samla in eller 
oskadliggöra dem innan de sprutas ut ur skördetröskan 
tillbaks på åkern. Gör man detta skulle det innebära att  
det finns mindre antal ogräsfrön på åkern nästa säsong.  
Detta skulle i sin tur innebära att man kan minska 
besprutningen på säden.  
Vi kom fram till att detta var en intressant ide som skulle undersökas närmare. Nu återstod bara 
att lista ut hur man skulle oskadliggöra ogräsfröna och var det skulle ske. Olika metoder att 
använda undersöktes och till sist beslöts att vi skulle använda oss av UV-ljus, se bilaga VI.  
Det var det bästa alternativet för oss. Kontakter knöts med olika UV-företag runt om i världen 
för att se om de hade lämpliga lysrör. Tyvärr var det stora problemet att få fram prisuppgifter. 
Företagen själva kunde inte ge oss priser, de hänvisade oss till sina kunder och sa att vi skulle 
fråga dem vad de blivit debiterade. Det andra problemet vi ställdes inför var hur lamporna skulle 

Bild 4: Bekämpningsmedlens färdväg ut i 
naturen

Bild 5: Utgången för halmen på en  
skördetröska 
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fästas i skördetröskan. Vi kontaktade skördetrösktillverkaren New Holland i Holland, vi har även 
varit i kontakt med deras engelska avdelning i London. De hänvisade oss till sin lokala 
återförsäljare i Halmstad, Rolf Svensson Eftr. AB som försåg oss med lämpliga ritningar.  
Efter noggrann analys av den tillgängliga platsen i skördetröskorna kom vi fram till att det skulle 
bli väldigt trångt och otympligt att få in alla de ljus som skulle behövas för att sterilisera fröna. 
Vi var även osäkra på de lampor som skulle behövts för den korta exponeringstiden på fröna.  
Vi hade kontaktat Rolf Gustavsson på Philips avdelning för UV-lampor och vi hade där fått en 
matematisk formel på hur UV-ljusets exponeringstid skulle beräknas. Lämpliga lampor som 
klarade av våra behov fanns att köpa i Tyskland men efter kontakter med tillverkningsföretaget 
Steribeam 6 så var prisbilden inte ekonomiskt hållbar för vår situation. Vi såg även på vår 
SWOT, se bilaga VI, att det är en stor svaghet om man inte lyckas belysa fröna från alla håll. 
Alla dessa faktorer fick oss att börja omvärdera vår situation. Nya idéer för hur UV-ljuset skulle 
kunna appliceras inom jordbruket hade framkommit under projektets gång och vi började nu 
undersöka det andra tillfället när kemiska medel används att bespruta säden med. 

4.2. I lagret 
Vid vilka andra tidpunkter behandlas säden med kemiska medel? Ett sådant tillfälle är efter 
skördning och mellan lagring. Detta speciella medel kallas betningsmedel och används för att 
döda bakterier och mögelsporer på och i kornen. Det skiljer sig från det medel som sprutas på 
fälten. När bonden skördat kornen säljer han det till olika företag beroende på sädens kvalitet. 
Den dåliga säden mals ner eller används som foder. Den bästa säden säljs till spannmålslagrare 
som har tillgång till silos med värme- och fukt reglering. De lagrar den under vintersäsongen och 
säljer sedan tillbaks säden till bönderna så de kan återsås. Priset för betning är cirka 0.30 kr/kg 7. 
Vi undersökte de mögelsorter som de främst sprutas mot, se bilaga IV, och undersökte vilken 
funktion vår UV-ljus idé skulle ha på mögelsporer. Det visade sig vara ett välkänt faktum att 
UV-ljus dödar bakterier. Det finns många artiklar som visar detta, se till exempel E.Kovács, A 
Keresztes 8 artikel och Albert Dimond och B. M. Duggar 9. Detta är bara två tydliga rapporter på UV-
ljusets effekt men många fler finns att tillgå. 

En annan artikel från Pennsylvania State University visar en formel som tar upp sambandet 
mellan styrkan och exponeringstiden. Vi hänvisar till denna formeln senare i rapporten.  
Vi ser även av SWOT:en, se bilaga VII, att detta alternativ är mer säkert att få ett lyckat resultat 
på än skördetrösksiden.  

                                                 
6 http://www.steribeam.com/ 
7 http://www.jaaab.com 
8  Effect of gamma and UV-B/C radiation on plant cells. Micron 33 (2002). s. 199-210 
9 Some Leathal Effects of Ultra-Violet Radiation on Fungus Spores. Botany. Vol. 27 1941. 
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5. Angreppsmetoder 

5.1. Metoder 
Det finns många sätt att minska/ta bort skadeinsekter, sjukdomar och ogräs. Till exempel så kan 
man använda eld men då förstör man även grödan. Man kan anställa biologer som dagligen går 
ut på fälten och rensar bort oönskat material men det skulle kosta för mycket.  
Man kan dela upp alla sätt i fem huvudgrupper.  
 

Mekaniska 

• Manuellt arbete 
• Maskinellt 

Jordfräs 
Vibrationer 

Kemiska 
• Besprutning 

Termdynamiska 
• Eld 
• Nedkylning 
• Ånga 
 

Strålning 
• Mikrovågs vågor 
• Ljus 
• Radioaktiv strålning 

Biologiska 
• Insekter 
• Djur 
• Växter 
• Genmodifikation 
• Grödor 
• Bekämpningsmedel 

 
 

 

Vi valde bort de flesta alternativ. Orsaken till att de valdes bort ses i nedanstående tabell. 

Mekaniska 
• Manuellt arbete 

 

Maskinellt 
• Jordfräs 
 

• Vibrationer 
 

Kemiska 
• Besprutning 

 

 
För dyrt 
 

 
Kan ej ersätta 
bekämpningsmedel 
Opraktiskt 
 
 
Farligt för natur och 
människa 
 

Strålning 
• Mikrovågor 
 

• Ljus 
 

• UV-ljus 
 

• Radioaktiv strålning 
 

 
Ej tillräcklig effekt 
för att döda 
Skulle generera för 
mycket värme 
Svårt att framställa 
men billigt efteråt 
 

Farligt för natur och 
människa 
 
 
 

Termodynamiska 
• Eld 

• Nedkylning 
• Ånga 

 

 

Svårt att kontrollera 
så det inte skadar 
grödorna 
För energikrävande 
Kräver stabil 
inneslutning, säden 
måste torkas efter 
behandlingen  
 

Biologiska 
• Insekter 
• Djur 

• Växter 

• Genmodifikation 

• Grödor 
• Bekämpningsmedel 

 
Skulle ta för lång tid 
Skulle ta för lång tid 
Skulle kämpa om 
näringen i jorden 
Osäkert hur påverkar 
i det långa loppet 
Outforskat område 
Dyrt men bra för 
naturen 
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Efter en granskning av metoderna fann vi att ultraviolett strålning var effektiv och miljövänlig. 
En detaljerad förklaring till varje metod med för- och nackdelar finns i bilaga V. 
 

5.2. Ultraviolett strålning 
Användningen av ultraviolett ljus för att eliminera oönskat biologiskt material har varit känt 
sedan länge. Ultraviolett strålning har många tillämpningar, allt från att behandla psoriasis till att 
upptäcka bränder. Det kan även användas till att analysera mineraler, identifiera stjärnor i 
universum och till sterilisering 10. Det är UV-strålningens förmåga att döda bakterier och virus 
som vi använder i vårt projekt. I detta projekt kommer vi att prata om den skadliga delen av uv-
strålningen, det vill säga UVC.  
 
Kännedomen av UV-ljus går tillbaka till 1800-talets början då Johann Wilhelm Ritter en sen 
augusti kväll 1801 satt och undersökte vad det var för osynliga strålar som bröt ner 
silverkloridlösningen.  
 
En lösning som användes för fotografering. Den osynliga strålningen låg precis utanför det 
synliga violetta området. Han kallade den osynliga strålningen för antioxiderings strålar. 
Strålarna fick efter ett tag namnet kemiska stålar som var i bruk in på 1900-talet men fick tillslut 
sitt nuvarande namn ultraviolett strålning 11. 

Bild 6: UV-Strålning 
 

5.2.1. Sterilisering med UV 
UV används av laboratorium världen över för att sterilisera utrustning. Detta för att den är 
effektiv och samtidigt billig i drift, allt som krävs är ström som driver lamporna. Steriliseringen 
sker vid en specifik våglängd nämligen 254 (253.7) nm. Det som händer under exponering av 
UV-ljus i mikroorganismer är att DNA:t förstörs. En DNA-spiral består av fyra nukleotider som 
är den genetiska kod i vilken uppbyggnaden av kroppens alla proteiner finns  angiven. UV-
ljusets fotoner skapar kovalenta bindningar mellan två T- (tyminer) som då smälter ihop och 
bildar ett fel i DNA:t. Detta fel gör att när cellen skall dela sig så går det inte.  
Precis som när man skall försöka dra ihop en trasig dragkedja.  

                                                 
10  http://en.allexperts.com/e/u/ul/ultraviolet.htm 
11  http://www.corrosion-doctors.org/Biographies/RitterBio.htm 
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Detta leder till att mikroorganismen inte kan göra en kopia av sitt DNA och därför inte kan 
föröka sig 12. Med tanke på att en bakterie delar sig runt varannan minut så resulterar det i att den 
dör ut relativt snabbt.  
 
Mängden UV-strålning som krävs för att eliminera ett 
mögel eller en bakterie varierar, grovt räknat, på 
storleken av organismen. UVC penetrerar bara 
uppskattningsvis 10 μm vilket är ungefär allt ifrån 
halva till en femtedel av tjockleken på ett hårstrå 13. 
UV-strålningen behöver inte penetrera cellens fulla 
längd utan det räcker med att den når DNA:t för att 
cellen skall dö. Faktum är att det största  möglet vi 
skall eliminera ligger på 70 μm i diameter.  
 

5.2.2. Odlings försök 
Halmstad Högskola har en UVC-lampa i dess biologiavdelning. 
Vi skaffade säd och utsatte det för olika mängder mögel. Därefter bestrålade vi säden och  
gjorde så kallade grobarhetstest för att senare undersöka resultatet. Det visade sig tyvärr att 
lampan som Halmstad Högskola har var mycket dålig. Den hade för länge sedan passerat sitt 
bäst före datum. Därför försvann ej allt mögel vi utsatt fröna för. 
  
En annan aspekt med uv-ljus är att organiskt material absorberar 90 % av dess energi. När det 
gäller infraröd strålning, även kallat värmestrålning, absorberas bara 7 %. Många har hört att det 
är farligt att sola nu för tiden 14. Detta på grund av att ozonskiktet har tunnats ut. Det är just 
ozonet som absorberar den farliga UVC -strålningen som solen skickar ut. UVC-strålningen är 
inte bara farlig för oss människor utan för alla levande organismer och vi får bara hoppas att 
ozonet slutar att tunnas ut. Vi vill inte leva i en väld som är farlig att vistas i.  

5.2.3. UV-Lampor 
Det finns flera olika typer av ljuskällor som kan producera UV-ljus.  
 

• Kvicksilver lampor 
• Urladdnings lampor 
• Lysdioder 
 

Kvicksilverlampor 
Kvicksilverlampor är vanliga lysrör som vi alla har runtomkring oss. Anledningen till att vi inte 
får röd hud är att lysrören är täckta med ett skyddande lager av fosfor. Det är just denna fosfor 
som lyser upp när plasmat, som uppstår när kvicksilverångan antänds, träffar skiktet. På lysrör 
som producerar UV-strålning så finns inte detta skikt, dessutom är glaset gjort av kvarts för att 
kunna låta UV-strålningen passera. Tiden det tar att eliminera bakterier med UV är i direkt 
relation med effekten på lysröret.  

                                                 
12  http://en.allexperts.com/e/u/ul/ultraviolet.htm 
13  Hårets tjocklek varierar kraftigt. Vi har valt blont hår som ligger mellan 15-50 μm i tjocklek. 
14  Det har alltid varit farligt att sola överdrivet men nu på senare tid har det blivigt farligare.  

Bild 7: DNA mutation 



17 

Urladdningslampor  
Urladdningslampor har en relativt enkel konstruktion, en glasbubbla med en anod och en katod. I 
bubblan finns det en gas, natrium gas eller xenon gas. Lamporna kallas för HID-lampor.  
Mellan anoden och katoden så bildas en ljusbåge som brukar ligga på tusentals watt.  
Lamporna producerar dock ljus på alla möjliga våglängder. Dessa lampor används bland annat 
på IMAX biografer. Priset på dessa är mycket högre men de levererar även mycket hög effekt. 
Effekten kan ligga på allt från 1 W/cm² till 10 000 W/cm². (Strålningen på solens yta ligger runt 
6500 W/cm².) 

Lysdioder 
Fördelen med lysdioder är att de håller mycket länge och är nästan helt okänsliga mot vibrationer 
och slag. De förbrukar mycket lite ström men samtidigt emitterar inte någon hög intensitet.  
De ligger på 60 mW. Det är visserligen över en liten yta men det räcker inte för vår ändamål. 
 
Vi kan se i detta diagram skillnaderna mellan olika lamptyper: 

 

 Vanliga lågtrycks 
lampor (lysrör) 

Amalgam 
 lågtrycks lampor

 

Lampor med 
mediumtryck 
HID-lampor 

UV spektrum Smalt band Smalt band Brett band 
UVC våglängd 254 nm 254 nm 200 – 280 nm 
Procent av märkeseffekten 
som är inom UVC- området 40% 30% 15% 

UV lampans effekt 0.5 W/cm 2 W/cm 100 W/cm 
UVC strålnings variation 0.2 W/cm 0.6 W/cm 15 W/cm 
UV lampans yt-temperatur 40oC 100oC 600-900oC 
Påverkas av den omgivande 
miljöns temperatur Stor Liten Försumbar 

Effekt område 5 - 50 W 50 - 300 W 1 - 30 kW 
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6.  Slutprodukten 

6.1. Beräkningar 
När lantbrukarna kommer in med sin säd till exempel till Svenskt Foder är lasten på 35 ton. 
Detta eftersom lastbilarna brukar få plats med cirka 35 ton på sina släp. Det får inte ta för långt 
tid att behandla en last så vi sätter målet på en timme per last.   
 
År 2001 publicerade fem forskare en rapport som handlade om hur man kan beräkna effekten av 
ultraviolett strålning på luftburna bakterier och virus. De fem forskarna var W. J. Kowalski, W. 
P. Bahnfleth, D. L. Witham,B. F. Severin och T. S. Whittam 15. Samtliga är verksamma i USA. I 
rapporten har de tagit fram en ekvation som gör att man lätt kan beräkna vilken tid och 
strålningsintensitet man behöver för att eliminera en önskad mängd av bakterier och virus.  
 

S= e− k i t
 

 
S = Bakteriernas överlevnads procent [ 1 = 100 %, 0,01 = 1 %] 
e = Exponentialfunktionen e 
k = Hastighetskonstant [Varje bakterie/virus har sin egen hastighet ] 
i = UVDI intensiteten [µW/cm2] 
t = Exponeringstiden [Sekunder] 

   
S 
Vi vill att så få mögelceller skall överleva men problemet är också att detta är en exponentiell 
funktion vilket resulterar i mycket höga värden när vi närmar oss noll. Vi kan inte sätta S till noll 
för då blir de andra värdena oändliga. Vi sätter värdet till 0.01. 

K 
Fusarioser (Fusarium spp) är den mögelcell som har störs diameter av dem vi skall bekämpa.  
I tabell bilaga IV ser vi att Fusarium spp har ett k-värde på  0.000112. 
 
i 
Strålnings intensiteten kring en ljuskälla är inte jämt fördelat.  
På en avlång ljuskälla såsom ett lysrör har den högst intensitet på 
mitten av röret medan det avtar vid ändarna. Rolf Gustafsson 16 vid 
Special Lightning division hos Philips har gett oss fyra formler som 
vi skall använda för att beräkna vilken intensitet vi får vid de fyra 
olika punkterna 17. Vi kallar punkterna för P1-P4 och de är placerade enligt Bild 8: Punkternas 
placering. 
Då formlerna är stora har vi placerat dem i bilaga VIII. Nu måste vi bestämma hur stor box vi 
skall ha kring varje ljuskälla för att få så mycket energi som möjligt på grödan.  
Då ljuskällorna har olika längder får vi räkna på ett standardmått och sedan anpassa det till varje 
lampa. Vi beräknar nu effekten per meter. Vi säter även avståndet från ljuskällanscentrum till 
grödan till 10 cm.  

 
                                                 
15 Mathematical Modeling of Ultraviolet Germicidal Irradiation for Air Disinfection, Quantitative Microbiology 2, 

249–270, 2000 
16 PHILIPS AB , Lighting Division - Special Lighting 
17 En förklaring till formlerna finns på http://www.cyclone.nl/berson/berson.htm 

Bild 8: Punkternas placering
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t 
För att beräkna hur mycket stor intensitet som krävs för att  
sterilisera grödan så måste vi veta hur lång tid vi har på oss.  
Ju snabbare de passerar vår meter desto starkare ljuskälla  
behöver vi. Redan nu måste vi bestämma oss för vilken  
metod som vi skall använda oss av för att transportera grödan  
i maskinen. 
 
Vi behöver följande värden: 

 

 

 

Transport sätt 
Vi börjar med att titta på att använda ljuskällor på båda sidorna kring grödan. Detta  alternativ är 
en praktiskt metod då vi är säkra att alla ytor får sin dos av UVC-strålning. Man blir tvungen att 
använda sig av ett speciellt glas för att belysa fröna på bägge sidor på samma gång. Kvartsglas är 
det enda material som släpper igenom UV-ljus med den skadliga våglängden 254 nm.  
Tyvärr har det visat sig att en skiva av storleken 1000x500x3 [mm] skulle kosta runt 60 000 kr 18. 

Vi får lösa det på något annat sätt. Vi kan vända fröna på något sätt. Detta kan man göra på fyra 
sätt. Det första sättet innebär att man skapar en nivåskillnad efter de första lamporna. Fröna faller 
ner till den lägre nivån och då vänder sig, när de träffar ytan nedanför tillräckligt mycket för att 
den obehandlade sidan skall bli behandlad. Detta gör dock att vi får montera ytterligare lampor 
på den lägre nivån för att behandla dem där. Vilket i sin tur leder till att behandlings tiden 
fördubblas. Transporbanden kostar cirka 15 000 kr per band. Då är det ett band av rostfritt stål 
och det inkluderar alla delar såsom motor mm 19.  
Det andra sättet är att man använder vibrationer för att skaka ner dem. Man monterar en elmotor 
på undersidan av en ränna, denna motor har en ocentrerad vikt på ena sidan av axeln och på så vi 
vibrerar den. Rännan lutar lite neråt så att fröna åker åt rätt håll.  
Tredje metoden är dock inte aktuellt för strågräs säden. Denna metod innebär att man placerar 
fröna i vatten som då transporterar blandningen förbi lysrören. Det är på detta sätt 
vattenreningsverk som använder sig av uv är uppbyggt på.  
Problemet för oss är att fröna sväller av vatten och det krävs att man torkar fröna efteråt.  
Det fjärde sättet använder man sig av gravitationen själv. Vi skapar ett lutande plan som fröna 
rullar ner för och blir då belysta på samtliga sidor. Ett hopp i början av lysrören försäkrar oss om 
att fröna börjar att rulla och inte bara glider ner. Det man får ta med i beräkningen är 
initialhastigheten då fröna släpps från en höjd x från den lutande ränna de skall åka i.  
Vi kan även släppa dem rakt ner. Det är denna fjärde metod som vi kommer att använda oss av.  
Nu kan vi beräkna tiden det tar för en gröda att åka en meter. Formeln vi kommer att använda 

oss av kommer från den klassiska fysiken 
2

2atvtx +=  där vi löser ut t. 
a

axvvt 22 ++−
=   Här 

är nu a, som är accelerationen, vår gravitations konstant g som ligger på ett värde på 9.82. För att 
få accelerationen i samma riktning som det lutande planet multiplicerar vi g med sinus av 
vinkeln. Det vill säga vi ersätter a med 9.82 · Sin 10° för beräkningar på vår vinkel på 10°.  
                                                 
18  Enligt Ulf Nilsson, Glasteknik AKU AB 
19  Uppskattat pris från ENP Industrisystem AB, http://www.enp.se/enp/trans/8700.htm 

Θ = Effekten ifrån lysröret, inom UVC området [W] 
d = Lysrörets längd. 90 % av fullängden [m] 
b = Avståndet från lysröret till en yta i sidled [m] 
v = Höjden från lysröret till ytan rakt under [m] 

Bild 9: Skiss över beräkningarna 
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Ett fritt fallande frö passerar en meter på 0.45 sekunder. Detta är den kortaste tiden ett frö kan 
passera vår längd på en meter 20. Vi behöver nu något att jämföra med och då tar vi den minsta 
lutning vi kan ha utan att ett frö stannar på det lutande planet. Vi gjorde ett par enkla och fann att 
10° var den minsta vinkel som ett frö rullade på. Vi byggde en prototyp av plexiglas och lysrör 
och fann då att plexiglas har för högt friktions tal för att 10° skulle fungera. Men eftersom vi inte 
kommer använda oss av plexiglas i den färdiga produkten är inte detta ett problem för oss.  
Detta gör att den längsta tiden blir 1.08 sekunder. Vi tar även en lutning på 45° för att få ett 
mellanvärde. Tiden för 45° blir 0.54 sekunder.  
Nu kan vi svara på frågan: Hur stor effekt på en UVC ljuskälla behöver vi för att döda  
99 % av alla bakterier och mögelsporer på ett avstånd på 10 cm? 
 

Vi använder följande värden: 
 

S = 0.01 [ 1 = 100%, 0,01 = 1%] 
k = 0.000112 
i = UVDI intensiteten [µW/cm2] 
t : t1 = 0.45, t2 = 0.54, t3 = 1.08 sekunder 

 

Intensiteten i löser vi ut ur S= e− k i t
 → i= log s

t k och får då att 
i1 =  92 000 µW/cm2, i2 = 77 000 µW/cm2 och i3 =  35 000 µW/cm2. 
Nu använder vi oss av strålnings intensitets formlerna för att beräkna effekten.  
Boxen vi använder i beräkningen har dimensionerna d:1 b:0.1 v:0.1 [m], se Bild 9: Skiss över 
beräkningarna. Men nu måste vi tänka till lite, om vi tittar på punkternas placering i  
Bild 8: Punkternas placering ser vi att p4 och p3 kommer att få lägst värde.  
Detta på grund av att ljusstyrkan avtar mot ändarna. Vi beräknar nu ljus intensiteten i P4 21.  
Då ljuskällorna bara släpper ut 15 % UVC i genomsnitt får vi anpassa effekten vi får så att vi får 
märkeffekten.  
 

Vi ser nu att det går snabbast att släppa ner 
fröna rakt förbi lamporna men det kräver då en 
lampeffekt på 15 kW per meter. Men det finns 
en viktig faktor att tänka på, hur ser man till att 
inget frö skuggar något annat när man släpper 
ner dem mellan lamporna?  

 
Det finns egentligen bara ett alternativ, att släppa en och en. Men detta är inte intressant för oss 
då vi skall behandla 35 ton säd på en timma.  
 
Vi kommer nu att beräkna hur mycket maskinen klarar av med en lutning på planet. 
Denna metod är enklast och billigast när det gäller kostnaden för transporten av gröda igenom 
maskinen. Här är det mer eller mindre bara kostnaden för lamporna som avgör hur mycket 
slutprodukten kommer att kosta.  
 
Hur mycket klarar en lampa med boxen 1x0.1x0.1 [m] av? Vi kan tyvärr inte använda hela vår 
volym på boxen eftersom fröna inte får täcka varandra när de passerar lampan. Ett frö, täcker en 
ungefärlig area 22 på 25 mm2 vilket leder till att det får plats max 36 000 frön på botten av vår 
box.  
                                                 
20  Detta under förutsättning att hastigheten är noll vid början av mätningen på en meter, det vill säga att den inte 

har någon initialhastighet när vi släpper ett föremål. 
21  För just vår box är det ingen skillnad mellan p3 och p4 eftersom vi har samma värde på b och v.  
22  Arean ett frö täcker sett ovanifrån 

Vinkel Tid Effekt i P4 Sluteffekt 

90o 0.45 s 2 068 15 246 
45o 0.54 s 1 927 12 851 
10o 1.08 s 955 6 369 
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Men detta kommer aldrig att hända då det är omöjligt att få en täckning på 100 % när man låter 
fröna rinna över ytan. Det kommer att hamna på cirka 70 %. Höjden av ett havrekorn är cirka 4 
mm vilket ger oss en volym på 1x0.2x0.004 x0.7 ≈ 0.00056 m3 vilket är 0.56 dm3.  
Då b är bredden åt ena sidan 23 blir den totala bredden 2 · b det vill säga 0.2 m. Havre väger 0.66 
kilo/dm3 vilket ger oss en vikt på 0.38 kilo per lampa. Nu har vi två olika tider att räkna på, 0.54 
sekunder för 45° lutning och 1.2 sekunder för 10° lutning.  
 

Lutning Tid Mängd per timma 
och lampa 

Antal lampor som krävs 
för en last på 35 ton 

Ungefärlig kostnad 
för lamporna 

45° 0.54 s 1 867 kilo 14 stycken 35 150 kr 
10° 1.08 s 1 244 kilo 28 stycken 50 630 kr 

 
Vid detta skedet ser vi att det är lite för många lampor. 14 stycken kanske inte låter mycket men 
tänk då på att varje lampa vid 45° lutning bör ligga på mins 13 000 W. Det blir 182 000 W. En 
nätt liten summa. Vi kanske får ta och minska kravet på att klara av en last på en timma. Ökar vi 
tiden till två timmar halveras antalet till sju lampor.  
 
Vi sätter tiden till två timmar. En undersökning av marknaden gav oss följande alternativ till 
lamporna. 

Man kan inte bara plugga in 
lamporna till vägguttaget, det 
krävs ett nätaggregat.  
Philips säljer nätaggregat som 
passar våra lampor, dock 
väldigt dyra. Den billigaste 
börjar på cirka 1450 €.  
 

Låt oss titta på vad de olika alternativen nu kostar.  
 

Vinkel Lampa Nätaggregat Antal Pris [kr] 

45° HOK 105/120 KVG-SFT-HOK 105/120-12400W-3-400/50Hz 7 191 000 
45° UVH 14021-0 KVG-SFT-HOK 105/120-12400W-3-400/50Hz 7 193 000 
10° HOK 80/120 KVG-SFT-HOK 65/120-7800W-3-400/50Hz 14 255 000 
10° UVH 8322-0 KVG-SFT-HOK 65/120-7800W-3-400/50Hz 14 255 000 

 

KVG-SFT-HOK 105/120-12400W kostar 2.362,00 € om man köper 5-9 stycken och för KVG-
SFT-HOK 65/120-7800W-3-400/50Hz kostar de 1.716,00 € om man köper 10-24 stycken. 
Tillverkningskostnaden för ”lådan” kring lamporna samt ställningen kommer troligtvis att hamna 
kring 10-20 000 kr. Då kommer nätaggregaten att stå för uppskattningsvis cirka 90 % av 
totalkostnaden. Vilket är lite förvånande för oss.  

6.2. Driftskostnaden 
Vår produkt kommer att dra en hel del ström. Om vi väljer lampan HOK 105/120 blir kostnaden 
7 · 13 000 W = 91 kWh, per last blir det 182 kWh. Elen kostar i dagsläget 205 kr/MWh 24 vilket 
ger oss en driftskostnad på 37 kr per last.  
                                                 
23  Se Bild 9: Skiss över beräkningarna 
24  http://www.nordpool.no/ 

Lampa W/m Längd á Pris Tillverkare 

HOK 80/120 7 680 0.8 m 2 450 kr Philips 
UVH 8322-0 6 881 0.83 m 2 500 kr Ushio 
HOK 105/120 13 107 1.05 m 2 750 kr Philips 
UVH 14021-0 15 367 1.4 m 3 000 kr Ushio 
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7. Val av koncept 
Alla dessa beräkningar är baserat på att klara av en last på 35 ton på två timmar vilket resulterar i 
höga kostnader. Har man mer tid på sig, det vill säga mellanlagrar det i en silo och ur den tappar 
säden för sterilisering kan man lite överdrivet klara sig med två 115 W lysrör. Men det kommer 
då att ta 3.3 månader för 35 ton. Allt handlar om hur fort man vill sterilisera fröna och hur 
mycket man vill betala samt hur länge man vågar ha säden i lager. Vi vill med vår produkt 
sterilisera säden så fort som möjligt och därav kunna minska användningen av betningsmedel. 
Vår produkt kommer då att utrustas med sju stycken HID-lampor från Philips, HOK 105/120. 
Den kommer att få en lutning på 45° och då klara av 35 ton på två timmar. Situationen idag är att 
man vid besprutning med betningsmedel hinner med cirka 1 ton/h, man hoppas kunna komma 
upp i hastigheter som 5 ton/h i framtiden.  

8.  Marknad & framtid 

8.1.  Marknadsstorlek 
Om man ser till vilka som lagrar säd i silos är det två olika klientel. Det ena är bönder med privat 
silo och det andra är utsädesförsäljare som köper säd från bönderna, lagrar den tills nästa säsong 
och säljer tillbaks den till bönderna. Exempel på dessa återförsäljare som har är Lantmännen och 
Svenska foder. Dessa är de två största som har spannmålsanläggningar. Tillsammans har de cirka 
125 stycken anläggningar runt om i Sverige. Dessa är våra huvud kunder samt de bönder som 
sparar sitt egna utsäde. Tillsammans blir de runt 800 potentiella kunder.  

8.2.  Konkurrenssituation 
Efter noggrann genomförd marknadsundersökning har vi kommit fram till att ingen liknande 
produkt existerar på marknaden. Dock finns det 109 andra patent som behandlar samma område 
som vår produkt. De kommer bland annat från Ryssland, Japan, Ukraina, Frankrike, Tyskland 
och från USA. Vissa av dessa patent är snarlika våra. Dock skiljer de sig genom att använda 
andra sorters lampor, säd transporter eller så använder de sig av metoder som inte använder sig 
av UV-ljus. Vi har inte hittat något patent som är exakt likt vårt och därför ser vi inget hinder av 
att det finns så många andra liknande. Vi utmärker oss speciellt med vår design och vår förmåga 
att kunna hantera så stora kvantiteter säd. 

8.3.  Affärsplan 
Eftersom designen och beräkningarna är klara och konfirmerade är nästa steg att sluta avtal med 
Philips om lampleveranser och transformatorleveranser. Något som måste beslutas är om vi skall 
utföra ihopmontering själva eller om allt arbete skall ges som outsource. Vi betänker även 
möjligheten att licensiera patentet till andra företag. När väl detta bestämts kan en Europeisk 
marknad undersökas. 

8.4.  Framtid 
Det som behöver göras först är fältförsök där vi visar att vår produkt håller det vi lovar. För att få 
ett statistiskt säkerställt underlag behövs då minst fem försök men tio försök är önskvärt. 
Försöken bör då göras på minst tre olika platser. Ett försök i en insamlingscentral, ett hos en stor 
gård samt ett  mellanting. Försöken kommer att ta 1.5 – 2 år. Försöken bör göras innan avtal och 
försäljning sätts igång.  
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9.  CE-märkning 
Vår produkt kommer i ett senare skede att CE-märkas. Detta enligt direktivet för 
lågspänningsutrustningen (LVD) 73/23/EEG och enligt maskindirektivet 98/37/EG.  

10.  Produktkostnaden 
Nu är det dags att se var vår produkt kommer att kosta. Vi börjar med att beräkna 
tillverkningskostnaden sedan beräknar vi kostnaden för alla delar som behövs.  

10.1.  Materialkostnaden 
I vår produkt så använder vi oss av stål. Detta eftersom det är lättillgängligt och det finns 
mängder av företag som då kan tillverka vår produkt. En annan möjlighet är att tillverka 
produkten i aluminiumprofiler men det måste finnas ett värmebeständigt skydd kring lamporna, 
såsom plåt, då de arbetar med en temperatur kring 900° C.  

10.1.1. Stål 
Vi har två olika utförande av stålet, plåt och fyrkantrör. Fyrkantröret är enbart till för ställningen.  
Kostnaden för 1m 40x40x2.5 mm rör är enligt Tibnor 25 49.83 kr, då vi kommer att använda 23.6 
m blir vår kostnad 1176 kr. Men detta är bara kostnaden för färdigt material. Tibnor säljer rören i 
sex meters länder vilket gör att vi får köpa fyra stycken. Kostnaden blir då 1196 kr.  

10.1.2. Plåten 
Det är totalt 36.5 kvadratmeter plåt som går åt. Använder vi oss av plåtar med storleken 3x1.5 m 
behöver vi nio plåtar. Det kommer att kosta 7 322 kr då de kostar 11.3 kr/kg och väger 72 kg 
styck. 

10.1.3. El material 
Eftersom vår produkt är dimensionerad för att klara av 35 ton säd på två timmar behöver vi rejäla 
saker. Lamporna ligger på 12 300 W styck och vi kommer att använda sju stycken. Till detta 
behövs stora nätaggregat. Philips säljer aggregat som är gjorda för dessa lampor, KVG SFT 
HOK 105/120 12400W-3-400/50Hz. Dessa kostar 21 700 kr styck och kommer att stå för 73 % 
av den totala kostnaden för vår produkt. Vi kommer att behöva trefas, 400 v, för att driva 
alltihop. För komplett elritning se ritningar. 

10.1.4.  Kostnaden för allt material 
Summan för allt material, inklusive plåt, hamnar på 192 263 kr. En detaljerad lista över delarna 
finns i bilaga IX. 

10.2.  Tillverkningskostnaden 
Det är sammanlagt 45 delar som behöver att tillverkas. 24 av dessa är delar till ställningen som 
håller uppe vår produkt. Det är två skilda moment av tillverkningen av vår produkt.  
Det är plåtarbete för själva produkten där det ingår klippning, bokning samt diverse handarbete. 
Sedan är det ställningen som produkten skall stå på, denna tillverkas av fyrkantrör som sågas i 
olika längder samt svetsas ihop.  

                                                 
25 Tibnor http://prislistor.tibnor.se/ 
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10.2.1. Plåtarbeten 
Det är 21 delar skall tillverkas av plåt speciellt för vår produkt. Vi börjar med att först beräkna 
kostnaden för de stora klippen som behövs. Vi beräknar här nu kostnaden för användningen av 
en elektrisk plåtsax per klipp. 
 
CB = Bearbetningskostnaden [kr/detalj]  
Km = Maskinkostnaden [kr/h] 
Tm = Maskintiden [min]  
Kv = Verktygskostnaden [kr/skäregg] 
Ts = Skärtiden [min] 
Tc = Verktygets utslitningstid [min] 
 
Km = 250 kr/h [Uppskattad] 
Tm = 5 min  
Kv =  5000 kr [Skärbladet är bara en stor kniv] 
Ts = 0.08 [ca 5 sek] 
Tc = 300 000 min 
 

CB ≈ 21 kr 

 
Detta är dock bara stora klipp som vi gör med vår elektriska plåtsax. Resten av fin liret får vi 
göra manuellt. Det som kostar då är arbetstiden. Vi uppskattar kostnaden till cirka 300 kr/timma.  
Man kan säga att man hinner att klippa fem cm i en två millimeters plåt på två sekunder.  
Det innebär det att man klipper cirka nio meter per timma. Vi har cirka 65.3 m kanter att klippa 
och detta blir en kostnad på cirka 2177 kr. Men dessa 2177 kr är bara ren klipp tid.  
 
Det tillkommer även för- och efterarbete där avgradning av skarpa kanter samt uppmätning av 
måtten med mera ingår. Detta kan vi uppskattat till cirka 30 minuter per objekt. Vi har 18 objekt 
som behövs att klippas manuellt vilket resulterar i 9 timmar. Det andra objektet är rännan och två 
hyllor som bara är en rektangel med  uppvikta kanter. Nu har vi bara bokningen kvar, tiden för 
en bokning uppskattas till fem minuter och då inkluderar det inställning av maskin och inriktning 
av plåten med mera.  
På dessa 21 delar är det sammanlagt 88 bokningar. Detta ger en arbetstid på 7.3 timmar.  
Kostnads fördelningen för plåtarbetet ser ut som följande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment Á kostnad Antal Summa  

Grovklippning 21 kr 84 1 764 kr 
Manuell klippning 300 kr/timma 7.25 timmar 2 177 kr 
För-, efterarbete 300 kr/timma 9 timmar 2 700 kr 
Bokning 300 kr/timma 7.3 timmar 2 200 kr 

Summa   8 841 kr 

c

s
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m
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tKtKC +=
60
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10.2.2. Ställningen 
 

24 stycken delar skall kapas och svetsas ihop för ställningen.  
Det är totalt åtta olika längder att skära upp. Vi får även här  
beräkna bearbetnings kostnaden för kapningen av rören.  
Vi använder då samma formel som tidigare men med ett tillägg.  
 
 
 
 
 

Vi kommer att beräkna Tm med en speciell formel.  
 

smm ttt +=  
 
Där 
tun = Tiden för upp- och nedtagning av en detalj [min] 
ts = Skärtiden [min] 

Vi använder nu dessa värden 
tun =  5 min 
ts = 1 min 
Tm = 6 min 
Km = 250 kr/h [Uppskattad] 
Kv =  600 kr / 50 skär = 12 kr/skär 
Ts = 1 
Tc = 20 000 min 
CB ≈ 25 kr 

 
Kostnaden blir nu 25 kr per kapning. Vi kapar varje del två gånger vilket ger oss 48 kapningar 
och en kostnad på 1200 kr. Nu kommer monteringen av ställningen där vi skall svetsa 
sammanlagt 2.1 m. Det man skall använda för att svetsa fyrkantrör är en MIG-svets.  

 
Man beräknar att det tar tio minuter per 
”fyrkant” då vi har fyrkantrör, då vi har 
52 fyrkanter att svetsa så tar det 8.7 
timmar. Detta är dock ren svetstid och det 
tillkommer monteringstid av varje  
stag på ställningen.  Denna uppskattar vi 
till tio minuter. Kostnaden för ställningen 
ser ut som nedan: 
 

Nu har vi bara ett moment kvar innan produkten är klar, det är montering av lysrör och andra 
delar. Detta gör vi en grov uppskattning till att det tar cirka fyra timmar att utföra. Nu kan vi 
summera alla kostnader och ser att arbetskostnaden för tillverkningen av produkten uppgår till. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment Á kostnad Antal Summa  

Kapning 25 kr 48 1 200 kr
Svetsning 300 kr/timma 8.7 timmar 2 600 kr
Montering 300 kr/timma 8.7 timmar 2 600 kr
Övrigt 300 kr/timma 2 timmar 600 kr

Summa   7 000 kr

Plåtarbete 8 841 kr
Ställningen 7 000 kr
Montering 1 200 kr

Summa 17 041 kr

 

Bild 10 Ställningen 
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10.3. Slutsumman 
Nu kan vi summera alla kostnader: 
 

Tillverkningskostnaden 17 041 kr
Materialkostnaden 192 263 kr

Summa 209 304 kr
 

Det är intressant att notera att av de 210 000 kronor som slutprodukten kostar så står 
nätaggregaten för 73 % av kostnaden.  

11.  Ekonomi 
Eftersom produktens kostnad uppgår till cirka 200 000kr är det viktigt att fråga sig om det lönar 
sig att tillverka den. Vi räknar ut detta genom en enkel pay-off metod. 

G = 200 000kr (grundkostnad) 

a = 650 000kr (årlig kostnad för betning) 

A räknas fram genom att se hur mycket säd våra tänkta kunder producerar, cirka 5 ton/hektar. 
Varje tänkt storbonde producerar cirka 200 hektar säd per år. Det kostar cirka 0.65kr att behandla 
1 kg säd med betningsmedel.  

5 · 200 = 1000 ton/år produceras 

1 000 000 · 0.65 = 650 000 

G/a = 0.308 

Eftersom den beräknade elkostnaden ligger på cirka 1 kr/ton och vi endast hanterar cirka 1 000 
ton är det i detta sammanhanget en oväsentlig kostnad. Pay-off beräkningen visar att det tar cirka 
4 månader för investeringen att betala av sin kostnad. Därefter är det ren vinst de kommande 10 
åren produkten håller utan nödvändig service. 
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I. Tidsplan 

Vecka Projektplan
43 Budget 2v
44 2v
45
46

47
48

49
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52
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8
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10 Utställning

11 Rapport

12 Maj
13 8v
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16
17
18
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20
21 2v

Externa 
Kontakter Kontrakt

1v

SSV
Fakta

1v

Kontakt med
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2v

Stipendier
Bidrag

2v

Techoptimizer
3v

Patensökning
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Hushållnings
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Pengar
1v

Redovisning
Jul
1v

Hitta källa
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Utvärdera
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3v
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II. Intresseanalys 
 
 
Intressenter

      Intresse

H  Ö  G L  Å  G
H Handledare LRF
Ö Externa kontakter Biologer
G Lagringsföretag Konsument Lantbrukare

P
åv

er
kn

in
gs

gr
ad

Konsument Ätare

L Högskolan Staten
Å Föräldrar
G Hushållningssällskapet

Kemikalieinspektionen
Miljöorganisationer
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III. Riskanalys 
 
Riskanalys

Risk Sannolikhet Påverkan Prioritet

1. Vi hittar ingen lösning Medel Hög 6
2. Nyckelpersoner ej tillgängliga Hög Medel 6
3. Längre tid än beräknat Medel Medel 4
4. Slutkostnaden blir för hög Medel Medel 4
5. Myndighetsstopp Låg Hög 3
6. Befintlig lösning existerar Medel Hög 3
7. Ingen marknad Medel Hög 6

Vi hittar ingen lösning
Nyckelpersoner ej tillgängliga
Ingen marknad

 
 

Åtgärder

Punkt 1: Omarbetning av projektet
Punkt 2: Längre tid för inskaffning av info. Hitta alternativ till exempel internet
Punkt 3: Effektivare arbete
Punkt 4: Byt material, effektivare materialåtgång
Punkt 5: Överklaga och övertala
Punkt 6: Gå runt patent, ändra och förnya tillräckligt
Punkt 7: Skapa hype
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IV. Hotbild 

Sjukdomar på fröburet utsäde 
Listan är hämtad från Jordbruksverkets Utsädesenhet1 

Gröda Sjukdom 

Höstvete Snömögel (Michrodocium nivale)  
Fusarioser (Fusariumspp)  
Brunfläcksjuka (Septoriaspp)  
Bipolaris sorikiniana (svenskt namn saknas)  
Stinksot (Tilletia caries)  
Dvärgstinksot (Tilletia contraversa) 

Höstrågvete 
Höstråg 

Snömögel (Michrodocium nivale)  
Fusarioser (Fusariumspp)  
Brunfläcksjuka (Septoriaspp) 
Bipolaris sorikiniana (svenskt namn saknas) 

Vårvete  Fusarioser (Fusariumspp)  
Brunfläcksjuka (Septoriaspp)  
Bipolaris sorikiniana (svenskt namn saknas) 

Havre Fusarioser (Fusariumspp) 
Havrens bladfläcksjuka (Drechslera avenae)  
Bipolaris sorikiniana (svenskt namn saknas)  
Havreflygsot (Ustilago avenae) 

Vårkorn  Fusarioser (Fusariumspp) 
Kornets bladfläcksjuka (Drechslera teres) 
Strimsjuka (Drechslera graminea)  
Bipolaris sorikiniana (svenskt namn saknas)  
Flygsot (naket sot) (Ustilago nuda) 

Lin  Botrytis 
Ascochyta linicola 
Colletotrichum lini 
Fusariumspp 
Alternaria linicola 

Ärt Ärtfläcksjuka(Ascochyta) 

Raps/rybs Svartfläcksjuka (Alternariaspp) 

 

Insekter 

                                                                 
1 http://www.utsadeskontrollen.se 

Sädesbladbagge 
Rapsbagge (meligethes aeneus)  
Havrebladlusen  
Kastanjebrun mjölbagge 

Rismjölbagge  
Mandelmott  
Kvarnmott  
Indiskt mjölmott  
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Microorganism  Type  Reference  Test medium 
Air=Plt=Wtr  

k ¼ Standard rate 
constant (cm2 =mJ)  

Adenovirus  Virus  Jensen, 1964  
Rainbow, 1973  

Air  
Plates  

0.000546  
0.000047  

Vaccinia  Virus  Jensen, 1964  
Galasso, 1965  

Air  
Plates  

0.001528  
0.001542  

Coxsackievirus  Virus  
Jensen, 1964  
Hill, 1970 (B-1) 
Hill, 1970 (A-9)  

Air  
Water  
Water  

0.001108  
0.000159  
0.000202  

Influenza A  Virus  Jensen, 1964  Air  0.001187  
Echovirus  Virus  Hill, 1970  Water  0.000217  
Reovirus Type 1  Virus  Hill, 1970  Water  0.000132  
Staphylococcus aureus  Gram + Bacteria  Sharp, 1939  

Sharp, 1940  
Gates, 1929  
Abshire, 1981 

Plates  
Air  
Plates  
Plates  

0.000886  
0.003476  
0.001184  
0.000419  

Streptococcus pyogenes  Gram+ Bacteria  Lidwell, 1950  
Mitscherlich, 1984  

Plates  
Air  

0.006161  
0.001066  

Mycobacterium tuberculosis  Mycobacteria  
David, 1973  
Riley, 1976  
Collins, 1971  

Air  
Air  
Air  

0.000987  
0.004721  
0.002132  

Mycobacterium kansasii  Mycobacteria  David, 1973  Air  0.000364  
E. coli (reference only)  Gram - Bacteria  Sharp, 1939  

Sharp, 1940  
Plates  
Air  

0.000927  
0.003759  

Corynebacterium diptheriae  
Moraxella-Acinetobacter 
Haemophilus influenzae 
Pseudomonas aeruginosa  

Gram + Bacteria 
Gram - Bacteria 
Gram - Bacteria  

Sharp, 1939  
Mongold, 1992  
Collins, 1971  
Abshire, 1981  
Sharp, 1940 

Plates  
Plates  
Air  
Water  
Air  

0.000701  
0.000599  
0.002375  
0.000640  
0.005721  

Legionella pneumophila  Gram - Bacteria  Gilpin, 1984  
Antopol, 1979  

Water  
Water  

0.002047  
0.002503  

Serratia marcescens  Gram - Bacteria  Collins, 1971  
Antopol, 1979  
Riley, 1972  
Sharp, 1940  

Air  
Water  
Air  
Air  

0.002208  
0.001047  
0.049900  
0.004449  

Coxiella burnetti  Rickettsiae  Little, 1980  Water  0.001535  
Bacillus anthracis  Mixed spores  Sharp, 1939  Plates  0.000509  
Cryptococcus neoformans  Fungal spore  Wang, 1994  Plates  0.000102  
Fusarium spp Fungal spore  Asthana, 1992  Plates  0.000112  
Penicillium italicum  Fungal spore  Asthana, 1992  Plates  0.0001259  
Penicillium digitatum  Fungal spore  Asthana, 1992  Plates  0.0000718  
Rhizopus nigricans  Fungal spore  Luckiesh, 1946  Air  0.0000861  
Cladosporium herbarum  Fungal spore  Luckiesh, 1946  Air  0.0000370  
Scopulariopsis brevicaulis  Fungal spore  Luckiesh, 1946  Air  0.0000344  
Mucor mucedo  Fungal spore  Luckiesh, 1946  Air  0.0000399  
Penicillium chrysogenum  Fungal spore  Luckiesh, 1946  Air  0.0000434  
Aspergillus amstelodami  Fungal spore  Luckiesh, 1946  Air  0.0000344  
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V. Metoder 
Vi kommer att kalla skadeinsekter, sjukdomar samt ogräs för i.s.o. i resten av dokumentet.  

Mekanisk 

Manuell metod 
Rensa grödorna från i.s.o. med händerna/handredskap. Detta är ett tänkbar alternativ om det är 
en liten åker. En uppskattning är att 1 m² tar ca 5 minuter att rensa. En hektar då ca tre och en 
halv månad vid åtta timmars arbete per dag för en person. Skulle man anställa fyrtio personer tar 
det två och en halv dag till en kostnad av 80 000:-.  
Denna metod är inte hållbar.  

Fördelar Nackdelar 

Hög precision 
Kan utföras året om 

Tar lång tid 
Hårt arbete 
Risk för arbetsskador 
Dyrt om arbetskraften avlönas 

Maskinella metoder 

Jordfräs 
Med en jordfräs före sådd skulle man kunna slå sönder nästan alla sorters ogräs, tyvärr lämnar 
det mögel och andra bakterier oskadda. Det finns ogräs som förökar sig vegetativt, dvs de 
förökar sig om de blir itu delade.  

Fördelar Nackdelar 

Enkel metod 
Befintlig teknik 

Kan bara användas före sådd samt efter skörd 
 

Vibrationer 
Med vibrationer menar vi ljudvågor som slår sönder i.s.o.:s. Detta sättet att använda ljudvågor är 
ett inte kan hitta så mycket information om. Men rent teoretiskt kan man göra en enkel beräkning 
på hur mycket kraft det behövs för att förstöra en cell. Frågan är hur mycket energi krävs för att 
förstöra en cell? En uppskattning är att det krävs 365 mW/cm2.2 Med hjälp av formeln för 
ljudeintensiteten kan vi beräkna trycket som krävs.3 

 

Där ρ = luftens densitet, 1.20 kg/m3 
ν = hastigheten för ljudvågor i luften, 343 m/s 
l = energin som krävs för att eliminera en cell  

vlP ρ2max =Δ  
2

max /548 mNP =Δ  

Vi får då att och sätter man detta i relation till det högsta trycket, från ett ljud, en människa tål, 
som ligger på 30 N/m2 , inser vi snabbt att denna metod är destruktiv.  

                                                                 
2 Vi har här använt oss av UV-energin det krävs för att eliminera mögel. Siffran representerar det högsta värdet vi   
fann 
3 Physics For scientists and engineers. Serway, Beichner. Fifth edition s.526. 
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Fördelar Nackdelar 

Slår sönder både fröer och växtdelar 
 

Kräver för mycket energi 
Ogenomförbart 

Vattenspruta 
En högtrycksstråle av vatten sprutas på i.s.o. och förstör den. Det finns två utförande, precisions 
besprutning, man slår ut en växt i taget. Samt en bred besprutning som tar allt i dess väg.  

Fördelar Nackdelar 

Vatten används som medel Kan bara användas före sådd och efter skörd 
Måste transportera allt vatten 
Lämnar bakterier mer eller mindre orörda 

Kemiska metoder 

Besprutning 
Besprutning är idag den vanligaste metoden att bekämpa i.s.o. Metoden är relativt enkel och kan 
utföras under alla årstider. Problemet är att de flesta av kemikalierna som används innehåller 
ämnen som är skadliga för naturen. Man vill minska sjukdomar med kemikalierna och då måste 
de var giftiga för just den art man vill åt men samtidigt får de inte vara giftiga för naturen eller 
oss.  

Fördelar Nackdelar 

Kan tillämpas året om 
Ingen speciell noggrannhet krävs vid 
användningen  

Kemikalierna kan vara skadliga för natur och människor 
 

Termdynamiska metoder 

Eld 
Eld är ett billigt och effektivt sätt att bekämpa i.s.o. Före man ”luckrar upp jorden” så kan man 
förbränna ogräset och påsåvis återföra näring till marken. Man kan även förbränna halmen och 
de kvarvarande stråna efter skörden för att ytterligare ge näring till marken. Problemet med 
förbränningen är att det kan mycket lätt gå överstyr så att elden sprider sig okontrollerat. 
Växterna måste även vara relativt torra. 

Fördelar Nackdelar 

Återför näring till marken 
Billigt 
Effektivt 

Elden kan sprida sig okontrollerat 
Kan inte användas då grödan har växt upp 
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Nedkylning 
Nedkylning är även denna en effektiv metod att förgöra i.s.o. Man skulle använda sig av flytande 
kväve eller liknade för att frysa sönder ogräset. Detta gör metoden miljövänlig, men bara till en 
viss gräns då det krävs mycket energi att tillverka till exempel flytande kväve. Nackdelen är 
dock att det skulle kosta för mycket att införskaffa, och hantera, flytande kväve.  

Fördelar Nackdelar 

Effektivt Dyr 
Svårhanterlig 
Energikrävande framställning 

Ånga 
Med ånga skulle man döda i.s.o. på ett ekologiskt sätt genom att koka sönder växtens celler. 
Denna metod kan teoretiskt användas året om, dock kan det vara problem att bekämpa i.s.o. när 
grödan har vuxit upp. Grödan är tät planterad för att maximera skörden vilket gör det svårt att nå 
i.s.o.:n i mitten utan att förstöra grödan på vägen dit.  

Fördelar Nackdelar 

Ekologiskt 
Enkel metod 
Känd teknik (gällande vattenångs 
produktion) 

Kräver energi vilket kan resultera i mer utsläpp 
av avgaser 
En hektar kräver mycket vatten vilket måste 
transporteras med ut på åkern 
Kan vara problematiskt att nå ogräs när grödan 
har växt upp. 

Strålning 

Mikrovågs vågor 
Mikrovågor produceras genom att en elektromagnetisk sändare. Denna sändare har inga rörliga 
delar och kräver bara elektricitet för att fungera vilket gör det till en mycket enkel metod. 
Elektriciteten kan hämtas från fordonets generator. Metoden kan teoretiskt användas året om 
men det kan vara problem att bekämpa ogräs när grödan har växt upp. Mikrovågs strålning 
penetrerar biologiska material men inte metaller vilket leder till att strålningen absorberas av alla 
växter som kommer i dess väg. Detta gör att man måste precisera strålningen i den grad att man 
bara träffar det man vill ta bort och inte grödan.  

Fördelar Nackdelar 

Enkel metod 
Används med fördel före sådd och efter skörd 

Kan vara svår att bekämpa ogräs när grödan har 
växt upp 

Ljus 
Ljus kan användas på flera sätt, dels genom att använda vilken vågländ som helst men med hög 
intensitet, det finns dock en brandrisk med högintensitets ljus. En annan metod är att man väljer 
en våglängd som gör stor skada vid låg intensitet, som till exempel ultraviolett strålning. 
Tekniken är relativt enkel, en eller flera lampor belyser den organism man inte vill ha kvar. Det 
finns ett samband mellan belysningstiden och intensiteten på ljuset för att eliminera en i.s.o. Vill 
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man snabbt klara av en åker, till exempel före skörd, så måste man öka intensiteten för att 
minska ner tiden.  

Fördelar Nackdelar 

Enkel metod 
Billig 
Känd teknik 

Brandrisk 
Kan vara svår att bekämpa ogräs när grödan har växt upp 
 

Radioaktiv strålning 
Med radioaktiv strålning så kan vara säker på att man förstör ogräset. Använder man sig av γ-
strålning (gamma) så är det inga problem men penetreraingen av växtens celler, γ-strålning tar 
sig igenom det mesta till skillnad från α (alfa) och β-strålning (beta). Problemet är bara att en del 
strålning stannar kvar i växten och är giftig för sin omgivning. Strålningen uppkommer när 
atomer sönderfaller, de delar sig helt enkelt. Naturlig sönderfall sker vid dess halverings tid men 
man kan även tvinga en atom att söderfalla genom att bombardera den med neutroner. Det är 
detta som sker i en kärnreaktor.  

Fördelar Nackdelar 

Ogräset dör Skadligt för människor och miljö 
Dyrt 
Svårhanterligt 

Biologiska metoder 

Insekter 
Insekter kan mycket väl användas som ogräsbekämpare. De livnär sig på en eller flera 
ogrässorter. Insekterna kan vara aktiva under hela sommaren och är mycket enkla att applicera 
på åkern.  
Tyvärr finns det dock nackdelar med insekterna. Först och främst gäller det att hitta en eller flera 
inhemska insekter som livnär sig på just de ogräs man vill bekämpa men samtidig inte angriper 
grödan. Sedan finns det risk för att insekterna förökar sig okontrollerat och själva blir en plåga 
för människor och natur.  

Fördelar Nackdelar 

Effektiv ogräsbekämpning 
Enkel applicering 
Billigt 
Verksam under hela sommaren4 

Svårt att finna den ultimata insekten 
Insekten kan föröka sig okontrollerat 
Kan angripa grödan om ogräset försvinner 

 

                                                                 
4 Förutsatt att insekten är aktiv hela sommaren 
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Djur 
Tanken att använda djur som ogräsbekämpare är inte ny. Man har till exempel i USA på 60-talen 
använt gäss som ogräsbekämpare45. Hönor är ett annat alternativ. En stor fördel med till exempel 
gäss som ogräsbekämpare är att de även gödslar jorden under tiden. Djuren måste dock vara små 
och bara äta ogräset. Det skulle inte fungera med kor. Djuren får dock inte äta ogräset när det har 
frön. Fröna är tuffa nog att passera djurens mage orörda och sprids då effektivt. 

Fördelar Nackdelar 

Billigt 
Enkelt att implementera 
 

Finns risk för spridning av ogräset 
Djuren kan rymma 
Övergödning 

Växter 
Man skulle tänka sig att använda sig av en växt till att slå ut andra växter. Det kan vara en växt 
som inte konkurrerar med grödan men är effektiv mot ogräset. Risken här är att växten breder ut 
sig utanför åkern och tar över ekosystemet.  

Fördelar Nackdelar 

Billigt 
Enkelt att implementera 
 

Finns risk för spridning av växten 
 

Genmodifikation 
Genmodifikation är ett hett men intressant ämne. Många är skeptiska till manipulering av gener 
och vi tycker att det är bra med en försiktighet till detta. Men samtidigt tycker vi att det är ett 
område som kan, om det sköts på rätt sätt, ge djur, natur och människor stora fördelar. Forskar 
kan idag mycket exakt manipulera enskilda gener och på så vis förhindra att djur och växter får 
oönskade mutationer.  

Grödor 
Förädlade grödor är inget nytt, man har under århundraden haft en naturlig förädling av grödorna 
genom att välja de grödor som har störst motstånd mot ogräs och andra skade insekter mm. Man 
har även valt de grödor som ger större skördar. Men med genmanipulation så kan man ta steget 
vidare och producera grödor som har större mängd frön (om vi tittar på de fyra sädesslagen) på 
varje strå. Denna manipulation är ofarlig för människor och djur då forskarna kan så exakt 
modifiera bara den gen som kontrollerar mängden frön. Därav kan man vara säker på att ingen 
annan gen blir ändrad.  

Fördelar Nackdelar 

Billigt 
Grödan motstår mer 
Grödan kan bära mer frön 

Rädsla för genteknik 
Kan gå fel om oseriösa personer utför genmanipulationen 
Kräver mer forskning för att hitta rätt gen 

                                                                 
5 Källa: Geese: the underestimated species ( http://www.fao.org/docrep/V6200T/v6200T0n.htm ) 
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VI. SWOT tröska 
Styrkor Svagheter 

Miljövänligare än befintligt alternativ 
Enkel att använda, på/av knapp 
Snabb disinfektering 
Långt mellan underhåll 
Billig 
Låg driftkostnad 
Väldokumenterad effekt av disinfekteringen 

Om överlappning, får bara yttersta delen 
Strålningen är skadlig 
Folk är rädda för nya produkter 

Hot Möjligheter 

Alternativ till att minska kemiska medel 
Litet intresse 
Svårt att nå marknaden, utlandsmarknad 
Strömförsörjning, om liten tröska 

UV-sterilisering kan tillämpas på flera 
områden inom jordbruket 
Vidareutveckling 
Internationell marknad 

Styrkor 
Att använda uv-ljus för att sterilisera är i jämförelse med kemiska medel en stor förbättring för 
miljön. Inga utsläpp skulle behöva göras som påverkar miljön i negativ riktning. Även skulle det 
innebära att den mat vi äter skulle blivit mindre besprutad. En styrka är också att steriliseringen 
sker under så kort tid. När man besprutat kornen ligger den med medlet på sig i flera månader. 
Med vår metod skulle säden bara besprutas med UV-ljus under någon sekund. Apparaten skulle 
även vara mycket lätthanterlig. Skulle i princip räcka med en på/av knapp för ljuset. Lamporna 
räcker i cirka 8000-10000 timmar. Detta motsvarar ungefär i tid ett år av dygnet runt användning 
(8640 tim). Detta skulle innebära, om man jämför med besprutningsmedel, en mycket låg 
driftkostnad. Även att metodiken är väldokumenterad och välkänd från lång tid tillbaka talar till 
vår fördel. Man har kunskapen vilka effekter och vilket  resultat man kan förvänta sig. 

Hot 
Ett stort hot är givetvis konkurrenter. Såvitt vi vet finns ingen liknande produkt på marknaden. 
Ett annat hot är ett lågt intresse. Folk kanske föredrar besprutade livsmedel mer än vad de skulle 
föredra att man använder sig av en ny metod. Det är ingen stor marknad och det kan vara svårt 
att nå de som har befogenheten att införa vår produkt. Det bästa för oss skulle vara att staten 
inför att man måste använda denna nya hälsosammare metoden för att skona miljön så mycket 
som möjligt. 

Möjligheter 
Den svenska marknaden är inte så oerhört stor men är en bra start för oss eftersom det skulle 
innebära att vi får tid till att ”köra in” produkten innan man ger sig i kast med den globala 
marknaden. Man skulle även hinna undersöka möjligheterna att vidareutveckla idén. Vi har 
under projektets gång kommit på fler områden inom jordbruket som vi skulle kunna applicera 
metoden på med endast smärre konstruktionsändringar. 

Svagheter 
Om man inte är försiktig kan det vara farligt för ögonen att titta in i lamporna. Som 
konstruktionen nu är kommer detta inte innebära något problem. Viktig är att man kontrollerar 
luftströmsflödet korrekt. Görs inte detta finns risken att inte alla frön hinner belysas på alla håll. 
För att en fullständig sterilisering skall ske måste all yta på fröna belysas. Något som måste göras 
vid försäljningen är att betona att det inte finns några långvariga effekter som kan komma att 
skada jordbruket i ett senare skede.  
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VII. SWOT lager 
Styrkor Svagheter 

Miljövänligare än befintligt alternativ 
Enkel att använda 
Snabb disinfektering 
Långt mellan underhåll 
Låg driftkostnad 
Väldokumenterad effekt av disinfekteringen 

Disinfekterar bara på ytan 
Strålningen är skadlig 
Folk är rädda för nya produkter 

Hot Möjligheter 

Miljövänlig produkt som kan eliminera mögel på 
djupet 
Litet intresse 
Svårt att nå marknaden 

Produkten kan tillämpas på flera områden 
Vidareutveckling 
Internationell marknad 

 

Styrkor 
Att använda uv-ljus som ett steriliserings medel är i jämförelse med betningsmedel är en stor 
förbättning för miljön. Inga utsläpp skulle behöva göras som påverkar miljön i negativ riktning. 
Även skulle det innebära att den mat vi äter skulle blivit mindre besprutad. En styrka är också att 
disinfektionen sker under så kort tid. När man besprutat säden ligger den med medlet på sig i 
flera månader. Med vår metod skulle säden bara besprutas under några sekunder. Apparaten 
skulle även vara mycket lätthanterlig. Skulle i princip räcka med en på/av knapp för ljuset och en 
ventil som styr sädflödet. Lamporna räcker i cirka 8000-10000 timmar. Detta motsvarar ungefär i 
tid ett år av dygnet runt användning (8640 tim). Detta skulle innebära en mycket låg driftkostnad 
till skillnad från betningsmedel. Även att metodiken är väldokumenterad och välkänd från lång 
tid tillbaka talar till vår fördel. Man har kunskapen vilka effekter och resultat man kan förvänta 
sig. 

Hot 
Ett stort hot är givetvis konkurrenter. Såvitt vi vet finns ingen liknande produkt på marknaden. 
Ett annat hot är ett lågt intresse. Folk kankse föredrar besprutade livsmedel mer än vad de skulle 
föredra en ny metod. Det är ingen stor marknad och det kan vara svårt att nå de som har 
befogenheten att införa vår produkt. Det bästa för oss skulle vara att staten inför att man måste 
använda denna nya hälsosammare metoden för att skona miljön så mycket som möjligt. 

Möjligheter 
Den svenska marknarden är inte så oerhört stor men är en bra start för oss eftersom det skulle 
innebära att vi får tid till att ”köra in” produkten innan man ger sig i kast med den globala 
marknaden. Man skulle även hinna undersöka möjligheterna att vidareutveckla idén. Vi har 
under projektets gång kommit på fler områden inom jordbruket som vi skulle kunna applicera 
metoden på med endast smärre konstruktionsändringar. 

Svagheter 
Om man inte är försiktig kan det vara farligt för ögonen att titta in i lamporna. Som 
konstruktionen nu är kommer detta inte innebära något problem. Viktig är att man kontrollerar 
flödet för säden korrekt. Görs inte detta finns risken att inte all säd hinner belysas på alla håll. 
För att en fullständig disinfektion skall ske måste all yta på säden belysas. Något som måste 
göras vid försäljningen är att betona att det inte finns några långvariga effekter som kan komma 
att skada säden eller konsumenten i ett senare skede.  
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VIII. Beräkningar 

Intensitets beräkningar 
 

Θ = Effekten ifrån lysröret, inom uvc området [W] 
d = Lysrörets längd. 90% av fullängden [m] 
b = Avståndet från lysröret till en yta i sidled [m] 
v = Höjden från lysröret till ytan rakt under [m] 

 
  
 
 
 
 
 
 

P1 = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡Θ

222 )5.0(
5.05.0arctan1

dv
d

v
d

vdπ
 

P2 = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡Θ

222 arctan1
2 dv

d
v
d

vdπ
 

P3 = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

++
+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+++

Θ
2222222222 )5.0(

5.05.0arctan1
dbv

d
bv

d
bvbvd

v
π

 

P4 = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

++
+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+++

Θ
2222222222

arctan1
2 dbv

d
bv

d
bvbvd

v

π
 

Eliminations beräkning 
S= e− k i t

 
 

S = Bakteriernas överlevnads procent [ 1 = 100%, 0,01 = 1%] 
e = Exponentialfunktionen e 
k = Hastighetskonstant [Varje bakterie/virus har sin egen hastighet ] 
i = UVDI intensiteten [µW/cm2] 
t = Exponeringstiden [Sekunder] 
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IX. Material kostnader 

 

 
 
 

                                                                 
6 Uppskattat pris. Jämnfört med fläktar från Elfa 

Material Företag Storlek Antal Art nr Á pris Summa 

Fyrkantsrör Tibnor 6 m 4 86263 15.1 kr/kg 1 196 kr

Plåt Tibnor 2x3000x1500 mm 9 49171 11.3 kr/kg 7 322 kr

Nätaggregat Philips 12 400 W 7 - 21 707 152 000 kr

Lampor Philips HOK 105/120 7 - 2 750 19 250 kr

Installationskabel 50m Elfa 4x1.5 mm 1 rulle 55-614-69 493 493 kr

Manöverdon IP65  Elfa - 1 35-118-05 490 490 kr

Säkerhetsbrytare  Elfa 3-polig 1 36-018-20 513 513 kr

Jordfelsbrytare Elfa 2-polig 1 36-006-40 323 323 kr
Säkerhetsströmställare,  Elfa IP67  1 35-864-19 448 448 kr

Fläktar Sanyo San Ace 200  10 - 1 000 6 10 000 kr

Nättransformator Elfa 400 v/230 v 30VA 1 56-068-01 228 228 kr

Summa 192 263 kr
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Nummer Antal Part Number Mått Vinkel  

1 2 4_ror 2164 mm 45 x1  
2 6 4_ror_kort 1394 mm   
3 2 4_ror_ben_long 1663 mm 45 x1  
4 8 4_ror_ben_kort 150 mm   
5 2 4_ror_long 1490 mm   
6 1 4_ror_h_matare 1474 mm   
7 2 4_ror_v_matare 837 mm 66 21  
8 1 4_ror_fongare 231 mm 25  
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