
  

  

  



  

  

  

Med ICM från TM Grandin återvinns 

bioavfall som jord, gödselmedel eller 

bränsle med hög hygienisk säkerhet 

och mycket god ekonomi. ICM är en 

kompostmaskin framtagen för 

professionell drift. Maskinens unika 

konstruktion gör att allt bioavfall kan 

komposteras och hygieniseras för att 

sedan kunna återgå till marknaden 

som finaste jord, gödselmedel eller 

bränsle. 

ICM klarar alla typer av bioavfall som 

trädgårdsavfall, matrester, gödsel men 

även avloppsslam, animaliska 

biprodukter, rest från 

massatillverkningen samt 

tidningspapper. 

Genom ICM:s unika konstruktion 

optimeras kompostprocessen och på 

bara 12 timmar har allt material i ICM 

uppnått 70°C under minst 1 timme, 

utan tilläggsvärme. Därefter är 

materialet färdigt att lastas ut och 

eftermogna till jord. Den efterföljande 

lagringsprocessen tar 3-5 veckor.  

Väljer du att återanvända materialet 

som bränsle eller strömedel låter du 

det vara kvar i ICM i ytterligare 2 dygn. 

En eftertorkning sker då när materialet 

svalnar från 70°C till 

omgivningstemperatur. Slutprodukten 

har en vattenhalt på 25- 30% och 

temperatur på ca 40°C vid urlastning. 

Vattenhalten kan bli ända ned till 15% 

vid bra efterlagring.  

Oavsett om du gör jord eller bränsle så 

vet du att slutprodukten är 

hygieniserad, fri från oönskade 

bakterier, virus, mögelsvampar, 

ogräsfrön och medicinrester. Du har 

full kontroll på temperaturutvecklingen i 

ICM och kan därför med säkerhet veta 

att allt material uppnått 70°C under 

minst 1 timme. Via datorn kan du följa 

värmeutvecklingen i maskinen live. All 

jord alt. bränsle kan säljas till tredje 

person utan restriktioner.



  

  

  

ICM har lyckats kombinera full syresättning av materialet utan att värmen från 

kompostprocessen förloras. 

Kompostreaktorn är väl isolerad och klarar behålla värmen även vid 

omgivningstemperaturer på mindre än -30°C. I reaktorn finns ett flertal luftningsspjut 

som tillför materialet syre. För ytterligare syresättning förflyttas en del av materialet 

genom de 36 roterande luckorna i golvet, ned till medbringarna som för med sig 

materialet upp till taket där det lägger sig överst.  

Hela processen styrs via ett datorprogram som valts utifrån materialets 

sammansättning och om det är jord eller bränsle som produceras. På skärmen visas 

temperaturutvecklingen i materialet konstant så man lätt kan följa kompostprocessen 

och se att allt material uppnår 70°C. 

  

  
 

 



  

  

  

 

För att få igång en snabb och effektiv 

kompostprocess bör materialet 

innehålla mycket luft och vattenhalten 

bör ligga mellan 45-65%. Genom att 

blanda och finfördela materialet i en 

mixervagn ”vispas” mycket luft in i 

partiklarna. I mixervagnen kan det 

blandas olika fraktioner av bioavfall 

t.ex. gödsel, matavfall, gammal halm, 

slam mm så materialet får en bra 

sammansättning mellan olika 

näringsämnen och kol-kväve kvot.  

Efter blandning och finfördelning i 

mixervagnen transporteras materialet 

in i ICM via ett transportband. När ICM 

är full stängs imatningsluckan och 

önskat datorprogram startas. Hela 

processen styrs av ett valt 

dataprogram som varierar utifrån 

materalets sammansättning och om 

det är jord eller bränsle man ska 

tillverka. På skärmen visas 

temperaturutvecklingen i materialet så 

man lätt kan följa kompostprocessen 

och vara säker på att materialet 

uppnått 70°C 

Datorn sköter hela processen och du 

kan följa syresättning och 

temperaturutvecklingen i materialet 

momentant via datorskärmen. 

Vid jordproduktion lastas materialet ut  

när allt uppnått 70°C under minst 1 

timme, vilket tar 12 till 24 timmar. Vid 

bränsleframställning får materialet vara 

kvar ytterligare tid så vattenångan 

luftas bort och materialet svalnat till ca 

40°C, vilket tar ca 2 dygn. Vattenhalten 

är då ca 30%.  

 

 

 

 

  



  

  

  

 



  

  

  

Tekniska data: 
Storlek:  2,9 x 2,4 x 12 m 
Kapacitet:  4 500 m3 eller 2 040 ton bioavfall per år 
Volym:  36m3 

Vikt tom:  14 800 kg 
Max last:  17 00 ton 
Buller : <70 dBA 
Effekt : 15kW 
Kompostmaskinen är inbygg i en 40 fots container. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mycket snabb komposterings- 
och hygieniseringsprocess (12-
24 timmar) 

• Helt automatisk process 
• Full kontroll över processen hela 

tiden via datorskärmen 

• Luktfri  
 

 

• Ingen metangasavgång 

• Mycket låga driftskostnader 
• Ingen tilläggsvärme 

• Klarar alla typer av bioavfall 

• Certifierad slutprodukt (jord eller 
biobränsle) 

 

 
                 
 
 

 
 
 
Kontaktuppgifter 

Besöksadress:   Kontaktperson: 

TM Grandin AB   Anna Wallertz 
Moängsvägen 3   070-649 46 51 
633 70 Hållsta   anna.wallertz@telia.com 
 

 
  


