
Rapsfröolja  – 
till uppvärmning av litet lantbruk

Fallstudie Ren vegetabilisk olja 
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Minskade utsläpp av växthusgaser
Förbrukningen av olja till uppvärmning skulle minska till 2 500 l 
(900 kg/m3, 10 kWh/kg, lätt eldningsolja 267 g CO2/kWh), vilket 
motsvarar utsläpp av 6,3 ton CO2. Å andra sidan förbrukas fossil 
energi vid produktion och behandling av frön. Överskottet av rapsfrö 
(tabell 3 på föregående sida) bereds sannolikt till olja och rapsfrökakor. 
Det skulle ge cirka 3 500 kg olja (36 % x 9,7 ton) från resten av fröna, 
motsvarande utsläpp av 9,7 ton CO2.

Slutsatser 
Att ersätta fossil olja med rapsfröolja ger miljövinster och är ekonomiskt 
lönsamt efter några år när investeringarna har amorterats. Rapsfröolja 
är dessutom ett inhemskt, närproducerat bränsle. En brännare för 
rapsolja är dyrare eftersom den har en mer komplicerad konstruktion. 
Man kan använda den egenproducerade oljan till uppvärmning, även 
om det är ovanligt. Rapsolja som drivmedel till traktorer och andra 
fordon är inte vanligt i Finland. 
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Traktor av märket Case med dieseltank och rapsfröoljetank.
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Inledning
Lantbrukaren Eino Ryhänen ärvde för trettio år sedan en gård 
med kreatursbesättning i norra Savolax efter sin far. Idag har 
kreatursproduktionen upphört och han odlar bara spannmål. 
Ryhänen blev den nordligaste rapsodlaren när han började för 
tjugo år sedan. Första skörden var fantastisk. På senare år har dock 
avkastningen av rapsfröodlingen varit lägre. Eftersom han köpt in 
utrustning för att producera och utnyttja raps så har han fortsatt 
med den småskaliga rapsodlingen fram till idag.

Teknik på gården
En modern Sampo Rosenlew skördetröska med 4 meter 
arbetsbredd anskaffades till gården (www.sampo-rosenlew.fi¬/fi/
tuotteet/¬puimurit/-3000¬sarja.¬html). Eino Ryhänen har främst 
använt den för att skörda spannmål, men också på rapsfälten. 
Eftersom den kombinerade skördetröskan är en dyr investering 
så har den på höstarna även använts för kontraktsskörd av cirka 
300–500 hektar åker på närliggande gårdar. Skördekapaciteten 
är drygt 2 hektar i timmen, så ett litet rapsfält kan skördas på en 
timme eller två.

Rapsfröoljan pressas med en svensk Täby-press (www.oilpress.
com). Mängden olja som blir kvar i rapsfrökakan och pressens 
effektivitet kan påverkas genom att man byter munstycke. 
Munstyckena har tre olika diametrar: 50 mm, 60 mm och 80 mm. 
För att pressa rapsfrö är 60 mm är den lämpligaste diametern. 
Munstycket med diametern 50 mm är för trång för oljekakan som 
blir torr, och 80 mm används för att pressa solrosfrön.

Rapsfröna lagras och hanteras i en ombyggd lagård. Hela 
byggnaden har tätats så att rapsfröna inte ska förorenas. Speciellt 
nödvändigt är det att förhindra att spillning från fåglar och 
gnagare förorenar rapsfröna. Byggnaden kan användas för både 
lagring och torkning. Pressen står i ett separat rum och rapsfröna 
rinner från lagret ovanför pressen ner i rapspressen.
 
Med 60 mm munstycke produceras 3–4 l/timme. Utbytet av 
rapsfröolja är bra: 36 % av frönas vikt att jämföra med den totala 
oljehalten som är cirka 40–45 %. Pressens energiförbrukning 
är 1 kWh. Pressen är i drift utan kontinuerlig övervakning men 
behöver kontrolleras en gång om dagen. Den pressade oljan leds 
över till en tank, där den bästa kvaliteten finns i mittsektionen. 
Under de bästa åren går pressen kontinuerligt i tre månader.

Om råvaran är ren och används under bra förutsättningar är 
pressen pålitlig och enkel att använda. Det enda större problemet 
är skumbildning, då skum bildas på oljans yta. Eino Ryhänen 
försöker hitta sätt att undvika det. 

En tysk rapsoljebrännare av märket Griis köptes för tjugo 
år sedan. Till skillnad från en traditionell oljebrännare drivs 
rapsoljebrännaren med komprimerad luft. Den brinner med 
stark flamma och effektiv förbränning. Brännarmunstycket 
behöver rensas från sot varannan vecka och pannan sotas 
ungefär en gång i månaden. En del olja samlas i botten på JÄMÄ-
pannan under drift. Det kan bero på att brännaren används 
diskontinuerligt, eftersom några oljedroppar faller till botten i 
pannans förbränningskammare varje gång förbränningen börjar. 
Värmen räcker till fastigheten och en 1 250 liters ackumulatortank. 
Pannan hålls i drift och bränsleförbrukningen är lägre än i dagens 
oljebrännare. Bränsleförbrukningen per år är 2 500 liter. Bränslet 
till oljebrännaren innehåller upp till 10 % rapsfröolja.

På gården finns en traktor av märket Case. Den skulle också med 
smärre modifikationer kunna köras på rapsfröolja. Traktorn har 
dubbla oljetankar, och den ena kan ändras så att man kan ha 
rapsolja i den. Då behövs även ventiler för att välja bränsle och 
utrustning för förvärmning av bränslet. Eftersom traktorn inte 
används så mycket har Eino Ryhänen inte modifierat den för 
rapsfröolja som drivmedel. Den ekonomiska vinsten skulle vara 
liten jämfört med riskerna.

Den vegetabiliska oljans fysikaliska egenskaper skiljer sig mycket åt 
från dieseloljans. Om  motorn inte modifieras påverkar det injektion 
och förbränning. Viktiga parametrar är temperaturegenskaper, 
förbränningens kvalitet och viskositet. Högre viskositet leder 
exempelvis till problem med kallstart och att sprejen genom 
injektionsmunstycket försämras (Ammerer et al 2003).

Gårdens produktion 
av rapsfröolja
Gården har 34 hektar odlingsbar mark. Åkrar för rapsodling 
behöver sättas av i lägst 4-årsintervall. Den första rapsodlingen 
för 20 år sedan gav 40 ton rapsfrö från 20 hektar. Det är en god 
avkastning (2 ton/ha). Följande år sjönk skörden från samma areal 
till 15 ton. Sommaren 2011 odlades raps på 2,6 hektar. Skörden 
blev cirka 4 000 kg rapsfrö.

Egenskaper för rapsfröplja (DIN V 51605 2006-07)
Parameter Enhet DIN V 51605 
  2006-07

Densitet vid 15 °C .............................kg/m3 ..............................900 till 930
Flampunkt  ..................................................°C .........................................≥ 220
Kinematisk viskositet vid 40 °C ...mm2/s ........................................... ≤ 36
Effektivt värmevärde ........................ kJ/kg ....................................≥36 000
Antändbarhet ............................................................................................. ≥39
Conradsons kolrest ..................................% ........................................... ≤0,4
Jodtal ............................................. g l / 100g .................................95 till 125
Svavelhalt ...........................................mg/kg ............................................ ≤10
Total mängd föroreningar ............mg/kg ............................................ ≤24
Syratal ......................................... mg/KOH/g ........................................... ≤2,0
Oxidationsstabilitet .................................. h ...............................................≥6
Fosforhalt ...........................................mg/kg ............................................ ≤12
Innehåll av Mg och Ca ...................mg/kg ............................................ ≤20
Askhalt ..........................................................% .........................................≤0,01
Vattenhalt ....................................................% ...................................... ≤0,075

Investeringskostnader 
En brännare för rapsfröolja är mer komplicerad och dyrare än 
en brännare för fossil olja. Skördetröskan kan även användas för 
annat än rapsskörd. Lagringsutrymmen kan användas för annan 
spannmål.

Investeringskostnader för produktion av rapsfrö och 
uppvärmning av gården
Investering System med System med 
 fossil olja rapsolja
Panna, brännare och 
ackumulatortank 6 000 7 500
Bränslelager, utformning 
och konstruktion  1 000 1 000
Bränsle, fossil olja 1 euro/l, 
rapsolja 80 cent/l  2 500 2 000

För lantbrukaren som producerar rapsfröolja    
Oljepress  5 000 (– 15 000)
Skördeutrustning      5 000 (– 100 000)
Lager av frö  etc.   2 500 (– 50 000)
Medhjälpare  
Totala kostnader   12 500

Årliga kostnader
Exemplet på kostnader per år för att använda rapsolja bygger på 
följande antaganden: skörd 16,7 ton, odlad areal cirka 10 ha och 
avkastning 1 667 kg/ha.

Årliga kostnader, exempel från gård
Årlig amortering på lån för utrustning, 
12 500 euro, 5 %, 6 år ...........................................................................-2 463
Plöjning, rapsfrö, gödning, 
spridning av bekämpningsmedel, 190 euro/ha .........................-1 900
Skördetröska, drivmedel och arbete  100 euro/ha, 10 ha .......-1 000
El, pressning av olja  ................................................................................ -150
Rapsfröolja för egen uppvärmning  (80 cent/l), 
2500 l/år, cirka 4,2 hektar, 36 % verkningsgrad. ..........................2 000
Underhåll av utrustning ......................................................................... -200
Rapskakor, försäljning 350 euro/ton, 4,5 ton ...............................1 575
Försäljning av överskottet rapsfrö 300 euro/ton, 9,7 ton ........2 910
Skatter, moms 13 % (frön), 23 % (rapskakor) .................................. -741
Totalt .................................................................................................................31

Kalkylen visar att produktion av rapsfrö inte är speciellt lönsam till 
en början. Den blir lönsam efter några år när investeringarna har 
amorterats.

Den kombinerade torken 
och lagret. På golvet i lagret 
rapsfrön.

Täbypressen för rapsfröolja.

1. Sampo-Rosenlew skördetröska med 4 meter arbetsbredd. 
2. Griis rapsoljebrännare.
3. Pannan har försetts med en tvåstegs oljefiltreringsenhet för 
eldning med rapsolja. Förfiltret måste rengöras och pappersfiltret 
minst en gång per år. 
4. Förvärmning av rapsoljan ger bättre viskositet.
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