
Rapsolja   
till uppvärmning av spannmålstork och traktor

Fallstudie Ren vegetabilisk olja 
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Slutsatser 
Att ersätta fossil olja med rapsfröolja är bra för miljön och även lönsamt 
efter några år när investeringarna amorterats. Rapsfröoljan är dessutom 
ett inhemskt lokalproducerat bränsle. Brännare för rapsfröolja är dyrare 
än brännare för fossil olja eftersom konstruktionen är mer komplicerad. 
Man kan använda sin egenproducerade rapsfröolja till uppvärmning, 
men det är inte så vanligt. Rapsolja som drivmedel till traktorer och 
andra fordon är ovanligt i Finland.

Minskade utsläpp av växthusgaser
Årsförbrukningen av fossil olja för uppvärmning skulle minska till 6 500 l 
(900 kg/m3, 10 kWh/kg, för lätt eldningsolja 267 g CO2/kWh), vilket 
motsvarar utsläpp av 16,3 ton CO2. Det förbrukas dock en del fossil energi 
för att producera och bereda fröna.
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Årliga kostnader
Exemplet på kostnader per år för att använda rapsolja bygger på 
följande antaganden: skörd 18,5 ton, odlad areal cirka 10 ha och 
avkastning 1 850 kg/ha. Kimmo Kotta pressar varje år även 100–200 ton 
rapsfrö från andra lokala odlare.

Årliga kostnader, exempel från gården

Årlig amortering på lån för utrustning
16 500 euro, 5 %, 6 år ...........................................................................- 3 251
Plöjning, rapsfrö, gödning, 
spridning av bekämpningsmedel, 265 euro/ha .........................- 2 650
Skördetröska, drivmedel och arbete 
100 euro/ha, 10 ha ................................................................................- 1 000
El, pressning av olja ................................................................................. - 150
Rapsfröolja för eget bruk, uppvärmning etc. (70 cent/l), 
6 500 l, cirka 9,6 hektar, 33 % verkningsgrad ................................ 4 550
Underhåll av utrustning ......................................................................... - 350
Rapskakor, försäljning, 300 euro/ton, 12,4 ton ............................. 3 720
Försäljning av överskott rapsolja, 700 euro/ton, 215 l ...................150
Skatter, moms 13 % (frön), 23 % (rapskakor och olja) ................. - 890
Totalt ................................................................................................................129

Rapsoljebrännare för uppvärmning av spannmålstork. 
Foto: Reijo Vesterinen, Maaseudun Tulevaisuus

Information
Lantbrukare Kimmo Kotta
Hirvisaarekkeentie 111
77700 Rautalampi
Finland
Tel. +358 (0)40-824 5988

Beräkningen visar att produktion av rapsfrö inte är särskilt lönsam i 
början. Den blir lönsam efter några år, när investeringen amorterats.



Inledning
Kotta gård omfattar 55 hektar. På 10–15 hektar odlas raps. 
Kreatursskötseln upphörde 2004. Utöver raps har man även gjort 
försök med olika sädesslag, t.ex. råg och speltvete (dinkel). I år 
odlades ingen raps eftersom det fanns överskott på både raps 
och olja från tidigare år.  I regionen Rautalampi odlades raps 2005 
på totalt 6 hektar; nu odlas 150 hektar raps. Ungefär hälften av 
rapsproduktionen i kommunen pressas till rapskakor och olja av 
lantbrukaren Kimmo Kotta.

Teknik på gården
Till de första försöken lånade Kimmo Kotta av en granne en 
hemtillverkad press som pressade 3–4 liter olja per timme. Nu har 
gården två rapspressar. 

Hälften av den raps som odlas i kommunen pressas på Kotta 
gård. Förra vintern var avkastningen 80 ton rapskakor och 40 ton 
rapsolja.

En fabrikstillverkad press köptes in efter det första årets försök. 
Med den danska BT-pressen (skruvpress) kan man pressa 18–20 kg 
frö per timme. Utbytet av olja varierar. Normalt är utbytet 30–33 % 
och som mest 38 %. Effektbehovet är bara 1,5 kWh. Pressen arbetar 
utan tillsyn och rekordet hittills är två månaders kontinuerlig drift 
utan uppehåll. Det är dock bra med visst underhåll. Varannan 
vecka töms fem fettsprutor i oljenipplarna. Lager behöver bytas 
vartannat år även om man är noga med smörjning och användning. 
När cirka 100 ton producerats behöver matarskruven bytas ut. 
Pressen har automatisk kontroll som slår på förvärmningen före 
start och stoppar pressen om den överhettas under drift.

För tre år sedan köptes även en mindre BT-press in. Friktionen och 
trycket gör att temperaturen i bägge pressarna under pressningen 
håller sig vid 70–80 grader, med eller utan extra förvärmning. 
Tidigare värmdes inte pressen upp. Det kan leda till att fosfater 
bildas i den heta oljan, något som inte är bra om den ska användas 
till motorer. Eventuella salmonellabakterier dör vid temperaturer 
över 60 °C. Den mindre pressen klarar att pressa 12 kg frö i timmen 
med en energiförbrukning på 1 kWh. Den är inte lika välutrustad 
som den större pressen men har enligt ägaren färre problem vid 
användning.

Rapsfröna ska ha en fukthalt på 6–9 % när de pressas. Ibland får 
man rapsfrön med fukthalten 12 %, men det är inte tillräckligt torrt. 
Om fukthalten är lägre än 6 % så bränns fröna i slutet av pressen.

Kallpressad raps kan användas som livsmedel, men det är brist 
på ekologiskt odlad raps. För att hantera rapsfröna på gården 
behövs utrustning för att sortera bort sten och annat som kan 
skada pressen samt rensa fröna från skal och halmrester, detta för 
att undvika stopp i tillförseln. Rapsfröna förvaras i ett lager som 
tillverkats av gamla järnvägsvagnar, och oljan förvaras i behållare 
på 1000 liter. 

Enligt Kimmo Kotta har foderbranschen, som ogillar att raps 
används som husdjursfoder, alltför mycket makt över gårdar med 
husdjursproduktion. Därför är priset på rapskakor i Finland lågt, 
200 euro/ton. Raps- och sojafoder som importeras till Kuopio 
hamn kostar 160 euro/ton. Kostnaden för rapsolja är 300 euro/ton, 
medan oljepriset är 1 euro/ton. Återvinningen av vegetabilisk olja 
i Finland producerar formolja till betongindustrin och kedjeolja, 
och de betalar 700 euro/ton för rapsoljan.

Kimmo Kotta använder det mesta av sin egenproducerade rapsolja 
till spannmålstorken som har en brännare för rapseldning. Torken 
är en 180-hektoliters Mepu lastbilsmotor (vattenvolym 150 hl). 
Brännaren av märket Kroll har effekten 200 kW och torkluftens 
temperatur är knappt 80 °C. Brännaren tänds med eldningsolja 
som hälls i förvärmningskärlet för antändning. När det brunnit 
cirka 5 minuter eller temperaturen uppnått 130–140 °C övergår 
man till rapsolja. Man kan starta med rapsolja direkt men 
antändningen försenas då 15 minuter. Krollbrännaren var från 
början avsedd för spillolja. Kimmo Kotta menar att rapsolja som är 
två år gammal brinner med en hetare flamma.

Mepu har en rundugn, och efter den finns en värmeväxlare. 
Spannmålets omloppstid är ett per timme. Spannmålet torkar 2 % 
per timme och rapsen cirka 1 % per timme. Målet är en fukthalt 
på 8 % för raps och 13 % för spannmål. Högst initial fukthalt hade 
rapsen 2008 när den var cirka 40 %. Torken stannar automatiskt 
när den utgående luften når ett förutbestämt värde, normalt 
38 °C (kanaltemperatur 90 °C). Torken rengörs varje höst efter 
användning.

Kimmo Kotta har som föregångare introducerat rapspressar och 
multioljebrännare i trakten. Grannar har också köpt och installerat 
brännare i sina spannmålstorkar och för att värma bostadshusen. 
När det gäller uppvärmning av fristående bostadshus har 
det visat sig att rapsbrännare är för känsliga för störningar. 
Brännartillverkare borde ägna sig mer åt att utveckla mindre 
brännare. En brännare ska vara dimensionerad så att den kan 
arbeta under lång tid med lämplig last. Då och då behöver Kimmo 
Kotta underhålla sina brännare, och han menar att raps hade varit 
bra att använda för 20–30 år sedan då lantbrukare fortfarande 
kunde laga sin utrustning själva.

Rapsbränsle passar bra till vitryska Belarus 825, 1990 års modell. 
Kimmo Kotta råkade ha just en sådan traktor. Försöken med 
rapsbränsle till Belarus-traktorn påbörjades sedan importören 
lovat ett gratis reparationskit för motorn om något skulle gå fel. 
Erfarenheterna från sommaren 2007 finns utförligt rapporterade i 
en artikel som Kimmo Kotta skrev för finska tidskriften Koneviesti..

Han gjorde följande mindre förändringar av traktorn:
•	 annan	tank	för	rapsbränslet
•	 manuell	omkopplare	för	att	byta	bränsle
•	 170	W	värmare	till	filter,	200	W	konvektorvärmare
•	 värmeväxlare	för	att	värma	ingående	rapsolja
•	 temperatursensor	i	konvektorvärmaren	och	en	mätare		
 på kontrollpanelen
•	 bromsledning	av	nylon	ersätter	bränsleslangar.

Motorn kontrollerades efter 100 timmars användning. Den har 
nu använts i 1500 timmar nästan helt utan problem. Vid oljebyte 
efter 120 timmars användning kunde man inte observera några 
skillnader i oljans utseende eller smak. En störning berodde på 
att bränsleomkopplaren var i fel läge. För att ta bort sotlager 
har vatten sprejats in i luftintagets förgreningsrör under cirka 15 
minuter. Belarus används numera inte så mycket eftersom en ny 
traktor köpts in.

Kimmo Kotta har också haft planer på att installera en rapsoljeeldad 
generator för att producera hushållsel. Den skulle baseras på en 
V4-maskin. Beräkningar visade dock att det inte skulle bli lönsamt; 
den årliga inkomsten skulle bara bli cirka 150 euro. Bostadens 
elförbrukning är 35 000 kWh.

Förestring av rapsoljan ökar kostnaderna (uppskattning för 
rapsolja är 300 euro/ton och för rapsdiesel 700 euro/ton). 
Förestring förbättrar inte rapsoljans förmåga att klara av stark kyla 
så Kimmo Kotta ser inga fördelar med det.

Gårdens produktion 
av rapsfrö
Arealen där raps odlas har varierat mellan 10 och 15 hektar. 
Avkastningen har varit 1 500–2 300 kg/ha. Den stora variationen 
beror på olika rapssorter, nederbörd, sjukdomar och andra faktorer 
som påverkar avkastningen. 

Vårraps sås med direktsådd i maj till juni och skördas i början av 
september. Höstraps sås på plöjd mark i slutet av juli. För att få 
rätt vattenbalans förbereds marken med cirka 30 cm breda och 
10 cm höga fåror. Höstraps skördas efter ungefär ett år. Gården 
har en egen direktsåningsmaskin och en 88 Fahr kombinerad 
skördetröska från 1972. Utrustningen används mest för att så 
spannmål och skörda grödor.

Oljeutbytet för höstraps (som har ett oljeinnehåll på 35–38 %) är 
högre än oljeutbytet för vårraps. Av höstsorterna ger Salut en god 
skörd men det är bara Raisios kontraktodlare som kan få tillgång 
till fröna. Largo har bra vinterhärdighet, men lägre avkastning 
i området. Sorten har större risk för fröförluster till följd av 
fågelskador, framför allt av grönfinkar. Fåglar kan på några få dagar 
äta upp alla rapsskidor. Salut tolererar fågelskadorna längre tid. 

Investeringskostnader 
Brännare för rapsfröolja är dyrare än brännare för fossil olja. 
Skördetröskan används också till annat än att skörda raps. 
Även övriga maskiner kan användas för andra uppgifter. 
Lagringsutrymme kan användas för andra spannmål.

Investeringskostnader för produktion av rapsfrö,  
uppvärmning av spannmålstork  och annat* 

Investering System med  System med
 fossil olja rapsolja
Rapsoljebrännare till spannmålstorken  ........... 2 000 .................4 000
Bränslelager, utformning och konstruktion  .... 1 000 .....................700
Bränsle, fossil olja 1 euro/l, rapsolja 70 cent/l  6 500 .................4 550

För lantbrukaren som producerar rapsfröolja 
Oljepress, för dyr för enskilda gårdar, 
acceptabel för maskinringar ............................................................... 5000
Skördeutrustning  ..................................................................................5 000
Lager av frö, olja etc.  .............................................................................2 500
Medhjälpare ......................................................................................................0
Totala kostnader (med mindre press) ...........................................16 500

* Produktionsarealen är 10–15 ha.

Två BT rapspressar som arbetar parallellt.

Modifieringar av traktorn: a) manuell bränsleomkopplare, 
b) värmeväxlare för uppvärmning av rapsoljan.


