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inleDninG
ett Bränsle för framtiDen
Utvecklingen av de europeiska bränslepriserna liknar en karta över mount everest där toppen 
inte har blivit bestigen på länge. europa som importerar 84 % av behovet av råolja, kämpar 
med de framväxande ekonomiska giganterna Kina och indien om världens ändliga oljeresurs-
er. Den aldrig sinande hungern för energi innebär även en kostnad för miljön. transportsek-
torn står för en stor del av de europeiska utsläppen av växthusgaser. Biobränslen som bioolja 
är ett kommersiellt alternativ som gör det möjligt att minska beroendet av fossila bränslen. 
Det europeiska direktivet för biobränslen föreskriver att biodrivmedel ska öka till 10 % till år 
2020. År 2009 var andelen biobränslen i transportsektorn cirka 4 %.

speciellt för jordbruks- och skogsindustrin, erbjuder användningen av biooljor möjligheten 
att öka försörjningstryggheten av bränsle. i motsats till biodiesel eller bioetanol så kan biool-
jan produceras utan dyr utrustning och dyr produktionsteknik, i en helt oberoende process 
i liten skala. om man använder presskakan som är en biprodukt till att utfodra sina djur 
med, så är kretsloppet fullbordat. idag finns det strikta hållbarhetskriterier som säkerställer 
en miljömässigt sund produktion av biooljor. Det finns tillräckligt stor produktion av bioolja 
från växter för att kunna bygga upp en inhemsk produktion av proteinrikt foder och minska 
den stora importen från Brasilien och argentina och dessutom använda den som agrobränsle 
med god lönsamhet.  Bioolja är en värdefull produkt som uppfyller alla etiska krav man kan 
ställa på biobränsleanvändning. 

Vår försörjning av mat ska klaras med minskande tillgång på energi. Utan fossila bränslen 
skulle jordbruksproduktionen upphöra vilket skulle innebära en katastrof för livsmedelspoli-
tiken. Detta faktum är skäl nog att främja en hållbar strategi för biobränslen i europa. Det 
nuvarande regelverket för användning av biooljor är otillfredsställande eftersom det admin-
istreras på olika sätt i olika länder. Vi är i stort behov av enhetliga europeiska standarder för 
användning, beskattning och kvalitetskontroll av dessa bränslen. användandet av biooljor 
minskar belastningen på klimatet och innebär samtidigt en hållbar produktion av proteinrikt 
foder och förnybart bränsle till den europeiska jordbruks-och skogsbruksindustrin.

 
Thomas Loibnegger 

Styriens jordbrukskammare, Graz (Österrike)
Projektkoordinator 
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Bioolja: ett nytt Bränsle?

josef BreinesBerGer
aGrar PlUs GmbH
St. Pölten (Österrike)

idén om att använda biooljor som mo-
torbränsle är förvisso inte ny, utan lika 
gammal som dieselmotorn själv. när 
rudolf Diesel uppfann dieselmotorn 
för över 100 år sedan, drev han sina 
första motorer med bioolja. 

med utvecklingen inom oljeindustrin 
och det tillhörande överutbudet av bil-
liga oljeprodukter kom snart biooljor 
att inte längre vara konkurrenskraftiga. 
Det är bara i tider av kris som under 
de två världskrigen eller energikrisen 
i början av 1970-talet som man sett 
fördelarna med att använda bioljor. när 
oljeimporten börjar öka igen så faller 
tanken på det bort. 

Det finns dock många skäl för att an-
vända biooljor som bränsle:

fördelar för miljön
•	 användningen av biomassa för en-

ergiändamål orsakar inga nettout-
släpp av Co2, eftersom den växande 
grödan absorberar samma mängd 
Co2 som frigörs vid förbränning.

•	 Biooljor har en god miljömässig 
hållbarhet, i tyskland klassas de som 
ofarliga för grundvattnet. 

fördelar för regionen
•	 Biooljor tillverkas främst på regional 

basis. Detta leder till skapandet av 

nya arbetstillfällen samt regionalt 
värdeskapande och affärsmässig ak-
tivitet.

•	 odlingen av förnybara råmaterial in-
nebär en extra inkomstkälla för jord-
bruket. Det är också en stor fördel för 
jordbrukarna att producera bränslet 
de behöver på sin egen mark.

oberoende
•	 Hur länge kommer de fossila resur-

serna att räcka? aktuella analyser 
som gjorts av iea visar att efter-
frågan på energi kommer att öka 
dra matiskt i framtiden. skälen till 
detta är å ena sidan outnyttjade 
möjligheter till kostnadsbesparin-
gar genom energieffektiviseringsåt-
gärder i i-länderna och å andra sidan 
den snabbt ökande efterfrågan på 
energi i tillväxtländer som indien 
och Kina. 

•	 användandet av biooljor som 
bränsle ger oberoende av stora olje-
exporterande länder, länder som 
ofta ligger i politiskt instabila om-
råden. Dessutom innebär det ober-
oende från de stora multinationella 
oljeföretagen. 

lönsamheT
•	 ju högre priset på diesel är, desto 

större blir lönsamheten för att an-
vända bioolja som bränsle. .
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Under 2007 framställdes mer än en 
miljon ton biooljor från ca 600 fabriker 
i europa och ersatte delvis behovet av 
fossil diesel. minst 40 000 tunga lastbi-
lar, bilar, traktorer, båtar och lok drevs 
med 100 % ren bioolja och detta inne-
bar en minskning med ca 2,6 miljoner 
ton Co2! 

Denna utveckling följde kravet 
från europeiska kommissionen att 
medlemsländerna implementerar 
rikt linjerna från eU och arbetar aktivt 
för att minska Co2-utsläppen inom 
transportsektorn samtidigt som man 

uppnår ett större oberoende av fos-
sila bränslen. en sidoeffekt av detta var 
skapandet av mer än 10 000 nya jobb 
samt betydande tekniska framsteg 
inom denna nya sektor. i ett gemen-
samt projekt har transport- och jord-
brukssektorn tagit de första stegen i 
riktning mot en ekonomi baserad på 
biobränslen.

Bioolja produceras främst av raps och 
solrosor som odlats i europa. De gula 
rapsfälten är de första grödorna som 
dyker upp i jordbrukslandskapet och 
är ett paradis för insekter och djur. 
rapsodlingen har blomstrat sedan år 
2000, något som ytterligare förstärkts 
genom att använda den som djurfoder. 
raps odlas med växelbruk och plan-
teras före spannmålsgrödor. rapsod-
ling förbättrar jordens kvalitet genom 
att tillföra 8 ton koldioxid per hektar. 
rapsfröna pressas främst i små lokala 
pressar på landsbygden. Presskakan är 
europas egen källa till jordbrukspro-
tein och man får ca 30 % bioolja. 

Vissa eU-medlemsländer som införde 
skattebefrielse för biooljor har sett en 
oväntad framgång i användandet av 
bränslet och andra hundraprocentiga 
biobränslen (t.ex biodiesel, etanol).

nUläGet.
en eUroPeisK öVersiKt

Hein aBerson
solaroil systems
MS Boijl (Nederländerna)
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införandet av skatt på oljeväxter och 
ökningen av priserna utgör ett stort 
bakslag för de många små och me-
delstora företag i europa som står för 
nya initiativ inom biobränsleområdet, 
samt har skapat en enorm ekonomisk 
utmaning i konkurrensen med fos-
sila bränslen. Dessa ogynnsamma 
be tingelser har lett till att många eu-
ropeiska initiativ har övergetts och re-
sultatet är stängda och nedmonterade 
produktionsanlägg ningar för biodriv-
medel, slöseri med investeringsfonder 
och förlust av jobb och kunskap som 

kostar miljarder. 

Biooljor representerar ett viktigt om-
råde där framförallt landsbygden kan 
bidra till målen som specificerats i di-
rektiven om förnybar energi 2009/28/
eU och bränslekvalitet 2009/30/eU. 

Vi har genomfört en grundläggande 
undersökning om hur användningen 
av biooljor som drivmedel ser ut bland 
vissa av eU:s medlemsstater och de hu-
vudsakliga resultaten presenteras i de 
följande tabellerna.

Är biooljor TillåTna som brÄnsle 
Till maskiner som TrakTorer, 
slåTTermaskiner, flismaskiner 
inom jordbrukssekTorn?

tyskland, österrike, finland, 
Polen, Belgien, slovenien, 
sverige, nederländerna, 
Bulgarien

ja

italien nej

Är biooljor TillåTna som 
brÄnslen i privaTa bilar/fordon?

tyskland, österrike, 
Polen, Belgien, 
slovenien, sverige, 
nederländerna, 
Bulgarien

ja

italien nej

finland
fortfarande 
osäker 
lagstiftning

Är biooljor TillåTna som eTT 
brÄnsle för elprodukTion?

tyskland, österrike, 
Polen, Belgien, 
slovenien, sverige, 
nederländerna, italien

ja

Bulgarien, finland

fortfarande 
osäker 
lagstiftning 
(Kvalitet)

8



BioBränslemarKnaDen i eU
laGar oCH reGler
omkring en tredjedel av eU 27:s primära 
energiförbrukning sker i transportsek-
torn och andelen biobränslen var 12 mil-
joner ton oljeekvivalenter (4 %) vilket 
är långt ifrån det uppställda målet på 
18 mtoe. Biooljor svarar för ca 0,9 % av 
bränslena som används i transportsek-
torn 2009, totalt ca 120 000 ton (aeBiom 
2011).
Under åren 2005–2007 producerades 
ca 300 000 ton enbart på den tyska 
marknaden (tfZ Bavaria 2007) som 
användes främst inom jord- och skogs-
bruket. 

nulÄgeT
eU-kommisionen har som uppgift att 
göra en lägesrapport över utvecklingen 
av förnybar energi för att nå 2020-målen. 
Här är några resultat av en bedömning 
av situationen i slutet av 2010.
sedan lanseringen av direktivet 
2003/03/eU var den första uppgiften 
som medlemsländerna hade att genom-
föra att reglera tullar och skatter på bio-
bränslen. europaparlamentet (beslut 
18 juni 1998) efterlyste en ökning av 
marknadsandelen för biodrivmedel un-
der fem år genom ett paket åtgärder, 
bland annat skattebefrielse, finansiellt 
stöd för förädlingsindustrin och faststäl-
lande av en obligatorisk andel produk-
tion av biodrivmedel för oljebolag.
enligt artikel 16 i direktivet 2003/96/eU, 
får medlemsstaterna tillämpa ett undan-
tag i beskattningen eller sänka skatte-
satsen på den skattepliktiga produkten 

i artikel 2 av direktivet, t.ex. biobränsle 
eller biobränslen blandade med min-
eraloljor som används som bränslen 
till motorfordon. men enligt artikel 16 
måste skatteåtgärder vara begränsade 
i tid och får inte tillämpas under en pe-
riod på mer än sex på varandra följande 
år. Denna period kan förlängas. i rap-
porten till europaparlamentet och rådet 
visar Kommissionens analys att de hög-
sta andelarna av biobränslen vanligtvis 
finns hos de medlemsländer som har 
förpliktelser kombinerat med skattein-
citament. (tyskland, slovakien, frank-
rike). för tillfället har 19 medlemsländer 
förpliktelser. om dessa saknas så krävs 
det omfattande skattelättnader för att 
nå målet med biobränslet marknadsan-
delar. 
 
mål och andel
enligt direktivet 2009/28/eU av den 
23 april 2009 om främjande av använd-
ningen av energi från förnybara källor så 
skall andelen förnybara bränslen stiga 
till minst 10 % i alla medlemsländer till 
år 2020. oavsett om det är el eller vät-
gas från förnybara källor, första eller an-
dra generationens biobränslen, så finns 
det ett akut behov av att vi ser till att nå 
detta mål. Direktivet syftar också till att 
säkerställa att vi bara använder hållbara 
biobränslen som genererar tydliga net-
toutsläppsminskningar av växthusgaser 
och som inte har en negativ inverkan på 
den biologiska mångfalden och markan-
vändningen.

eliseo antonini
aiel italian agriforestry energy association 
Legnaro/Padova (Italien)

reent martens 
3n-Kompetenzzentrum e.V.
Werlte (Tyskland)
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Under 2008 var andelen förnybar energi 
i eU:s transportsystem 3,5 % och året 
innan var den 2,6 %. för 2009 så visar 
preliminära data en fortsatt tillväxt inom 
sektorn, och andelen biodrivmedel når 
4 % av den totala bränsleanvändningen 
inom transportsektorn. 
Under 2008 användes 10,1 mtoe biodriv-
medel för vägtransporter, vilket repre-
senterar 3,5 % av alla petroleumproduk-
ter som använts för vägtransporter 
(293 mtoe).
Under 2009 (aeBiom statistic 2011) 
var biodiesel fortsatt det mest använda 
biodrivmedlet motsvarande 79,5 % 
(9,5  mtoe) av den totala användnin-
gen av biodrivmedel, etanol stod för 
19,3 % (2,3mtoe) och resterande 1,2  % 
inkluderar andra biodrivmedel som 
bioolja, (0,9  %) och biometan (0,3 %) 
som används i en begränsad andel av 
medlemsländerna. andelen bioolja min-
skar snabbt och på den viktiga tyska 
marknaden minskade försäljningen från 
100 000 ton år 2009 till 61 000 ton år 
2010, vilket innebär 0,1 % av den totala 
energianvändningen. (BWa report 2011 
Dir 2003/30/eU).

imporT och exporT av 
biodrivmedel
Under 2007 importerades ca 15 % av 
biodrivmedlen som användes inom eU. 
Året innan var siffran 25 %. samtidigt 
ökade expertandelen från 7 % (2007) 
till 10 % (2008), så den totala nettoim-
porten 2008 var ungefär 15 %. 
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för ca 50 % av de fabrikerna var hu-
vudaktiviteten att producera bioolja 
som bas för biodieselproduktion. för 
20 % var den huvudsakliga aktiviteten 
att producera olja för matlagning och 
för 17 % presskaka till djurfoder. efter 
introduktionen av den progressivt 
ökande beskattningen reducerade 60 % 
av fabrikerna sina aktiviteter. man har 
fortfarande problem att sälja oljan till 
marknaden p.g.a. de stigande priserna 
på råvarorna.

Källa: remmele, e. (2007): “Handbuch. Her-
stellung von rapsölkraftstoff in dezentralen 
ölgewinnungsanlagen” Gülzow: fnr e.V.

Oljepressens kapacitet

50 kg/timme 40 %

från 50 till 500 kg/timme 43 %

över 500 kg/timme 16 %

egen användning 11 %

< 25 km radie 54 %

20–50 km radie 16 %

Frön kommer ifrån

Producerat på den egna marken 13 %

< 20 km radie 55 %

20–50 km radie 20 %

egen användning 11 %

< 25 km radie 25 %

25-50 km radie 25 %

> 50 km radie 36 %

Produktion av frö i närheten av den loka-
la pressen

leveransradie för bioolja producerad i 
lokala pressar

leveransradie för rapsfrökaka 
producerad i lokala pressar

falleT Tyskland
tyskland var den ledande marknaden 
för biooljor fram till augusti 2006. en 
progressiv skatt infördes i början av 
2008 och ökade till början av 2012 då 
den kom att stanna på 45 eurocent/liter 
(plus moms). i mars 2007 fanns det un-
gefär 577 decentraliserade oljepressar i 
tyskland som bearbetade ca en miljon 
ton raps till ca 330 000 ton rapsolja och 
ca 650 000 ton rapskaka, som lämpar sig 
väl som en proteinbas i djurfoder. Dessa 
fabriker hade liten till medelstor kapac-
itet, vilket visas i tabellen nedan. siffror-
na baseras på en nationell studie gjord i 
tyskland under 2006–2007.  De följande 
siffrorna är aktuella för de 577 fabrikerna 
i tyskland i mars 2007.

Uhl, a.; Haas, r.; remmele, e. (2007): “Befragung 
von Betreibern dezentraler ölsaatenverarbei-
tungsanlagen” Berichte aus dem tfZ, nr. 15. 
straubing: technologie- und förderzentrum
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som många nationella och regionala 
projekt har visat, så är användningen av 
biooljor som bränsle i förbränningsmo-
torer tekniskt möjligt och lämpligt. De 
största hindren utgörs av lagstiftning 
och skattemässiga regelverk. i Kommis-
sionens förordning (eG) nr 794/2004 som 
implementerar rådets förordning (eG) nr 
659/1999 fastställs tillämpningsföreskrift-
er för tillämpning artikel 88 i eU-fördraget. 
i synnerhet artikel 2 i Kommissionens 
förordning anmälan av ett nytt stöd skall 
göras på anmälningsformuläret som an-
getts i del 1 av bilaga 1 till dessa föreskrift-
er. Detta för att informera Kommissionen 

om skattesystemets åtgärder som skatte-
befrielse, skattereduktion, differentiering 
av skatt och skatteåterbäring i enlighet 
med direktiv 2003/96/eG.
enligt artikel 16 i direktiv 2003/96/eG får 
medlemsstaterna tillämpa ett undantag 
eller en reducerad skattesats på skattep-
liktig produkt, kallad energiprodukt i ar-
tikel  2 i direktivet, dvs. rena biobränslen 
eller biobränslen som blandas med miner-
aloljor, som är motorbränslen. men enligt 
artikel 16, måste beskattningsåtgärder 
vara begränsade i tid och de får inte tilläm-
pas under en längre period än sex år i följd. 
Denna period kan förlängas. 

Tyskland

År 2006 infördes en progressiv skatt som ökar från (8 eurocent/l) till 2012 (45 eurocent/l)
för rena växtoljor som uppfyller Din 51.605: 1 januari 2011  18,46 eurocent/liter 
för rena växtoljor som uppfyller Din 51.605: 1 januari 2012 44,90 eurocent/liter 
rena vegetabiliska oljor som inte uppfyller Din 51.605 beskattas fullt. 
användning av ren vegetabilisk olja och även biodiesel som bränsle i jordbrukssektorn är skattefritt. 
moms: 7 % för raffinerad rapsolja om produkten används som bränsle men inte för blandningar av rapsolja och diesel.

österrike

ren bioolja är skattefri. om bioolja blandas med biodiesel så beskattas hela blandningen med 0,347 euro/liter.
om bioolja blandas med fossil diesel så beskattas hela blandningen med - 0,375 euro/liter.
när det gäller tankning genom slutanvändaren i två steg: om man tankar diesel först och sedan med bioolja så är biooljan skattefri likaså 
om man använder ett munstycke som blandar diesel och bioolja direkt. 
momsen är 10 %.

frankrike

egen användning är momsfri för jordbrukare. inhemsk konsumtion är skattebefriad. 
användning i bilpool för lokala myndigheter med officiellt godkännande: moms 19,6%.
inhemsk konsumtionskatt (tiC): 31,84 euro/100 l under 2010 
inhemsk konsumtionskatt (tiC): 34,84 euro/100 l under 2011
för dieselbilar: moms 19,6 % inhemsk konsumtionsskatt 42,84 euro/100 l.

biooljor: regelverk för TransporTÄndamål (beskaTTning)

skaTTemÄssig sTaTus i några eu-lÄnder
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italien

jordbrukare, egen produktion och egen konsumtion: skatt 189 euro/1000 liter, ingen moms
jordbrukaren säljer en del av sin egenproducerade bioolja: skatt 189 euro/1000 liter och lägger på 20 % moms
jordbrukaren köper på lokala marknaden och använder i sina traktorer, producenter av biooljan betalar skatt: 21 % moms
Detta gäller även för användare utanför jordbruket

belgien

Biooljor är skattefria fram till slutet av 2011. 
om ett nytt finanspolitiskt ramverk godkänns av eU kommer det att bli ändrade villkor. 
Bioolja bör produceras av jordbrukare och deras organisationer. 
jordbrukarna måste använda sina egna oljeväxter. man måste sälja biooljan direkt till slutanvändarna. Detta är momsfritt.

finland

Beskattning för jordbrukare 0,1605 euro/liter
om biooljan används för fordon så tillkommer utöver biooljans pris: (±0,80 euro/liter)
0,2814 euro/liter -> koldioxidskatt
0,1214 euro/liter -> strategiskt lager
0,0035 euro/liter -> avgift
total skatt 0,4063 euro/liter (energiinnehållskatt) 
slutpris 1,2060 euro/liter

neder
länderna

Vid slutet av 2010 tar den fria skattemässiga ramen slut.
moms 19%
skatter på mineralolja: 0,41euro/liter plus 19 % moms.

danmark
Bränsleskatten på biooljor och andra biodrivmedel som ersätter diesel är 9,27 euro/Gj. Det är 0,315 euro/liter bioolja. 
för svavelfri diesel är bränsleskatten 0,332 euro/liter och dessutom betalas en Co2-skatt på 0,055 euro/liter. totalt 0,387 euro/liter. 
Både bränslena och skatterna är belagda med 25 % moms.

stor
britannien

Biooljor beskattas i samma utsträckning som alla normala bränslen och biodrivmedel utom de som kommer ifrån spillolja. 
skatten är 52,12 pence per liter. 
spilloljor som härrör från biobränslen beskattas med 36,12 pence per liter till april 2012 när lagstiftningen kommer att ses över.

polen
Biooljor är skattefria för jordbrukare. Det fanns en skattereduktion tills den 30 april 2011 för andra användare (2,5 euro per ton mindre än 
de fossila bränslena). efter denna period så är beskattningen samma som för de fossila bränslena. 
momsfritt. 

sverige Biooljor är skattefria, även om de blandas. 
momsen är 25 %.

slovenien
Beskattningen är samma som för fossila bränslen. År 2010 motsvarade detta ca 430,21 euro/1000 liter. jordbrukare kan få tillbaka skatten i 
slutet på året. Detsamma gäller bolag som använder bioolja för kommersiella ändamål. 
momsen är 20 %.
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HÅllBarHet 
oCH CertifierinG
”Under de kommande åren så är biodriv-
medel huvudalternativen till bensin och 
diesel för transportändamål. transport-
sektorn står för mer än 20 % av utsläppen 
av växthusgaser i eU. Vi måste se till att 
biodrivmedlen som används även är håll-
bara. Vår certifiering är den strängaste 
i världen och kommer att se till att våra 
biodrivmedel uppfyller de högsta miljö-
standarder. Det kommer att få positiva ef-
fekter också på andra regioner eftersom 
det omfattar även importerade biodriv-
medel.” – Günther oettinger, eU:s ener-
gikommissionär. (Press release iP/10/711, 
10/06/2010).

Direktivet om förnybar energi från de-
cember 2012 innehåller introduktionen 
av frivilliga regler för certifiering av håll-
barhet för biobränslen och anger de 
allmänna villkor som måste uppfyllas 
för att bli erkända av eU. Det viktigaste 
kriteriet behandlar graden av insyn i 
produktionen och distributionskedjan 
från jordbrukaren via pressar och åter-
försäljare till tankstationer. Produktionen 
av biobränslen från mark med ett högt 
naturvärde (urskog, områden med höga 
kollager, våtmarker och myrar) kommer 
inte längre att vara möjlig i framtiden. till 
exempel uppfyller inte omvandlingen av 
skogar till oljepalmsplantager dessa kri-
terier. Vidare kan bara biobränslen med 
en hög besparingspotential för växthus-
gaser räknas med i nationella mål och 
dessa måste ha en potential att uppnå 

minst 35 % minskade växthusgasutsläpp 
jämfört med fossila bränslen. Denna nivå 
kommer att öka till 50 % år 2017 och till 
60 % år 2018 för biobränslen från nya an-
läggningar. följande certifieringssystem 
har erkänts av europeiska kommissionen 
år 2011: 
•	 isCC tyskland (statligt finansierat 

system som täcker alla typer av bio-
bränslen)

•	Bonsucro eU (rundabordsinitiativ för 
biobränslen baserade på sockerrör, 
fokus på Brasilien)

•	rtrs eU reD (rundabordsinitiativ för 
biobränslen baserade på soja, fokus på 
argentina och Brasilien)

•	rsB eU reD (rundabordsinitiativ som 
täcker alla typer av bränslen)

•	2Bsvs (franska industrins system som 
täcker alla typer av bränslen)

•	rsBa (industrisystem för för abengoas 
leveranskedja)

•	Greenergy (industrisystem för grön en-
ergi som kommer från sockerrörsetanol 
från Brasilien).

bevis på hållbara brÄnslen i 
Tyskland
tyskland var den första eU-medlemsstaten 
att genomföra eU-direktivet om hållbara 
drivmedel den 1 januari 2011 i nationell 
lagstiftning. föreskrifter för dokumenter-
ing och certifiering för biodrivmedel och 
flytande biomassa regleras genom de två 
godkända certifieringssystemen reDcert 
och isCC.

marie-lUise rottmann-meyer
reent martens 
3n-Kompetenzzentrum e.V.
Werlte (Tyskland)
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Hållbarhetsförordningen reglerar föl-
jande:
•	krav på hållbar produktion av bio massa
•	bevis på ursprunget för den hållbara 

biomassan
•	certifieringssystem och certifierande 

organ.

Huvudsakliga krav enligt hållbarhets-
förordningen:
•	 ingen användning av biomassa från 

mark med höga naturvärden (t.ex gräs-
mark med hög biologisk mångfald, 
naturskyddsområden)

•	 ingen användning av biomassa från 
mark med stora kollager (t.ex. hedar, 
våtmarker)

•	 ingen användning av biomassa från 
mark som klassades som torvmark den 
1 januari 2008

•	odlingen av biomassa ska följa god 
praxis (tvärvillkor – hållbara jordbruks-
metoders)

•	potentialen för reduktion av växthus-
gaser skall vara  35 %.

efter skörden 2010 beaktas bara bio-
drivmedel som har producerats i en-
lighet med verifierade hållbara me-
toder som kan påvisa en tillräckligt 
stor växthusgasreducerande potential. 
Bevis för en hållbar biomassaproduk-
tion måste tillhandahållas genom ett 
relevant certifieringssystem. Dessutom 
måste kravet på ett massbalanssystem 
för hela produktions- och leveransked-
jan uppfyllas. information om detta 
tillhandahålls i ”riktlinjer för hållbar 
produktion av biomassa” som utfärdats 
av den tyska federala myndigheten för 
jordbruk och livsmedel (Ble) (www.
ble.de) riktlinjerna kan laddas ner från 
hemsidan under ”Publikationer”.
Hittills har de tre internationella syste-
men för hållbarhetscertifiering (isCC, 
international sustainability and Carbon 
Certification system), reDcert och rsB 
rundabordssamtal om biobränsle blivit 
certifierade i tyskland.
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Kontroll aV HÅllBarHet 
för Bränslen i österriKe
På grundval av eU-direktivet 2009/29/
eG om främjande av användningen av 
energi från förnybara resurser, har öster-
rike inrättat ett nationellt övervaknings- 
och kontrollsystem. Den federala lagen 
Gazette ii 250/2010 (jordbruksmaterial 
för transport och andra flytande biodriv-
medel) agrarmarkt austria har befogen-
het att kontrollera och övervaka råvaru-
produktionen, handel och bearbetning. 
följaktligen är de berörda företagen 
skyldiga att registrera sig hos ama. i 
motsats till grossisterna ska bönderna 
skriftligen meddela att deras varor upp-
fyller hållbarhetskriterierna. ama kan 
göra relevanta kontroller med hjälp av 

ett integrerat administrations- och kon-
trollsystem. importerade varor måste 
styrka sin hållbarhet och utländska kon-
trollsystem måste godkännas av ama. 
Den federala miljöbyrån (UBa) är an-
svarig för övervakningen av hållbart 
producerade drivmedel och producent-
er och bolag som handlar med dessa 
måste vara registrerade hos UBa. UBa 
har utvecklat ett certifieringssystem 
som bekräftar hållbarheten hos biodriv-
medel och man utfärdar även certifikat 
till producenterna av biodrivmedel. 
Kostnaderna för de båda organisation-
erna täcks av de företag som omfattas 
av den reglerade marknaden.

josef BreinesBerGer 
aGrar PlUs GmbH
St. Pölten (Österrike)
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GrUnDerna för 
ProDUKtion aV Biooljor
egenskaper och poTenTial för 
biooljor  
triglycerider eller fetter och fettsyror 
består kemiskt av glycerol och tre fett-
syror. i fettsyrorna kan det vara enkel-
bindning eller dubbelbindning mellan 
kolatomerna.

omättade fettsyror har en dubbelbind-
ning i kolkedjan och fleromättade fett-
syror har flera dubbelbindningar.

fettsyresammansättningen i ett oljefrö 
bestäms genetiskt. oljans fysikaliska 
egenskaper beror till stor del på fett-
syrornas struktur. figur 1 visar hur en 
triglyceridmolekyl är uppbyggd.

tabell 1 visar fettsyresammansättningen 
för fyra olika biooljor. ju större andel 
omättade fettsyror, desto högre jodtal. 
oljor med högt jodtal är inte olämpliga 
som bränsle i princip, men klassas som 
mer reaktiva till sin karaktär eftersom 

det är lätt att bryta dubbelbindningarna.

en encylindrig motor långtidstestades 
tillsammans med olika typer av biodiesel 
med jodtal 100–180 [g jod/100 g olja] på 
1990-talet av fj-Blt. man kunde slå fast 
att ju högre jodtal desto mer förorening 
på kolvringen. för närvarande kan man 
inte rekommendera olja från oljedådra 
(camelinaolja) med jodtal 160 som 
bränsle. Biooljor med jodtal över 125 ska 
inte ut på marknaden med hänvisning 
till gränsvärdet i Din 51605.

Karakteristiska egenskaper som densitet, 
flampunkt och värmevärde skiljer sig 
inte mycket åt mellan olika biooljor.

rapsolja är den bioolja som man har 
mest erfarenhet av som bränsle. in-
tresset för solrosodling för produktion 
av oljefrö ökar, framför allt i medelhavs-
länderna och östeuropa.

fao har samlat uppgifter om olika grö-
dor i en databas. arealen för oljeodling i 
eU-länderna ökat från nästan 7 miljoner 
hektar 1980 till mer än 16 miljoner hek-
tar 2009. av den odlade ytan används 
40  % för raps, 30 % för oliver, 24 % för 
solrosor och bara 1,9 % för soja. 

rapsfrönas dominans blir ännu tydligare 
när man tittar på producerad mängd. 
2009 var den totala oljefröskörden för 
alla eU-länder cirka 42,5 miljoner ton, 
varav hälften raps (21,4  miljoner ton), 

josef ratHBaUer 
Blt - Biomass | logistics | technology
francisco josephinum 
Wieselburg (Österrike)

Figur 1 Triglycerid, principen för 
uppbyggnad av en molekyl  
(Källa: Widmann 1999)

Glycerol                    Fettsyror
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följt av oliver (12,5 miljoner ton), sol-
rosfrö (knappt 7 miljoner ton) och soja 
(0,8 miljoner ton).

Uppgifter om odling och avkastning i 
eU-länderna visar att som bränsle kom-
mer rapsolja fortsatt att vara viktig, och i 
medelhavsländerna och östeuropa även 
solrosolja.

fettsyra [%] rapsfrö solros Camelina

sorter med 
normal halt 
av oleinsyra

sorter med 
hög halt av 

oleinsyra

16:0 Palmitinsyra 3,2–5,0 6,4 <4 5,1

18:0 stearinsyra 1,0–2,5 1,3 <2 2,2

18:1 oleinsyra 52,6–63,2 39 >90 14,0

18:2 linolsyra 20,7–28,1 47 <3 17,4

18:3 linolensyra 10,1–15,5 --- --- 40,1

20:0 arakidonsyra --- 4 --- 1,3

20:1 eikosatriensyra --- --- --- 13,4

22:1 erukasyra 0–1,7 --- --- 3,1

övriga --- 2,3 <2 3,4

jodtal [g/100g] 100–120 135 95 160

Tabell 1 Fettsyresammansättning i olika 
biooljor (Källa: BLT)



oDlinGsasPeKter för 
oljeVäXter, raPs 
(BrassiCa naPUs l. Var. naPUs)
rapsfrö är en utmärkt gröda för förny-
bara bränslen. Den har odlats som jord-
bruksprodukt sedan 1500-talet. Den 
används inte bara till matlagning utan 
även som energikälla, främst till bio-
diesel och som råvara i kemisk industri. 
erukasyra gjord av rapsolja kan förädlas 
till tensider, mjukgörare, vätmedel och 
emulgeringsmedel.

raps är den viktigaste, effektivaste och 
bäst anpassade oljeväxten. Genomsnitt-
lig avkastning för höstraps är 2,0–
4,0  ton/ha, varav cirka en tredjedel är 
olja. Vårraps har lägre avkastning, cirka 
1,5–2,5 ton/ha.

oleinsyra är den viktigaste fettsyran 
till bränsle och kemisk industri. olje-
halten i fröna påverkas av sort, lokal, 
mognadsstadium och vädret under till-

växtfasen (tempera-
tursumman). andra 
viktiga faktorer är 
tiden för skörd, till-
växthöjd, stråstyrka 
och mottaglighet 
för sjukdom (torröta 
eller Phoma; sclero-
tinia).

Vid sidan av fröna med sitt höga innehåll 
av olja är rapskakor en viktig biprodukt 
med proteinhalt på cirka 35 %.
raps ska bara odlas vart 3:e till 4:e år 
i växtföljden, helst efter grödor som 
bryter ned växtrester och mognar 
snabbt och tidigt på växtsäsongen, till 
exempel tidig potatis, ärtor, grovfoder, 
grönträda eller höstkorn. raps brukar 
odlas efter höstkorn och även efter höst-
vete (bara med tidig skörd). i växtföljder 
med spann mål kan man överväga den 
positiva effekten som rapsens grön-
massa kan ge. när man odlar sorter 
med hög andel erukasyra ska man noga 
försäkra sig om sortrenheten (separat 
växtföljd och lagring nödvändigt).

tekniken för rapsodling för industriella 
ändamål är densamma. tidpunkt för 
skörd är viktig när oljan ska pressas i liten 
skala för att användas som bränsle. om 
det är en stor andel omogna frön kom-
mer oljan att innehålla mycket fosfor, 
kalk och magnesium samt ha ett högt 
syratal. Det ökar risken för problem med 
koksbildning i motorn vid förbränni n g. 
i mogna frön är nivåerna av dessa äm-
nen liksom syratalet lägre, vilket minskar 
risken för koksning och korrosion.

GesCHe rieCKmann
landwirrtschaftskammer niedersachsen
Hannover (Tyskland)

reent martens
3n-Kompetenzzentrum e.V.
Werlte (Tyskland)
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oDlinGsasPeKter för 
oljeVäXter, solrosfrö
(HeliantHUs annUUs l.)

eliseo antonini 
Valter franCesCato
aiel italian agriforestry energy association 
Legnaro/Padova (Italien)

solros är en ettårig växt som växer i rik, 
väldränerad, fuktig jord. Växtsäsongen 
är 110–145 dygn, från mitten av mars 
till slutet av september. fröna sås med 
2,5 cm djup. optimalt avstånd mellan frö-
na är 75 cm (8–9 frön per m2 ger 7–8 plan-
tor per m2), i kommersiella odlingar är 
45 cm vanligast.

solros mår bra av kvävegivor, speciellt 
i den tidiga tillväxtfasen, men utnyttjar 
inte kvävet särskilt effektivt.

solrosor är bra på att utnyttja markens 
kväveförråd.

i italien produceras bioolja främst från 
raps, och det finns en växande marknad 
för solrosfrön. solrosor odlas traditionellt 

främst i de centrala regionerna för livsme-
delsindustrin. i de viktigaste områdena i 
regionerna toscana, marche och lazio, är 
avkastningen 3,0–3,5 ton/ha och år.

fältförsök genomfördes 2011 i italien 
och gav följande resultat. för första gån-
gen var den genomsnittliga avkastnin-
gen från de 10 sorterna med hög olein-
syrehalt större än de vanliga sorterna 
(3,47  ton/ha, år för frö och 1,38 ton/ha 
för olja, respektive 3,37 ton/ha, år och 
1,33 ton/ha). sorter som visade sig ge en 
pålitlig avkastning var nK Camen och Do-
riana. sorterna mas 84.e och mas 83.r be-
höver provodlas mer. i vissa försök gav nK 
Camen en skörd på 4,1 ton/ha, år och ett 
oljeutbyte på 45 %, eller cirka 17,6 ton/ha 
torrsubstans.

De stora odlingsländerna för solrosfrö 
i EU är Frankrike, Bulgarien, Rumänien, 
Ungern och Italien, totalt produceras 
6,5 Mton (FAO 2009). De största 
producenterna i EU:s närområde är 
Ryssland och Ukraina (13 Mton), följt av 
Turkiet, Serbien och Moldavien (2 Mton).
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PressninG oCH 
BearBetninG aV frön
oljefröna kan behandlas i stora, central-
iserade, industriella anläggningar med 
kapacitet upp till 4 000 ton/dag eller i 
små lokala anläggningar (figur 1) med 
kapacitet på 0,5–25 ton/dag (upp till 
250 t/dag i vissa fall). Processerna skiljer 
sig ganska mycket åt i komplexitet, an-
vändning av lösningsmedel, vatten och 
andra kemikalier samt mängden av-
loppsvatten och avfall. Dessutom ger de 
olika stort oljeutbyte och fasta rester i 
presskaka eller mjöl.

i stora, centraliserade anläggningar för 
oljepressning (figur 2) produceras en 
helt ren bioolja som varmpressats och 
extraherats med lösningsmedel, medan 
små, lokala oljepressar ger kallpres-
sad olja med en varsam metod som 
inte kräver samma raffinering (degum-
mering, neutralisering, blekning, deo-
dorisering). Vid småskalig oljepressning 
spelar rapsens kvalitet, pressmetoden 
och reningen av oljan (separation av 
fasta och flytande beståndsdelar) stor 
roll för oljans kvalitet. Kallpressad olja 
behöver behandlas för att få ner halter-
na av kalcium, fosfor och magnesium till 
mindre än 1 mg/kg i den rena bränsle-
oljan.

speciellt vid småskalig oljeproduk-
tion är det viktigt att ha ett fungerande 
kvalitetsledningssystem som garanterar 
god kvalitet och omfattar hela vägen 
från rapsfrön till produktion, lagring 
och distribution. rapsfröna ska vara fullt 

mogna med en låg andel trasiga frön 
och främmande material. oljepressnin-
gen ska genomföras så att man undviker 
att oönskade föroreningar överförs till 
produkten (kalcium, fosfor och magne-
sium). efter pressningen ska man filt-
rera bort fasta rester minst två gånger. 
andra föroreningar och utfällningar tas 
också bort. slutligen behövs kvalitets-
kontrollerad lagring för att garantera 
att kunden får ett bränsle som uppfyller 
kvalitetskraven i Din 51605 eller för-
standard Din 51623.

lagring av bioolja  
när man lagrar bioolja ska man noga 
undvika oxidering, hydrolys, polymeri-
sering och enzymatisk nedbrytning. 
rapsbränsleoljan ska förvaras mörkt och 
vid konstant, låg temperatur, 5–10  °C, 
till exempel i en underjordisk tank. Vat-
ten får varken komma in som nederbörd 
eller kondens, och kontakt med luft 
måste minimeras, exempelvis genom 
att minska kontaktytorna. rapsolja som 
ska lagras ska vara så fri som möjligt från 
föroreningar för att förhindra nedbryt-
ning med enzymer och sedimentering 
av föroreningar i botten av tanken. 

materialet i tanken kan vara stål eller 
rostfritt stål, och med vissa restriktioner 
syntetiska material som polyeten med 
hög densitet (HDPe). metaller som kop-
par och dess legeringar kan ha katalyt-
isk effekt och måste undvikas helt och 
hållet. Behållare av syntetiska material 

eDGar remmele
technologie- förderungzentrum (tfZ) 
im Kompetenzzentrum für 
nachwachsende rohstoffe 
Straubing (Tyskland)
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som släpper igenom något ljus måste 
stå i mörk miljö. Behållaren måste kun-
na stängas ordentligt för att förhindra 
intrång av vatten. man måste vidta åt-
gärder för att undvika kondensbildning 
när man fyller tanken eller under la-
gring, kondens som kan bildas till följd 
av stora temperaturskillnader mellan 
tanken och innehållet. om det behövs 
ska tankens ventilation förses med ett 
filter som hindrar att vatten kommer in 
i tanken. tankar under markytan är bätt-
re än ovanför eftersom de håller tem-
peraturen mer konstant. lagringstankar 
måste rengöras regelbundet. Bara helt 
torra behållare kan återfyllas med raps-
oljebränslet.

med mycket goda lagringsförhållanden 
kan en högvärdig kvalitetsbioolja med 
låg nivå av fleromättade fettsyror lag-
ras säkert upp till tolv månader. Vid og-
ynnsamma lagringsförhållanden, till ex-
empel utomhuslagring med exponering 
för varierande solsken och temperatur, 
kan stabiliteten mot oxidation på tre 
månader falla under kraven i normen 
Din 51605.

Figur 1 Behandling av frö vid pressning i småskalig anläggning

Frön

reninG FöroreninGar

MalninG rensninG aGnar

PressninG

GruMliG olja adsorbenT 
ciTronsyra

sediMenTerinG
cenTriFuGerinG FilTrerinG FilTerkaka

Presskaka ren olja

exTra FilTrerinG
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Figur 2 Behandling av frö vid pressning i industriell skala



Figur 3 
Oxidationsstabilitet (enligt DIN EN 14112) 

för prover av rapsfröoljebränsle som utsätts 
för varierande lagringsförhållanden vid 

oskyddad utomhuslagring

Figur 4 
Oxidationsstabilitet (enligt DIN EN 14112) 

för prover av rapsfröoljebränsle som utsätts 
för varierande lagringsförhållanden vid 

lagring som är skyddad mot ljus och har 
jämn temperatur, 5 °C
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rätt laGrinGsmetoDer för 
Biooljor
man ska lägga stor omsorg vid lagring av 
bioolja.

•	 Behållare	för	lagring	ska	vara	godkända	
för ändamålet av tillverkarna.

•	 Vid	 lagring	 ovan	 jord	 ska	 behållarna	
placeras på fast underlag som är 
o genomsläppligt för vätskor.

•	 Behållaren	 måste	 vallas	 in	 och	 invall-
ningen ska rymma innehållet i en full 
behållare. 

•	 Vid	 lagring	 under	 jord	 ska	 behållaren	
vara dubbelväggig. 

•	 Vid	 utomhuslagring	 måste	 det	 finnas	
tak över behållaren.

•	 Ett	 ogenomträngligt	 metallskydd	 ska	

installeras under. Bindemedel (sågspån 
eller annat komposterbart material) ska 
finnas i närheten. Utspilld olja medför 
halkrisk.

•	 Om	det	finns	avledning	för	avloppsvat-
ten i närheten ska en oljesump med 
fettavskiljning finnas. Det uppsamlade 
materialet kan komposteras.

med tanke på biooljans specifika egen-
skaper kan de som ansvarar för projektet 
behöva söka mildring av vissa krav hos 
myndighet med motivering för detta. 

Både när det gäller lagring av frön och 
bioolja måste man uppmärksamma 
vissa parametrar för att skydda produk-
tens kvalitet. riktig lagring är en viktig 
förutsättning för att garantera problemfri 
drift av motorn.

eftersom ren bioolja är en naturprodukt så 
äger åldrande och kemiska förändringar 
rum. följande negativa påverkan och kon-
sekvenser förekommer:

  Negativ påverkan Konsekvens

syre oxidering

Vatten Hydrolys

Hög temperatur oxidering, hydrolys

ljus oxidering

metaller (Cu, fe) Katalyserar oxidering

josef ratHBaUer 
Blt - Biomass | logistics | technology
francisco josephinum
Wieselburg (Österrike)
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man kan vidta åtgärder mot dessa kemis-
ka reaktioner så att man får bra lagring.

viktigt vid lagring av oljefrö:
•	 Hög	grad	av	mognad
•	 Låg	fukthalt
•	 Minskad	andel	främmande	material
•	 Låg	 lagringstemperatur	med	tillräcklig	

ventilation

viktigt vid lagring av bioolja:
•	 Låg	nivå	av	föroreningar
•	 Frostfri	lagring	vid	låg	temperatur
•	 Temperaturfluktuationer	ska	undvikas
•	 Skydd	från	ljus
•	 Närvaro	av	 syre	och	vatten	ska	undvi-

kas
•	 Ickejärnmetaller	ska	undvikas
•	 Lagringstanken	ska	kunna	tömmas	helt	

och rengöras ordentligt.
•	 Regelbunden	rengöring	av	tanken	rek-

ommenderas

för att undvika kondensvatten i traktor-
tanken ska den om möjligt alltid vara full. 
Det är alltså bättre att fylla tanken på kväl-
len när arbetet avslutats än att vänta till 
nästa morgon!
Bränsleinlopp ska inte vara belägna lågt i 
tanken eftersom sediment kan ansamlas 
där.
ren bioolja har varierande lagringshåll-
barhet beroende på lagringsvillkor och 
oljekvalitet. även vid goda lagringsförhål-
landen bör oljan inte lagras längre än ett 
år.
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raPsKaKor som foDer för 
GÅrDens DjUr
rapsfrökakor används framför allt som 
proteinfoder för nötkreatur men är lika 
värdefullt för uppfödning av svin. Det är 
tillåtet att använda för lantbruksföretag 
enligt eU:s miljödirektiv. för att fast-
ställa andelen rapsfrökaka i fodergivan 
ska man speciellt ta hänsyn till innehåll 
av fett och glukosinolat. Högre halter av 
glukosinolater kan ha negativa effekter 
på födointag och sköldkörtelfunktion. 
De anrikas i rapsfrökakan när fettet av-
lägsnas.  eftersom man inte slutbehand-
lar med värme innehåller rapsfrökakan 
dubbelt så mycket glukosinolater som 
rapsfrömjöl. fetthalten varierar mycket 
beroende på extraktionsmetod och frö-
nas oljehalt. i en undersökning gjord 
av UfoP i tyskland var andelen fett i 
genomsnitt 14,4 % och varierade mel-
lan 8,4 % och 19,8 %. råproteinhalten 
varierade på liknande sätt från cirka 26 
% till 31 % och energiinnehållet vari-
erade också.

rapsfrökakor är speciellt intressant till 
mjölkkor tack vare den höga halten 
användbart råprotein och dito energi. 
andelen fett är nyckelfaktorn för att 
fastställa mängden rapsfrökaka i givan 
(alltså inte glukosinolathalten; vid cirka 
5 mmol/kg i fodret tolererar nötkrea-
tur mycket mer än svin). fetthalten ska 
inte överstiga 4–5 % ts av hela givan, 
vilket innebär cirka 2–2,5 kg per dag. 
rapsfrökaka i sådana mängder har pos-
itiv effekt på smörets kvalitet när det 
gäller bredbarhet. för ungdjur rekom-
menderas upp till 1 kg och för kalvar 
upp till 0,5 kg per dag. rapsfrökakor 
är ett foder som är rikt på aminosyror 
med 15–16 g lysin per kg och 11–13 g 
metionin+cystein. restriktioner för 
gödning av svin beror på halten glu-
kosinolat och delvis på fetthalten, ef-
ter som en hög andel fleromättade fett-
syror kan försämra kvaliteten på bacon.  
maximalt rekommenderat innehåll av 
glukosinolat för svin är 1–2 mmol/kg 
i blandfoder. enligt detta kan man ha 
upp till 10 % rapsfrökaka i svinfodret. 
när man använder rapsfrökaka ska man 
tillsätta den mängd jod som behövs.

anDrea meyer
landwirtschaftskammer niedersachsen 
Hannover (Tyskland)

Fodervärde för rapsfrökakor 
(UFOP-Monitoring, 2006, bas 
90 % TC)

34 prov Medelvärde Från–till

torrsubstans % 91,4 89,7–92,9

råprotein g/kg 284 258–313

råfett g/kg 144 84–198

Växttråd g/kg 108 97–117

Glukosinolater mmol/kg 15,6 9,3–21,1

näringsvärde (svin) mj/kg 13,2 11,8–13,4

näringsvärde laktation mj/kg 7,7 7,2–8,3

effektivt råprotein (nXP) g/kg 192 188–197

Vommens kväveförsörjning  (rnB) g/kg 12 11–20
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BiooljeKValitet, Din 51605  
”DriVmeDel för BiooljeKomPatiBla förBränninGs -
motorer – KraV oCH testmetoDer för raPsBränsle”

Det tyska standardiseringsinstitutet 
publicerade i september 2010 stan-
darden Din 51605: ”Drivmedel för 
biooljekompatibla förbränningsmotorer 
– krav och testmetoder för rapsbränsle”. 
Den ersatte Din V 51605 som hade gällt 
sedan juli 2006. när den skulle uppdat-
eras la man särskilt vikt vid det ökade 
behovet av diselmotorer med moderna 
avgasreningssystem som är kompatibla 
med biooljebränsle. 

ännu striktare regler för avgasutsläpp 
innebär att man måste arbeta även utan-
för motorn med att minska utsläppen. 
Där kan nämnas oxidationskatalysator, 
selektiv katalytisk reduktion (sCr) och 
partikelfilter. om det finns fosfor i avga-
serna minskar katalysatorernas effektiv-
itet. Kalcium och magnesium i bränslet 
ger askavlagringar i partikelfiltret som 
kan leda till ökat baktryck i avgaserna. 
för att garantera att avgasreningsutrust-
ningen fungerar effektivt även med raps-
oljebränsle har man satt ett gränsvärde 
för fosfor till 3,0 mg/kg och gränsvärden 
för kalcium respektive magnesium till 
1,0 mg/kg. man har utvecklat en ny test-

metod som säkerställts vid flera labora-
torier eftersom tidigare testmetoder inte 
kunde ge den precision som krävs för 
de nya gränsvärdena, Din 51627-6: ”Di-
rektbestämning av spårämnen i bioolja 
med induktiv kopplad plasma (iCP oes, 
optisk emissionsspektroskopi)”. De nya 
gränsvärdena för fosfor, kalcium och 
magnesium började gälla 1 januari 2012, 
samtidigt som man arbetar med att trak-
torer med motoreffekter mellan 56 och 
130 kW ska bli föremål för eU:s reglering 
om avgasutsläpp steg iiiB.

eftersom Din 51605 bara kan tillämpas 
på ren bioolja av rapsfrö arbetar man nu 
vidare med en förberedande stan dard, 
Din 51623, för rena biooljebränslen 
som medger att oljehaltiga växtdelar 
används som råmaterial utan vidare be-
gränsning. jämfört med Din 51605 tittar 
man på ytterligare krav, som vax i solro-
solja.

europas Cen-standardisering kan byg-
ga vidare på Din 51605 och Din sPeC 
51623, som finns att tillgå från Verlag, 
Berlin, se webbplatsen www.beuth.de.

eDGar remmele
technologie- förderungzentrum (tfZ) 
im Kompetenzzentrum für 
nachwachsende rohstoffe 
Straubing (Tyskland)
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BiooljeKValitet, 
Cen BränslestanDarD
Vid en workshop (Ws 56) i Cen, en eu-
ropeisk standardiseringsorganisation, 
utgick man från projektet 2:a genera-
tionens vegetabiliska oljer som stöds av 
eU. i projektet testas olika växtoljor (av 
rapsfrö, solros, camelina, majsgroddar, ja-
tropha) i moderna motorer med common 
rail direktinsprutning vid olika utsläpps-
standarder (tier 3a, tier 3b, tier 4) av 
traktortillverkaren j. Deere, deras partner 
i att utveckla motorer för bioolja VWP 
och andra partner. att faställa en euro-
peisk norm är nödvändigt med tanke på 
garantifrågor för internationella företag 
som vill sälja motorer för andra växtoljor 
än rapsfröolja också till andra länder än 
tysk land. 

i Cen Ws 56 deltar representanter för 
nationella och europeiska biooljeorgani-
sationer och viktiga eU-finansierade pro-
jekt (100 % renet, Biofuel cities, VoiCe 
2nd Vegoil).

Cen Ws 56 arbetar också 
med specifikationer för 
motorbränslekvalitet 
baserat på den modern-
aste motortekniken, vid 
sidan av arbetet med att 
utöka standarderna Din 
V 51605 och Din 51605 
till hela eU och inkludera 
biooljor från andra väx-
ter i standarden.

tester utförda av john Deere och VWP 
vid rostock universitet har särskilt visat 
de negativa effekterna på motorer och 
speciellt moderna avgasreningssystem 
som katalysatorer och partikelfilter av 
fosfor, alkalimetaller och alkaliska jord-
artsmetaller. för eU arbetar man med två 
kvalitetsstandarder för olika biooljor, som 
bygger på resultaten från Din V 51605 
och Din 51605 för rapsfröolja, Din sPeC 
51623 för växtolja och standarden för 
biodiesel en 14214.

Den första kvalitetsstandarden med lägre 
krav gäller främst för äldre dieselmotorer 
utan avgasrening. en andra kvalitets-
standard kommer att gälla för avläg-
snande av fosfor, alkalimetaller och alka-
liska jordartsmetaller för att nå ett maxi-
malt analytiskt gränsvärde (cirka 1 mg/kg 
för vartdera P, Ca och mg). en ny lågtem-
peraturklassificering av biooljor för start 
av motorn är också viktig.

Dessutom undersöker man användning 
av tillsatser (för att exempelvis förbät-
tra lagringsstabiliteten) speciellt för im-
porterade växtoljor där man kan vänta 
sig en försämrad kvalitet till följd av lag-
ring och långa transporter.

när man formulerar specifikationerna ska 
man också beakta att även lokala anlägg-
ningar för oljepressning kan framställa 
den oljekvalitet som krävs.

GeorG GrUBer
Vereinigte Werkstätten 
für Pflanzenöltechnologie - VWP
Allersberg (Tyskland)
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möjliGHeter för Biooljor 
som motorBränsle
Biobränslen blir allt viktigare till följd av 
eU:s politiska mål. Bränslen som baseras 
på rena biooljor har här en roll att spela. 
för närvarande tillsätter man i flertalet eU-
länder fettsyremetylestrar till fossil diesel.
ren vegetabilisk olja har helt andra egen-
skaper än fossil diesel. tabell 1 visar de 
viktigaste skillnaderna mellan diesel, raps-
fröolja och rme (biodiesel).

Det effektiva värmevärdet för ren veg-
etabilisk olja i mj/kg är cirka 10 % lägre 
än i dieselbränsle beroende på syre-
halten. med hänsyn till den högre rela-
tiva densiteten hos växtoljan minskar 
skillnaden i effektivt värmevärde per liter 
rapsfröolja bara 3 %. energiinnehållet i 
bränslet avgör verkningsgrad och för-
brukningsmönster. med jämförbar ter-
misk verkningsgrad uppvisar rapsfröol-
jan lägre förluster i verkningsgrad eller 
ökad förbrukning jämfört med diesel. 
Det högre syreinnehållet och den nästan 
totala frånvaron av svavel i rapsfröolja är 
bra för förbränningen. energiinnehållet i 
en liter rapsmetylester är något lägre än i 

rapsfröolja på grund av den lägre relativa 
densiteten.

Den största skillnaden mellan diesel och 
bioolja är viskositeten, som visas i figur 1 
för rapsfröolja, diesel och rme.

Kurvorna visar tydligt att det bara är vid 
höga temperaturer (90 °C) som rapsfröol-
jans viskositet närmar sig viskositeten för 
diesel vid 20 °C. Det leder till problem med 
kallstart med rapsfröolja som drivmedel 
och dessutom till försämrad atomisering 
vid bränsleinsprutningen.

man har visat i olika projekt att problem 
kan uppstå efter en ganska kort tid med 
bioolja i direktinsprutningsmotorer. man 
har hittat uppbyggnad av avlagringar i 
förbränningskammaren och skador på 
injektorerna. för att använda bioolja i 
dieselmotorer finns det flera möjligheter 
att överväga:
•	 Anpassa	bränslet	till	motorn.
•	 Anpassa	motorn	till	bränslet.
•	 Blanda	 rapsfröolja	 eller	 RME	med	 fos-

sila bränslen.

anpassa brÄnsleT Till moTorn
Det vanligaste sättet att anpassa rapsol-
jan till ett bränsle för vanliga dieselmotor-
er är transesterifiering till rapsmetylester. 
i den processen ersätts triglyceriderna i 
rapsfröoljan med monoalkylestrar med 
hjälp av katalysatorer (t.ex. natrium- eller 
kaliumhydroxid). för det mesta använder 
man metanol. Glycerol är biprodukt till 

KUrt Krammer
Blt - Biomass | logistics | technology
francisco josephinum
Wieselburg (Österrike)

Günter Barten
Projektorganisation regionale 
ölpflanzennutzung
Eschweiler (Tyskland)

enhet diesel rapsolja rMe

Värmevärde mj/kg 42,4 37,6 37.2

Densitet vid 20 °C kg/l 0,83 0,91 0,88

Värmevärde (vol.) mj/l 35,2 34,2 32,7

Viskositet vid 20 °C mm²/s 5 70 7,2

flampunkt °C >55 >220 >110

Cetantal, tändvillighet Cn >51 - >51

Tabell 1 
Egenskaper för diesel, rapsolja och RME
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processen. Glycerolen och den rme man 
får måste behandlas mer innan den kan 
användas som bränsle.

i princip kan alla växtoljor esterifieras. 
även använd matolja och animaliskt fett 
kan användas som råmaterial.  Produk-
ten kallas allmänt för biodiesel, som är en 
synonym för fettsyremetylester (fame). 
standarden en 14214 anger kraven för 
bränslet.

anpassa moTorn Till brÄnsleT
för att använda bioolja som drivmedel 
måste man anpassa förbränningstekniken 
hos dieselmotorn så att den är kompatibel 
med biooljans egenskaper. inom jord-
bruket finns sedan många år motorer som 
tillverkats för att gå på naturlig, ren växt-
olja (t.ex. john Deere, fendt, Deutz). i de 
flesta fall behöver man annars konvertera 
dieselmotorer för bioolja.

när man efterkonverterar en motor kan 
man behöva anpassa bränsleledningar, 
förbränningskammaren och bränslein-
jektorerna. ett förbränningskoncept är 
specifikt för en viss motors egenskaper 
och konverteringskoncept från olika lever-
antörer kan skilja sig avsevärt åt i kvalitet 
och prestanda. Konverteringsmetoderna 
är ofta affärshemligheter. i princip finns 
det två typer av konvertering, med en tank 
eller med två tankar. 

sysTem med en Tank
i system med en tank anpassas fordonet 
till att gå på enbart rapsfröolja. man an-
vänder ofta bränsleledningar med större 
diameter. Katalytiskt material som koppar 
och mässing används inte. för det mesta 
monteras även en förvärmare till bränslet 
som drivs med el eller värmeväxlare till 

kylsystemet. om fordonet körs på flera 
bränslen kan man behöva ett system som 
känner igen bränslet. man kan behöva 
installera uppvärmning för att förbättra 
kallstartsegenskaper. alternativt kan man 
modifiera eller byta ut glödstift, samt för-
länga tiden för förglödning och efterglöd-
ning. i ett system värms insprutningsmun-
stycken för att minska biooljans viskositet 
och optimera bränsleinsprutningen. i 
några fall konverterar man genom att byta 
bränsleinsprutningspump eftersom vissa 
typer inte passar med bioolja.

Den största fördelen med ett system 
med en tank är att hela lagringssystemet 
för diesel inte längre behövs. i ett öster-
rikiskt forskningsprojekt ”rapsfröolja som 
alternativt bränsle i jordbruket”, har man 
undersökt olika system för konvertering. 
Det är inte många företag som kan er-
bjuda konvertering till system med en 
tank. Kostnaden kan vara cirka 40 000–80 
000 kronor exkl. moms (uppgift från annat 
europeiskt land).

figur 1 Viskositetens uppförande vid 
olika temperaturer för rapsolja, diesel 
och RME (Krammer, 2000)
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sysTem med Två Tankar
med två tankar kan man köra motorn på 
bioolja i ett system med två bränsletyper.  
Under en kort period vid start och stopp 
av motorn används vanlig diesel. Det in-
nebär att efter att ha kört på bioolja slår 
motorn över till dieseldrift för att skölja in-
jektorerna så att nästa start sker med die-
sel.  en del system kan köra på bioolja vid 
optimala förhållanden och koppla tillbaka 
till diesel vid låg motorbelastning. någon 
annan modifiering av motorn behövs inte. 
Kostnaden för konvertering av en trak-
tor kan vara cirka 40 000–60 000 kronor 
exkl. moms (uppgift från annat europeiskt 
land).

fördelen med två tankar är att man und-
viker problem med kallstart eftersom 
motorn startar på diesel. nackdelen är att 
man fortfarande är beroende av fossil die-
sel vilket minskar miljöfördelarna med att 
använda bioolja.

eftersom alla motorer inte passar för biool-
ja ska man fråga efter företagets erfaren-
heter och tänka igenom noga innan man 
tar beslut om konvertering.

blanda bioolja med fossil 
 diesel
ett antal studier av blandningar av bioolja 
med fossil diesel har gjorts, speciellt under 
tidigt 1980-tal. Korttidstester gick nästan 
alltid bra. långtidstester däremot gav sot-
beläggning som förstör motorn. 

Det förekom framför allt när andelen växt-
olja var större än 20 %. en uppskattning 
som gjordes var att med 20 % inblandning 
av rapsolja skulle motorns livslängd min-
ska till cirka 80 % av den förväntade för 
diesel (maack och maurer, 2002).

frågan om rapsolja kommer att användas i 
dieselmotorer är dock framför allt en fråga 
om ekonomi. 

rapsoljan måste vara billigare än 
dieselbränslet för att täcka kostnaderna 
för konvertering och eventuella andra 
kost nader (t.ex. kortare intervall för byte 
av motorolja).

figur 2 Konvertering enligt företaget Hausmann – system med en 
tank

figur 3 Konvertering enligt företaget Jedinger – system med två 
tankar
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teKnisKa lösninGar
DriVmeDel för jorDBrUKs-
masKiners motorer
ett entanksystem för biooljor har utveck-
lats och optimerats med finansiering från 
offentliga projekt (fnr fKZ 22014905, eU 
fP7 219004). Det har testats på traktorer 
hos utvalda lantbrukare runtom på olika 
platser i eU mellan 2008 och 2011 enligt 
utsläpps kraven i steg iiia. testerna gjordes 
för rapsolja, solrosolja, jatrophaolja och 
camelinaolja.

De viktigaste initiativen för eU-projekt om 
2:a generationens biooljor är den paral-
lella utvecklingen av motorteknik för nu-
varande och framtida avgasstandarder och 
en decentralised produktionsprocess för 
kallpressad växtolja. Gränsvärden för fos-
for, kalcium och magnesium, samt för ka-
lium och natrium, är strängare än i den nu-
varande standarden Din 51605. i centrum 
för utvecklingsarbetet står hög bränsle-
kvalitet, möjlighet till lokal produktion och 
processmetoder som fungerar i jordbruket. 
Kallpressningsmetoden måste modifieras 
mycket.

figur 1 visar de nödvändiga modifierin-
gar av motorn som behövs för att köra 
på bioolja. för att fungera med biooljans 
högre viskositet måste bränsletillförselns 
kapacitet öka och en förvärmare installeras 
för att klara kallstarter på 100 % ren bioolja 
ner till 0 °C. 

Viktigast för att uppfylla både prestanda 
och utsläppsmål är att anpassa motorns 
styrenhet. Då kan man uppfylla utsläpps-
kraven i steg iiia för alla nämnda oljor. re-

sultaten för testcykeln 8-mode non-road 
enligt 97/68/eU (nrsC) visas i figur 2. 
samma mjukvara i motorns styrenhet kan 
användas i alla biooljebränslen.

ett alternativ var att anpassa motorn med 
ett retrofit partikelfilter för diesel (DPf). 
tack vare biooljans höga kvalitet påverkas 
inte det filtret negativt.

forskning och utveckling går nu vidare 
med motorer som kan uppfylla kraven i iiiB. 
De första resultaten visar att för sådana mo-
torer med DoC/DPf som standard, så kan 
man uppfylla de strängare gränsvärdena 
med biooljor.

stefanie DierinGer
Peter PiCKel
john Deere 
european technology innovation Center
Kaiserslautern (Tyskland)

figur 1 
John Deeres koncept för 
biooljemotor 
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figur 2 
Resultat från test med olika 

bränslen med 8-mode 
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lönsamHetsKalKyl för 
KonVerterinG aV traKtor 
till BiooljeDrift
lönsamheten för konvertering av traktor-
motorer till biooljedrift beror huvudsakli-
gen på tre faktorer: kostnad för konverter-
ing, prisskillnad mellan bioolja och diesel 
samt årlig bränsleförbrukning (oavsett 
traktormotorns verkningsgrad och drift-
tid).

exemplen här bygger på en bruttoberäk-
ning där man antar en genomsnittsför-
brukning. följande antaganden ligger till 
grund för kalkylerna:
•	 Bränsleförbrukningen	 med	 medelstor	

belastning baserades på siffror för 2011 
från österrike.

•	 Motorn	startas	och	stoppas	på	diesel	 i	
fallen med tvåtanksystem. Dieseln an-
togs vara 10 % av bränsleförbruknin-
gen totalt. självklart är den siffran olika 
beroende på hur ofta motorn startas 
och stoppas.

•	 Den	 extra	 bränsleförbrukningen	 an-
togs för rapsolja vara 2 %, eftersom 
den inte har samma energiinnehåll 
som diesel.  Värmevärdet för rapsolja är 
cirka 38 mj/kg jämfört med 42 mj/kg 
för diesel. eftersom rapsoljan har högre 
densitet och värmevärde per volym blir 
inte skillnaden större än 2 %.

•	 Kostnader	 för	 motorolja	 kompens-
erades ej för kortare serviceintervall ef-
tersom många studier har visat att de 
inte är helt nödvändiga för att uppfylla 
kraven. Därför har inte heller ökade ser-
vicekostnader tagits med i studien.

•	 Räntan	antogs	vara	6	%	(enligt	riktlinjer	
för maskiners driftskostnader 2011, ös-
terrike).

enligt beräkningarna betalar sig konver-
teringen av en 80 kW traktormotor på 
1,9–5,5 år (med konverteringskostnader, 
skillnader i bränslepriser och antal drift-
timmar). för en 120 kW traktormotor är 
siffran lägre, 1,3–3,7 år på grund av högre 
bränsleförbrukning.

minskade kostnader med konverter-
ing till bioolja för exemplen i tabellen är 
5 000–30 000 euro per år.

josef BreinesBerGer 
aGrar PlUs GmbH
St. Pölten (Österrike)

Konvertering av traktor
entanksystem 

7 000 euro
tvåtanksystem 

5 000 euro

Pris, rapsolja jämfört med diesel 0,2 euro 0,3 euro 0,2 euro 0,3 euro

Traktor 80 kW 700 drifttimmar per år

Återbetalningstid, år 5,5 3,5 4,3 2,8

1000 drifttimmar per år

Återbetalningstid, år 3,8 2,4 3,0 1,9

Traktor 120 kW 700 drifttimmar per år

Återbetalningstid, år 3,7 2,3 2,9 1,9

1000 drifttimmar per år

Återbetalningstid, år 2,6 1,6 2,0 1,3
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Hausrucköl började sin produktion 
av bioolja i augusti 2006 (de hette då 
Hausrucköl Verein & CoKG). Detta koop-
erativa lantbruksprojekt var ett initiativ 
av maskinringarna i Grieskirchen, Wai-
zenkirchen och schwanenstadt. idén 
bakom projektet var att medlemmar i 
maskinringarna (ett sätt för lantbrukar-
na att hjälpa varandra) även skulle ha 
nytta av en gemensam produktionsan-
läggning för bioolja. Det skulle innebära 
att man kunde dels få en tillräckligt stor 
anläggning som kan vara ekonomiskt 
bärkraftig, dels ha en kunnig drifttekni-
ker som upprätthåller kvaliteten.

först bildade man en förening som idag 
har 340 medlemmar. Den står för till-
räcklig tillgång på areal för rapsodling 
(cirka 500 ha). en ny anläggning upp-
fördes hos en av lantbrukarna, med ka-

pacitet för upp till 3 800 ton rapsfrö eller 
solrosfrö. Det motsvarar en produktion 
av cirka 1,45 miljoner liter bioolja och 2 
350 ton presskaka. tillräcklig lagrings-
kapacitet fick man med ett nybyggt 
lager som rymmer 2 000 ton rapsfrö. 
regionala magasin och försäljare av 
jordbruksprodukter tar hand om resten 
av rapsen.

medlemmarnas mål är att förutom att 
producera bioolja som drivmedel till 
sina konverterade traktorer även pro-
ducera proteinfoder till sina kreatur.
ännu en inkomstkälla har dykt upp i 
form av samarbete med ett företag som 
säljer rapsolja för livsmedelsändamål.
i delstaten oberösterreich i norra ös-
terrike finns nu liknande anläggningar i 
hela området som uppförts enligt sam-
ma modell med maskinringar.

för mer information, skicka en e-post 
till hausruckoel@maschinenring.at eller 
läs på webbplatsen 
www.maschinenring.at/grieskirchen.

hausrucköl
eTT bra exempel på lokal produkTion av bioolja
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aGrar PlUs Ges.m.b.H.
Bräuhausgasse 3
a 3100 st. Pölten
tel. +43(0)2742/352234
fax +43(0)2742/352234 4
office@agrarplus.at
www.agrarplus.at

Bundesverband Pflanzenöl austria
Bräuhausgasse 3
a 3100 st. Pölten
tel. +43(0)2742/352 234
fax +43(0)2742/352 234 4
office@pflanzenoel-austria.at
www-pflanzenoel-austria.at 

Bundesverband Pflanzenöle e.V. (BVP)
Quenteler straße 19
D 34320 söhrewald
tel. +49(0)5608/35 24
fax +49(0)5608/958 79 91
info@bv-pflanzenoele.de
www.bv-pflanzenoele.de

Vereinigte Werkstätten für Pflanzenöltechnologie (VWP)
am steigbühl 2 
D 90584 allersberg-Göggelsbuch
tel. +49(0)9174/97707-11
fax +49(0)9174/971768
g.gruber@vwp-europe.com
www.vwp-europe.com 

technologie- und förderzentrum (tfZ)
im Kompetenzzentrum für nachwachsende rohstoffe
schulgasse 18
D 94315 straubing
tel. +49(0)9421/300-210
fax +49(0)9421/300-211
poststelle@tfz.bayern.de
www.tfz.bayern.de

Blt - Biomass | logistics | technology
rottenhauserstr. 1
a 3250 Wieselburg
tel. +43(0)7416 52175-0
blt@josephinum.at
blt.josephinum.at

aiel – italian agriforestry energy association 
V.le dell’Università, 16
i 32020 legnaro (PD)
tel. +39(0)49 88 30 722
francescato.aiel@cia.it 
www.aiel.cia.it 

fachagentur nachwachsende rohstoffe e.V. (fnr)
Hofplatz 1
D 18276 Gülzow-Prüzen
tel. +49(0)3843/6930-0
fax +49(0)3843/6930-102
info(bei)fnr.de
www.fnr.de
www.bio-kraftstoffe.info

PPo.eu 
H. aberson
alteveersweg 42
nl 8392 ms Boijl (frl.)
tel. +32(0)561/421104
info@solaroilsystems.nl

Här Hittar DU mer 
information
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Bundesverband Dezentraler ölmühlen e.V.
Hofgut Harschberg
D 66606 st. Wendel
tel. +49(0)6851/802 48 29
fax +49(0)6851/802 48 22
info@bdoel.de
www.bdoel.de

PPo.be vzw
martina Hülsbrinck
Dongelsplein 13
B 3018 leuven
tel. +32(0)16 20 48 18 
fax +32(0)494 70 56 50
www.ppo.be

reGiooel
Projektorganisation
regionale oelpflanzennutzung
Günter Barten
merzbrücker str. 31
D 52249 eschweiler
tel. +49(0)2403/942 4085
fax +49(0)2403/942 4084
regiooel@arcor.de
www.regiooel.de

Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie e.V.
elmar Baumann, Geschäftsführer
am Weidendamm 1a
D 10117 Berlin
tel. +49(0)30/72 62 59 11
fax +49(0)30/72 62 59 19
info@biokraftstoffverband.de
www.biokraftstoffverband.de

UfoP 
Union zur förderung von oel- und Proteinpflanzen e.V.
Haus der land- und ernährungswirtschaft 
Claire-Waldoff-str. 7 
D 10117 Berlin
tel. +49(0)30/31 90 42 02 
fax +49(0)30/31 90 44 85 
info@ufop.de
www.ufop.de

Verband der ölsaatenverarbeitenden 
industrie in Deutschland e.V.
am Weidendamm 1a
D 10117 Berlin
tel. +49(0)30/726 259 00
fax +49(0)30/726 259 99
info@ovid-verband.de
www.ovid-verband.de/

feDiol
168, avenue de tervuren
B 1150 Bruxelles
tel. +32(0)2 771 53 30
fax +32(0)2 771 38 17
fediol@fediol.eu
www.fediol.org/

C.a.r.m.e.n. e.V.
schulgasse 18,
D 94315 straubing
tel. +49(0)9421/960-300
fax. +49(0)9421/960-333
contact@carmen-ev.de
www.carmen-ev.de
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