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Sammanfattning 
Möjligheterna att förlägga en mindre tillverkningsenhet för biodiesel eller rapsmetylester 
(RME) i Hedesunda har studerats. En länsöverskridande enkät har skickats till alla 
registrerade lantbruk som ligger inom 50 km från Hedesunda. Enkäten har pejlat vilka olika 
typer av produktionsinriktningar som bedrivs, vilka resurser som finns tillgängliga i form av 
maskiner, torkar och lagringsutrymmen, samt till sist även vilket intresse som finns för 
oljeväxtodling och förädling av frö till bl a RME. Av de ca 1 400 utskick som gjordes inkom 
ca 180 svar. Enkätsvaren visar att det finns ett tillräckligt intresse, att arealerna räcker till och 
även att de nödvändiga maskinella resurserna och lagringsmöjligheterna är på plats. Däremot 
är intresset förhållande lågt hos lantbrukarna för att själva medverka i förädlingen från frö till 
rapsolja och sedan till RME. 
 
För att se hur storleken på en eventuell anläggning kan påverka lönsamheten har tre olika 
koncept för RME-tillverkning jämförts. För att tillverka ca 1 000 m3 RME per år behövs 
odling på ca 1 500 ha i det aktuella området. Norrköpingsföretaget Ageratec tillverkar en i 
hög grad automatiserad processor som kan tillverka dessa kvantiteter per år. Ett mindre 
investeringstungt alternativ är en halvautomatisk processor från EuroFuelTech i 
Storbritannien vilken kan tillverka 400 liter på ca 1.5 timmar. Den kan förväntas producera ca 
500 m3 RME per år. Till sist har ett mycket enkelt och manuellt alternativ valts som innebär 
att omförestringen görs vid rumstemperatur och med hjälp av billiga och lättillgängliga 
komponenter såsom tankar och pumpar. Detta alternativ kan med en förhållandevis liten 
arbetsinsats ge runt 250 m3 RME per år. Alla tre alternativen är lönsamma enligt den 
utgångskalkyl som gjorts enligt nettonuvärdesmetoden för rimliga ingångsvärden på olika 
parametrar såsom fröpris, oljehalter, priser på RME, frökaka och glycerol, etc. Det behövs 
dock inte så särskilt stora avvikelser för att lönsamheten ska försvinna. Den allra viktigaste 
faktorn är fröpriset som utgör ca 90 % av de totala kostnaderna för RME-tillverkningen. 
Försäljningspriset på både RME och frökaka är avgörande för lönsamheten. 
 
Även ett flertal faktorer i omvärlden påverkar lönsamheten för småskalig RME-produktion. 
Priset på vanlig diesel har i allmänhet varit lägre än RME-priset under flera år. Därtill 
kommer att skattesystemet medger återbetalning av större delen av koldioxidskatten för 
lantbrukare och andra yrkesmässiga bränsleanvändare. Det finns därför inget incitament att 
själva använda den RME som eventuellt produceras. För att det ska kännas angeläget att odla 
raps och tillverka RME krävs att bränslepriserna är mer likartade. 
 
En annan mycket viktig omständighet som bestämmer det pris som går att sätta på biodieseln 
är möjligheterna att få avsättning för frökakan och till ett pris som är rimligt. Om man inte 
kan finna en lösning på detta så går det knappast att få lönsamhet för småskalig RME-
tillverkning för bränsleändamål. För andra produkter än bränsle, t ex lösningsmedel till färger 
och lacker, kan det finnas en gynnsammare prisbild för RME och andra metylestrar. 
 
Ett samarbete mellan Gefleortens Mejeriförening och de oljeväxtodlare som finns i samma 
geografiska område skulle kunna ge en bra grund för att få avsättning för såväl RME som 
frökaka. Detta har dock inte närmare utretts inom ramen för denna förstudie. 
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1 Inledning 
På senare tid har samhällets intresse ökat för miljövänliga, förnybara bränslen med ursprung i 
lantbruket. Växande grödor förutspås få en allt större betydelse för vår försörjning av främst 
fordonsbränslen. Tyvärr finns många exempel från de senare decennierna som visar att det 
aldrig finns några långsiktiga och hållbara vinster för lantbruket genom att engagera sig i 
råvaruförsörjningen av bränslen. Fordonsbränslen tillverkas i stora fabriker under rigorös 
kontroll av såväl processer som kvalitetsmått av olika slag. Den enda chans som lantbruket 
har i detta sammanhang bygger på att ta en större roll i förädlingsstegen alltifrån odling till 
färdiga produkter och att anpassa detta till en förhållandevis småskalig verksamhet. Pris- och 
behovsfluktuationerna på marknaderna för spannmål, oljeväxter och specifika energigrödor 
kommer att fortsätta och det är omöjligt att planera för förändringar som sker på kortare tid än 
en odlingssäsong. Välplanerade lantbruk borde ha en planeringshorisont som överstiger 5-7 
år, vilket i stort sammanfaller med längden av en hel växtföljdscykel. 
 
Inom ramen för projektet BioDrivX (1) målades ett antal framtidsscenarier upp för hur olika 
biobränslesatsningar skulle kunna gestalta sig i Gävleborgs län. Ett av dessa handlade om att 
etablera en eller ett par produktionsenheter för biodiesel (rapsmetylester, RME) i lämpliga 
områden där såväl odling som bränsletillverkning och avsättning för restprodukter skulle 
kunna ske på ett attraktivt sätt. Scenariet är inte helt taget ur luften utan bygger på information 
och intresseanmälningar som kommit i dagen på senare år från flera olika håll. Tidigare har 
JTI i Uppsala gjort ett antal studier kring odling av raps samt tillverkning och användning av 
RME (2,3,4). Syftet med denna förstudie är att närmare utröna förutsättningarna för en 
satsning på en mindre biodieselanläggning i Hedesunda. 
 
Bröderna Sundins Entreprenad AB i Hedesunda bedriver bl a torvbrytning åt Neova och har 
en maskinpark bestående av jordbrukstraktorer och hjullastare som årligen konsumerar ca 180 
m3 diesel. Att ersätta denna mängd diesel med ren RME vore en bra insats för miljön och 
mycket positivt för omgivande odlingsbygd. Sundins har nyligen byggt en ny maskinhall och 
skulle på sikt i princip även kunna husera en mindre anläggning för RME-tillverkning i 
ändamålsenliga lokaler. Hedesunda ligger på lämpligt avstånd för att kunna ta emot olja från 
kringliggande odlingar i t ex Österfärnebo och Årsunda, men även från Uppsala län där Tierp, 
Östervåla, Tärnsjö ligger i lämpliga odlingsområden. Siloanläggningarna i Tärnsjö och 
Österfärnebo är tänkbara resurser i sammanhanget och båda dessa skulle kunna vara lämpliga 
noder i ett logistiksystem för t ex torkning och lagring av oljefrö. Eftersom två tredjedelar av 
frövikten bör återföras till lantbruket i form av frökaka så kan det vara lämpligt att även 
pressning av frö sker vid dessa anläggningar. Olja kan sedan transporteras till en RME-
anläggning i Hedesunda där också en stor del av avsättningen för det färdiga bränslet kommer 
att finnas. Den kommer ju också att ligga lämpligt till för den tunga trafiken längs väg 56. 
 
Avgörande för hur lyckosam en satsning på RME-tillverkning blir handlar i stor utsträckning 
om hur intresserade lantbrukarna i närområdet är för oljeväxtodling och i vilken utsträckning 
som frökakan kan användas som djurfoder. På sikt, när lantbrukets skattesubvention på 
dieselolja tagits bort, kan bränslet i högre grad utnyttjas även i egna traktorer och maskiner. 
 
Oljeväxtodlingen i Gävleborg har länge varit relativt blygsam i såväl absoluta som relativa 
termer. De senaste tre åren, 2006-2008, odlades årligen i Sverige som helhet ca 90 000 ha 
med raps och rybs, se Tabell 1. Motsvarande år odlades i Gävleborgs län 363, 263 respektive 
304 ha, till största delen som vårrybs. I våra södra grannlän, Uppsala och Västmanland, är 
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som Tabell 1 visar, oljeväxtodlingen betydligt mer omfattande. För 2009 kommer rapsarealen 
för första gången på länge att överstiga 100 000 ha för hela landet. 
 
Tabell 1. Oljeväxtodling i XUC-området 2008 samt i landet som helhet 2003-2008.  

Länsvis 2008 Höstraps Höstrybs Vårraps Vårrybs Summa raps och rybs Lin 
Gävleborg (X) 6  75 224 304 5 

Västmanland (U) 260 84 2 039 71 2 454 75 
Uppsala (C) 1 935 269 3 973 183 6 361 185 

Sverige totalt åren       
2008 62 897 876 24 638 2 444 90 855 3 435 
2007 50 539 1 131 33 062 3 308 88 040 4 321 
2006 48 346 1 263 35 446 6 038 91 093 8 916 
2005 35 468 1 491 38 503 7 073 82 534 9 806 
2004  38 288 1319 36 329 8 379 84 315 5 702 
2003 23 355 817 26 673 7 734 58 579 3 729 

(Källa: Svensk Raps, www.svenskraps.se) 
 
Ett varmare klimat samt nya härdigare oljeväxtsorter har på senare tid förbättrat 
förutsättningarna för oljeväxtodling även i Gävleborgs län. På några års sikt är det därför 
tänkbart att nå upp till ca 1 500 ha. Under gynnsamma omständigheter kan denna areal ge 
ungefär 1 000 m3 rapsolja eller samma mängd RME efter förädling. Så långt norrut som i 
Luleå odlas vårrybs sedan 2006 (5). 

2 Syfte 
Förstudien har syftat till att: 

• samla in information om förutsättningarna för att kunna etablera en mindre anläggning 
för RME-produktion i Hedesunda. Detta innebär även att angränsande kommuner och 
län i viss utsträckning berörs av studien 

• finna former för samarbete mellan olika aktörer i Hedesunda med omnejd så att 
befintliga resurser och behov inom lantbruket och angränsande verksamheter kan 
tillvaratas i så hög grad som möjligt 

• undersöka intresset för frökaka och eventuellt glycerol som kraftfoder till 
djurbesättningar 

• hitta alternativa användningsområden för RME, t ex som lösningsmedel i tekniska 
tillämpningar. Detta kan även omfatta andra vegetabiliska oljor än från raps och rybs, 
såsom hampa, lin, oljedådra, samt återvunna fetter från olika källor 

• genomföra en studieresa för att på nära håll kunna ta del av erfarenheterna av 
småskalig RME-produktion i Sverige 

• att i samarbete med Gävleborgs Oljeväxtodlares ekonomiska förening verka för att få 
upp intresset för oljeväxtodling i vårt län 

3 Mål 
Studien är initierad av en enskild lantbrukare och ett entreprenadföretag i Hedesunda vilka ser 
möjligheter att finna framtida lönsamhet i lantbruket samt att kunna minska sitt beroende av 
fossil diesel som drivmedel i traktorer och hjullastare. Merparten av det tillverkade bränslet 
kommer att kunna säljas på den öppna marknaden. Ett flertal lantbrukare inom ett lämpligt 
upptagningsområde kommer att beröras av projektets resultat, dels i egenskap av 
råvaruproducenter, dels som köpare av presskaka som kraftfoder till olika slag av 
djurbesättningar. 
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I sammanhanget har följande konkreta mål satts upp, nämligen att: 
 

• ta fram ett underlag som visar huruvida det skulle vara ekonomiskt och logistiskt 
möjligt att etablera en anläggning för RME-produktion i Hedesunda med omnejd utan 
alltför stora krav på investeringar 

• visa hur olika aktörer, intressen och resurser bör samverka för att helhetslösningen ska 
bli så bra som möjligt för alla parter 

• genomföra en studieresa till ett par tre småskaliga tillverkningsenheter för RME, 
företrädesvis i södra Sverige 

• ha testat RME som en produkt i ett annat sammanhang än som bränsle 
• medverka till att odlingsarealen i länet för oljeväxter överstiger 500 ha för 2008 

4 Utförande 
Förstudien har huvudsakligen genomförts som en kammarstudie baserad på underlag från en 
enkät, studiebesök samt muntlig information från lantbrukare och andra nyckelpersoner med 
koppling till lantbruket. 
 
I mitten av januari 2008 skickades en enkät ut till i stort sett alla registrerade kunder till 
Länsstyrelserna i Gävleborgs (X), Västmanlands (U) och Uppsala (C) län, och som förfogar 
över brukningsenheter inom ett avstånd på ca 50 km från Hedesunda. I själva verket övergick 
Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län redan 2007 vilket innebär att det 
nuvarande U-län inte är representerat i enkäten. Oavsett detta erhöll drygt 1 400 
lantbruksföretag ett utskick av det material som återfinns i Bilagorna 1-3. Enkäten hade 
utformats med några inledande sidor text, se Bilaga 2, som skulle ge en bakgrund till 
rapsodling och RME i syfte att bädda för att få svar som i någon mån bygger på likartade 
förutsättningar och insikter hos dem som svarar. Att ställa vissa av frågorna utanför ett 
sammanhang skulle antagligen inte ge svaren samma värde som när alla är invigda i 
förutsättningarna. Själva enkäten, se Bilaga 3, bestod av ett tiotal frågor inom vartdera av de 
tre rubrikområdena Produktionsinriktning, Maskiner och utrustningar samt Intressen och 
behov. 
 
I samband med utskicket inbjöds alla som svarat på enkäten att delta i någon av de tre träffar 
som hölls i februari 2008 i Kungsgården (X), Tärnsjö (C, f d U) samt Tierp (C). Totalt inkom 
ca 180 svar och av dessa anmälde sig 63 personer till någon av träffarna. Totalt deltog i dessa 
möten 43 personer varav 14 kom oanmälda. Av enkätsvaren var ca 90 personer intresserade 
av att få mer information kring utvecklingen av rapsodling och RME framöver. Inför de tre 
träffarna gjordes en sammanställning av de flesta enkätsvaren vilka förmedlades via den 
presentation som finns i Bilaga 4. 
 
I de följande avsnitten redovisas och diskuteras de svar som inkommit under respektive 
rubrikområden nedan, alltså Produktionsinriktning (P), Maskiner och utrustningar (M) samt 
Intressen och behov (I). I texten refereras till både de ursprungliga frågorna i enkäten i Bilaga 
3, t ex P2, M4 och I5, men även till resultaten i grafisk form vilka återfinns i Bilaga 4. I det 
senare fallet anges t ex en hänvisning till sidan 18 i Bilaga 4 med fet stil som sid 18. 
 
Utöver enkäten har även litteraturstudier samt viss experimentell verksamhet utförts, bl a i 
samband med genomförandet av examensarbeten vid Högskolan i Gävle (HiG). Slutligen har 
även ett studiebesök gjorts hos Ageratec AB, www.ageratec.se, i Norrköping samt Tolefors 
Gård, www.tolefors.se, utanför Linköping. Ageratec tillverkar högt automatiserade RME-
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processorer med kapacitet på 2 m3/dygn och uppåt. Tolefors Gård tillverkar sedan några år 
tillbaka biodiesel med Ageratecs utrustning. 

5 Enkät 

5.1 Kvalitet och tolkning 
Ca 180 svar av totalt 1 400 utskick måste anses vara godkänt med tanke på att 
svarsfrekvensen i denna typ av enkäter sällan överstiger 10 %. Nu är inte alla enkäter ifyllda 
till 100 % så den användbara svarsmassan är något lägre. Knappt 20 av enkätsvaren var helt 
blanka bortsett från förstasidan. Det visar sig ofta vid utvärdering av enkäter att vissa frågor 
antingen missförstås eller upplevs så svåra att svara på, att det angivna svaret inte är lämpligt 
att använda som det ursprungligen var tänkt. I de fall där sådana ofullkomligheter uppenbarat 
sig i denna enkät har svaret antingen ignorerats eller så har en enklare tolkning gjorts av 
samtliga svar på dessa frågor för att de ändå ska kunna ge någon form av användbar 
information. 
 
Ett exempel på en fråga som inte kunnat utnyttjas fullt ut är Fråga P2 som handlar om att 
rangordna från 1 till 5 de ekonomiskt viktigaste verksamheterna på gården. Några svar har då 
angivits med enbart en ”etta” medan några har hittat fem olika verksamheter och rangordnat 
dessa korrekt. Däremot har vissa t ex angivit två verksamheter men inte rangordnat korrekt 
utan värderat dessa till ”2” resp ”4” istället för det förväntade ”1” resp ”2”. En ytterligare 
variant är att flera verksamheter fått samma rankning. Svaren på denna fråga har därför 
omtolkats till att betyda förekomst av verksamhet utan hänsyn till ekonomisk betydelse. 
Sålunda, om någon angivit vallodling som främsta och enda verksamhet så har den räknats på 
samma sätt som vallodling som rankats som t ex ”5” av någon annan. 
 
Fråga P3 handlar om hur mycket proteinfoder, typ sojamjöl, som köps in varje år. Det kan 
misstänkas att vissa svarat på frågan som om den gällde rent sojamjöl medan andra antagligen 
svarat med totalmängden kraftfoder som innehåller protein, t ex i form av sojamjöl. Det går 
inte med säkerhet att veta om frågan tolkats som att det är nettoinblandningen av protein som 
avses eller om det är hela fodervikten där kanske proteinet bara utgör 20 %. Svaret får därför 
bedömas med vissa förbehåll. 

5.2 Produktionsinriktning 
Den första frågan (P1) i enkäten gällde vilken typ av jordbruk som bedrivs på gården, från 
rent konventionellt till 100 % ekologiskt. Frågan är intressant eftersom den allmänna 
uppfattningen är att det är svårt att lyckas med oljeväxtodling om man odlar ekologiskt. Finns 
intresse för oljeväxtodling även bland ekologiska odlare? Kan man tänka sig att en mer 
genomtänkt växtföljd, som ju är förutsättningen för att odla ekologiskt, samtidigt gör att man 
inte drar på sig rapsbaggar och klumprotsjuka i samma utsträckning som under mer ensidiga 
odlingsförhållanden? Av de avgivna svaren (123 st) angav knappt hälften (59 st) av de 
svarande att jordbruket var 100 % konventionellt medan 26 st av dem var 100 % ekologiska. 
Övriga 38 lantbruk var delvis ekologiska, alltifrån 5 till 95 %. Av de helt ekologiska odlarna 
uppgav 3 st att de redan odlar oljeväxter medan endast en av dessa även avsåg att odla under 
2008 och 2009 (I4). Däremot var det ytterligare 5 ekologiska odlare som hittills inte odlat 
men som skulle kunna tänka sig att odla oljeväxter under något av dessa två år. 
 
Inte förvånande ansågs vall- och spannmålsodling vara bland de ekonomiskt viktigaste 
produktionsinriktningarna (P2). Av totala antalet avgivna svar (142 st) på denna fråga angav 
114 att vall tillhörde de viktigaste och 105 att spannmål var bland de viktigaste inriktningarna, 
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se sid 15. Ingen av de övriga inriktningarna fick mer än knappt 40 svar var, inklusive 
oljeväxter (35) och energigrödor (19). 63 av svaren angav att någon form av djurhållning var 
bland de viktigaste och av dessa var nötkreatur (38) vanligast. 
 
104 lantbruk köper proteinfoder (P3) och i 87 av fallen är mängden begränsad till max 5 ton 
per år, se sid 16. 
 
Typiska växtföljder (P4) blir på grund av dominansen av vall och spannmål ganska likartade. 
Oavsett om jordbruket är ekologiskt eller konventionellt så handlar det oftast om ett eller ett 
par år med spannmål följt av vall i 3-4 år. En skillnad är dock att ekologiska odlare i högre 
grad stoppar in någon proteingröda, t ex åkerböna, samt i högre grad tillämpar gröngödsling. 
Nyttjande av åkern som betesvall förekommer också i högre grad bland ekologiska odlare. 
 
Fördelningen av odlingsarealens storlek är ganska jämn bland dem som svarat på enkäten 
(P5). Alla storlekar mellan <5 ha och >100 ha är väl representerade, se sid 13, möjligen med 
en svag dominans bland de större arealerna. Om detta utfall jämförs med hur många hektar 
som man anser sig kunna odla oljeväxter på (P6) så förskjuts arealerna relativt sett mot 
mindre storlekar, se sid 14. Detta betyder alltså att en lantbrukare som förfogar över en 
mindre total areal odlingsbar mark tenderar att vilja odla en förhållandevis större areal 
oljeväxter. Detta skulle kunna vara ett uttryck för hur man bedömer risken för att misslyckas 
med odlingen eller att man i högre grad tar hänsyn till växtföljdsproblematiken om man 
brukar större arealer. 
 
En majoritet eller 70 st ansåg att deras marker var lämpliga för oljeväxtodling (P7) medan 20 
personer tyckte att de var olämpliga. Hela 59 svarade Vet ej! Liknande resultat erhölls på 
fråga P8 som gällde kunskapen om huruvida klimatförhållandena var tillräckliga gynnsamma 
på orten för att med god avkastning kunna odla oljeväxter på markerna, se sid 17. Av detta att 
döma finns det många som skulle behöva lära sig mer om hur och under vilka förutsättningar 
man odlar oljeväxter. 
 
Fråga P9 som handlar om erfarenheterna av oljeväxtodling under den senaste 3-årsperioden 
besvarades endast av 24 personer men är svår att i detalj redovisa eftersom den givna 
informationen är alltför bristfällig. 
 
En överraskande låg andel av lantbruken har överhuvudtaget någon erfarenhet av förädling på 
gårdsnivå (P10). Endast 14 personer har svarat ”Ja” på denna fråga, se sid 18. Av dessa svar 
handlar det i några fall om pressning av oljefrö eller malning av säd. Andra verksamheter är 
tillverkning av ost och smör samt beredning av moser och örtte. Några av de jakande svaren 
kan dock ifrågasättas eftersom den angivna verksamheten inte tyder på någon egentlig 
förädling, såsom t ex försäljning av potatis. 
 
Den självupplevda kunskapsnivån om oljeväxtodling (P11) är förhållandevis låg. Endast 39 
av de tillfrågade ansåg att kunskaperna var tillräckliga medan hela 99 personer besvarade 
frågan med ”Nej”. Intresset för att förkovra sig inom odling och förädling (P12) är måttlig. 44 
personer var intresserade av detta medan 53 inte var intresserade av utbildning inom området. 
Nästan lika många eller 52 st svarade ”Vet ej”. Resultaten av dessa frågor sammanfattas på 
sid 19. Om man tittar lite närmare i svarsunderlaget, se Tabell 2, så visar det sig att av dem 
som ansåg sig ha tillräckliga kunskaper så var ändå 17 st intresserade av att lära sig mer. Av 
de 99 som ansåg sig ha bristande kunskaper var emellertid bara 24 intresserade av 
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fortbildning inom området medan 35 var ointresserade av att delta i en skräddarsydd 
utbildning. Hela 40 personer med bristande kunskaper svarade ”Vet ej” på denna fråga. 
 
Tabell 2. Samband mellan olika svarsalternativ på frågorna P11 och P12, vilka rör 
 kunskaper respektive utbildningsbehov inom odling och förädling av 
 oljeväxter. 

P12  
Ja Nej Vet ej P11 

Ja 17 15 7 39 
Nej 24 35 40 99 
Vet ej 3 3 7 13 P11 

P12 44 53 52  
 

5.3 Maskiner och utrustningar 
För att pejla vilka resurser som står till förfogande vid det egna lantbruket och i omgivningen 
så ställdes ett antal konkreta frågor på detta tema. I allmänhet förfogar man själv över de 
redskap (M1) som behövs fram t o m sådd, se sid 20. Om dessa resurser inte finns på den 
egna gården så angav 93 st av totalt 142 svar att det fanns hjälp att få i grannskapet (M2). Å 
andra sidan var det 42 personer som inte kände till om det gick att få hjälp med plöjning, 
gödsling, harvning och sådd från grannarna. 
 
När det däremot handlar om skörden så är det bara ungefär hälften (71 av 152 svar) som har 
egen skördetröska som kan användas för oljeväxter (M3), se högra stapeln på sid 21. Å andra 
sidan var det så många som 65 st som svarade att de inte visste om det gick att få hjälp av 
någon i grannskapet med skörden (M4). Lite fler detaljer kan utläsas ur Tabell 3 nedan. 
Exempelvis att av dem som saknar egen skördetröska (81 st) så är det bara knappt hälften 
eller 40 st som har möjlighet att få hjälp med skörden från grannskapet. 
 
Tabell 3. Samband mellan olika svarsalternativ på frågorna M3 och M4, vilka rör 
 huruvida egen tröska finns respektive kunskapen om det finns hjälp att få i 
 grannskapet med skörden. 

M4  
Ja Nej Vet ej M3 

Ja 35 4 32 71 
Nej 40 8 33 81 M3 
M4 75 12 65  

 
Frågorna M5, M7 och M9 berör den egna tillgången till tork, lagringskapacitet respektive 
fröpress, se sid 22. Egen tork finns hos 39 lantbrukare av de totalt 151 som svarat. Den 
sammanlagda torkkapaciteten hos dessa uppgår till ca 100 ton/h. Färre lantbruk förfogar över 
lagringskapacitet än tork. Endast 30 av 147 gårdar kan lagra oljefrö på hemmaplan. Å andra 
sidan är kapaciteten för dessa totalt ca 3 000 ton. Dessa siffror inkluderar den silo på 600 ton 
som Lantmännen tidigare ägde i Österfärnebo. Tre lantbrukare har uppgivit att de har egen 
oljepress och den sammanlagda kapaciteten för dessa kan uppskattas till ca 2 ton rapsfrö per 
dygn.  
 
Frågorna M6, M8 och M10 handlar om huruvida tork, lagringskapacitet respektive fröpress 
finns att tillgå i en nära omgivning till gården. Till övervägande delen känner man inte till om 
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dessa möjligheter finns, se sid 23. Ett fåtal, närmare bestämt 22 st av totalt 143 personer har 
kännedom om torkmöjligheter på annat ställe och ännu färre känner till lagrings- och 
pressningsmöjligheterna i grannskapet, närmare bestämt 7 st av ca 150 i bägge fallen. 
 
När det gäller konsumtion av dieselbränsle på gården så klarar sig nära hälften av de 
svarande, eller 68 av 153, på mindre än 2 m3 per år, men det finns även en fåtal större 
förbrukare vars behov överstiger 20 m3 per år, se sid 24. 

5.4 Intressen och behov 
En stor majoritet, 110 st av 146 avgivna svar, tycker att det vore bra om det fanns ett lokalt 
mottagningsställe för oljefrö (I1), se sid 26. I samma illustration kan man konstatera att 
ungefär hälften av svaren (68 st) anger att Hedesunda är en lämplig ort för att etablera en 
mottagningsstation för oljefrö, olja samt förädling till RME (I2). Lika många och drygt det 
(72 st) har dock svarat ”Vet ej” på denna fråga. Alternativa orter har angivits av 36 personer 
(I3) där de mest frekventa förslagen är Tärnsjö och Tierp. Även Kungsgården, Valbo 
Österfärnebo, Östervåla och Uppsala har några enstaka anhängare. 
 
Fråga I4 gällde hur många hektar oljeväxter som man kunde tänka sig att odla under 2008 
respektive 2009, se sid 27. Av 106 avgivna svar för 2008 uppgav 46 odlare att de kunde tänka 
sig att odla oljeväxter det året och på en total areal av 360 ha. Detta svarar mot ca 7.8 ha per 
odlare. Motsvarande siffror för 2009 var att 58 odlare av totalt 98 som avgivit svar kunde 
tänka sig att odla oljeväxter det året. Arealen summerade sig till 498 ha vilket per odlare blir 
ca 8.6 ha. 
 
Av svaren på Fråga I5 att döma så kan de svarande lantbrukarna delas in i två kategorier, de 
som överhuvudtaget inte vill befatta sig med oljeväxter (56 st av 142 avgivna svar) och de 
som vill odla och leverera till en lokal uppköpare (68 st), se sid 28 och 29. Notabelt är att 
endast två lantbruk säger sig vilja leverera till den nuvarande mottagningsstationen som 
Lantmännen har i Västerås. Endast 16 lantbruk är intresserade av att gå ett steg till i 
förädlingskedjan, t ex genom att ta tillbaka frökakan som foder efter pressningen (8 st), att 
förädla skörden själv till olja, bränsle eller foder (7 st) eller att pressa själv för att utnyttja 
frökakan som foder och sälja oljan vidare som bränsle (1 st). 
 
Endast 12 personer, av de 134 som svarat, har angivit att de skulle vilja ha en fröpress på 
gården för att kunna pressa egna och andras frön och därmed få fram olja respektive frökaka 
(I6), se sid 30. Intresset är med andra ord lågt och i övrigt svarade 69 personer att man inte var 
intresserad av en fröpress medan 53 svarade ”Vet ej”. 
 
Fråga I7 vill ta reda på av vilka anledningar man skulle köra sina traktorer och maskiner på 
lokalproducerad RME. Flera svarsalternativ fick kryssas i och resultaten visas på sid 31. Det 
framgår tydligt att de miljömässiga och lokalpatriotiska argumenten är viktigare för valet av 
RME än priset och den tekniska kvaliteten på produkten. 
 
I Fråga I8 vänder vi på frågan för att få reda på av vilka anledningar man inte skulle köra sina 
traktorer och maskiner på lokalproducerad RME. Nu dominerar två svarsalternativ, se sid 32, 
nämligen att priset på RME skulle vara högre och att motorerna inte skull vara kompatibla 
med RME. 
 
Svaren på I7 och I8 kan vid en första anblick verka lite motsägande men avslöjar egentligen 
bara ett mänskligt drag. Så länge som det finns högre värden att åberopa, såsom att bränslet är 
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lokalproducerat, att det gynnar bygden och att det minskar på miljöbelastningen, så anses 
dessa argument vara mer relevanta för valet av bränsle än att det skulle vara billigare eller att 
det rent tekniskt skulle vara bättre för motorerna. Detta gäller alltså när RME är billigare än 
diesel. Fråga I8 avslöjar dock att om RME-priset verkligen är högre än för vanlig diesel så blir 
det ändå det viktigaste argumentet för att inte använda RME. Med andra ord: så länge RME-
priset är lägre än för vanlig diesel så har de högre värdena ett utrymme men när den krassa 
verkligheten gör sig gällande så är det ändå bränslepriset som är det avgörande. 
 
Fråga I9 undrar om man vill utnyttja lokalproducerad frökaka som proteinfoder istället för 
importerad soja för sina djur. Av 96 avgivna svar var 54 positiva till att använda 
lokalproducerad frökaka medan 14 svarade ”Nej” och 28 svarade ”Vet ej”, se sid 33. Några av 
”Nej”-svaren motiverades med att rapsfrökaka inte är så lämpligt till hästar och får. Det 
antyddes även i ett fall att kravodling skulle komma i konflikt med användning av rapskaka. 
 
Den sista frågan (I10) handlar om i vilken utsträckning som lantbrukaren är beredd att 
engagera sig på olika sätt i anslutning till odling och förädling av raps till RME och frökaka. 
Flera alternativ har kunnat anges men endast fördelningen av ”Ja”-svaren har utnyttjats, se sid 
34. Det mest förekommande svarsalternativet är att sälja frön till verksamheten och få betalt i 
pengar, i andra hand att få betalt i form av RME. Värt att notera är också att 36 lantbrukare 
kan tänka sig att vara delägare i en anläggning för produktion av RME. I övrigt finns ett visst 
mått av intresse att vilja hjälpa till med torkning, pressning och transporter av de olika 
förnödenheterna. Minst intresse finns för alternativen som innebär att man levererar 
färdigpressad olja till RME-anläggningen. 

6 Lagringssilos 
Sedan Lantmännen för ett par år sedan påbörjade den omfattande avvecklingen av 
mottagnings- och lagringsställen för spannmål i Sverige har ett par anläggningar varit till 
försäljning i det aktuella odlingsområdet. I Österfärnebo finns en mindre anläggning som har 
en mobil tork och med en lagringskapacitet på 600 ton spannmål. Den övergick i privat ägo 
under 2008 genom att de lantbrukare som under en följd av år arrenderat anläggningen fick 
möjlighet att köpa den. Denna anläggning är representerad i enkäten. 
 
En betydligt större spannmålsanläggning ligger i Tärnsjö. Där kan bl a lagras 6 600 ton 
spannmål. Däremot saknas numera torkmöjligheter. Anläggningen såldes under 2008 av 
Lantmännen till K-Bo Gross AB i Tärnsjö som utnyttjar lokalerna som lager för sina varor, 
främst fönster och dörrar. Det är troligt att själva silon fortfarande är tillgänglig att använda 
för lagring av t ex oljefrö. 

7 Råvaror och produkter 

7.1 Vegetabiliska oljor 
Den typiska råvaran för RME i Europa är rapsolja som kommer från pressning av raps och 
rybs. I Sverige kan raps odlas i Götaland och Svealand och rybsen även i södra Norrland. 
Rapsoljan ger efter omförestring ett färdigt bränsle som normalt sett klarar vårt kalla 
vinterklimat utan att stelna. 
 
Omförestrade vegetabiliska oljor i allmänhet kallas på engelska för FAME (Fatty Acid 
Methyl Ester). Importerad biodiesel kan därför vara tillverkad av olja som inte alls kommer 
från raps, utan snarare från t ex soja, solros eller oljepalm. Dessa innehåller fettsyror som i 
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högre grad är mättade och det medför bl a sämre köldegenskaper hos såväl olja som 
metylester. Ibland har importörer av biodiesel till Sverige ignorerat detta faktum och sålt 
RME med alltför stor andel mättade fettsyror i bränslet. Följden har blivit att RME tidvis fått 
ett oförtjänt dåligt rykte. I själva verket så är svenskodlad raps mycket lämplig för tillverkning 
av köldtålig RME. 
 
Andra vegetabiliska oljor som kan produceras på våra breddgrader kan också till nöds 
användas, t ex hampolja, linolja och olja från camelina sativa (oljedådra) men priset är och 
kommer alltid att vara betydligt högre för dessa än för rapsolja. Det är heller inte så bra att 
utnyttja oljor som innehåller alltför mycket omättade fettsyror då dessa både har sämre 
hållbarhet vid lagring och bidrar till en sämre förbränning i motorn. 
 
Återvunna matfetter och frityroljor från restauranger, gatukök, hamburgerbarer, storkök, 
livsmedelsindustrier för färdig mat, etc, kan också användas för biodieseltillverkning men det 
ställer högre krav på förbehandling och rening av oljan innan den kan användas för 
omförestring. Insamling av fett sköts idag av ett antal entreprenadföretag som täcker större 
delen av landet. 
 
Animaliskt fett från slakterier och livsmedelindustrier innehåller också framförallt mättade 
fettsyror. Dessa kan också processas för att så småningom bli biodiesel, dock inte av den 
kvalitet som lämpar sig för svenska förhållanden i allmänhet. 

7.2 Rapsolja som bränsle 
Rapsoljan som sådan är inget bra bränsle i befintliga dieselmotorer. Viskositeten är för hög 
vilket ger sämre möjligheter att finfördela bränslet vid insprutningen. Dessutom är 
köldegenskaperna inte anpassade för våra kalla vintrar varför oljan tenderar att stelna när 
temperaturen kryper ner mot -20 C. För att motverka dessa nackdelar kan man ordna med 
uppvärmning av rapsoljan såväl i tanken som strax innan insprutningen och därigenom 
garantera att bränslet är flytande samt att viskositeten sänks till nivåer som är acceptabla för 
de flesta av dagens dieselmotorer. I vissa system använder man sig av en liten extratank för 
vanlig fossil diesel som används vid start och stopp medan den ordinarie tanken fylls med 
vegetabilisk olja som används under normal körning. Även system med en tank förekommer. 
Modifiering av bränslesystem kostar från ca 10 000 kr och uppåt för personbilar och ca 
30 000-50 000 kr för lastbilar. I gengäld kan man alltså köra fordonet på vegetabiliska oljor 
direkt. Urtypen för dessa modifieringssatser utvecklades av tyska Elsbett redan i slutet av 
1970-talet, se www.elsbett.com. Idag finns ett flertal konkurrerande system med både en och 
två tankar, t ex: 
 
Frybrid, www.frybrid.com  
Plantdrive, www.plantdrive.ca  
Dieselveg, www.dieselveg.com  
Golden Fuel Systems, www.goldenfuelsystems.com  
Alternative Technology Group GmbH, www.diesel-therm.com  
3E GmbH, www.3egmbh.com/eng  
 
En kortfattad historisk översikt av användningen av vegetabiliska oljor och så småningom 
metylestrar som dieselbränsle ges i (6). 
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7.3 Rapsmetylester som bränsle 
Den andra möjligheten med rapsolja är att istället modifiera själva oljan så att den får bättre 
egenskaper med avseende på viskositet och köldegenskaper. Processen kallas omförestring 
och innebär att den glycerol som finns i rapsoljan byts ut mot metanol. Av en rapsoljemolekyl 
erhålls då tre molekyler av RME. Detta innebär samtidigt att viskositeten sänks och att 
köldhärdigheten förbättras något. 
 
Den gällande europeiska standarden för biodiesel heter EN 14214. Den bygger på att 
biodieseln till övervägande del består av RME. Motsvarande amerikanska biodieselstandard 
heter ASTM D 6751. I USA är sojaolja den vanligaste råvaran till biodiesel. 

7.4 Rapsfrökaka 
Efter att oljefröet pressats, antingen kallt eller varmt, och i vissa sammanhang även 
extraherats med hjälp av lösningsmedel, vanligtvis hexan, erhålls en frökaka som är rik på 
protein, mineraler och växtfibrer. Rapsfrökaka är ett alldeles utmärkt djurfoder (7) och bör i 
första hand utnyttjas för detta ändamål. Detta innebär att den omfattande importen av 
framförallt soja kan reduceras. 
 
För att framställningen av fordonsbränsle ur raps ska bli lönsam med dagens priser på diesel 
så måste man få avsättning för frökakan och till ett pris som gör att den totala kalkylen går 
ihop. Med stigande priser på fastbränslen har rapsfrökakan även möjligheter som binde- och 
smörjmedel vid tillverkning av bränslepellets. Redan med dagens priser på energi för 
uppvärmning har frökakan ett högre värde som komponent i värmepellets än som kraftfoder 
till djur. 
 
Det handlar dock mycket om att få upp ögonen för de fördelar som det på sikt innebär att 
kunna producera djurfoder lokalt. Med de siffror som tidigare antagits rör det sig om ca 2 000 
ton raps-/rybsfrökaka som kan produceras i det aktuella odlingsområdet. När det gäller 
rapsfrökakans användbarhet som proteinkälla vid mjölkproduktion har SLU i Skara gjort en 
del arbeten som pekar i en positiv riktning (8,9) och mer forskning är på gång. 

7.5 Glycerol 
I industriella sammanhang kan glycerolen renas och användas inom t ex kosmetikaindustrin. 
Priset på glycerol har varierat kraftigt på senare år i hög grad beroende på hur 
biodieselmarknaden utvecklats (10). I småskaliga sammanhang är det antagligen effektivast 
att använda glycerolresten direkt som kolkälla vid såväl kompostering som 
biogasframställning (11). På senare tid har även denna glycerol funnit användning som 
fodertillskott istället för melass (12,13). Då krävs möjligen att den renas från vissa salter och 
metanol. 

8 RME-tillverkning 

8.1 Omförestring 
Vid omförestring av rapsolja tar man bort glycerolen som fettsyrorna är bundna till och 
ersätter den vanligtvis med metanol. Även etanol förekommer men processen är svårare och 
etanolen är dyrare än metanol. Denna kemiska process kallas alltså för omförestring och hur 
den går till visas i Figur 1. Av en molekyl vegetabilisk olja erhålls tre molekyler metylester. 
Detta gör att viskositet och köldegenskaper förbättras. Processen fördyrar bränslet med 
ungefär 2 kronor per liter och innebär att 15 % av det färdiga bränslet utgörs av metanol. Det 
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mesta av den metanol som finns på världsmarknaden idag syntetiseras från fossilgas. Det 
finns även möjlighet att tillverka metanol av biomassa, t ex som träsprit eller via 
förgasningsteknik, se www.varmlandsmetanol.se. 

 
Figur 1. Principen för omförestring av en vegetabilisk olja med metanol för att få metylester 
och glycerol. 
 
För att få igång bytet av glycerol mot metanol tillsätts en katalysator, vanligen i form av 
kaliumhydroxid, KOH, som löses upp i metanolen innan den blandas med oljan. Efter att 
reaktionen ägt rum återfinns så småningom kaliumhydroxiden tillsammans med glycerolen i 
botten av reaktionsbehållaren. Biodieseln eller rapsmetylestern har lägre densitet och flyter 
därför ovanpå. Efter några timmar är skiktningen praktiskt taget fullgången och bottensatsen 
med främst glycerol kan tappas av. 
 
Den råa biodieseln måste nu renas från rester av glycerol, metanol, tvål, fria fettsyror och 
slutligen även små mängder vatten. Olika metoder står till buds där den enklaste men också 
mest tidskrävande involverar tvättning med vatten följt av upphettning för att kvarvarande 
vatten ska avdunsta. Snabbare men dyrare är att tillsätta ett absorptionsmedel som kallas 
Magnesol och som består av syntetiskt magnesiumsilikat. Därefter filtreras Magnesolen bort 
och därmed avlägsnas det mesta av de oönskade restprodukterna. Det kanske mest effektiva 
sättet är att centrifugera den råa biodieseln men det är också investeringsmässigt en dyrare 
lösning. 

8.2 Utrustningar för RME-tillverkning 

8.2.1 Fröpress 
Industriell pressning av oljefrö görs ofta vid förhöjd temperatur varvid fröna förvärms till ca 
80C för att utbytet vid pressningen ska bli högre. Lägre viskositet gör att mer olja kan pressas 
ur fröet. Den olja som finns kvar i frökakan extraheras sedan vanligtvis med hexan så att 
praktiskt taget all olja kan tas omhand. Denna process lämpar sig inte för småskalig 
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verksamhet och foderkvaliteten hos den oljebefriade frökakan kan diskuteras. Lantmännen 
Ecobränsle i Karlshamn tillverkar sin rapsolja på detta sätt. 
 
Vid småskalig tillverkning av rapsolja utnyttjas sk kallpressning. Temperaturen på oljan blir 
då ofta inte mer än ca 45 C. Temperaturhöjningen uppstår till följd av friktionsvärmen som 
utvecklas i pressen. Frökakan kommer att innehålla en restoljehalt på 10-20 % beroende på 
frösort, fröpress och vattenhalt, men kvar är också en hel del vitaminer och näringsämnen som 
försvinner vid den tidigare nämnda extraheringen. 
 
Ett stort antal fröpressar förekommer på marknaden och en bra men numera lite åldersstigen 
översikt gjordes av Folkecenter for Renewable Energy i Danmark år 2000 (14). En vanlig typ 
av kallpress för pressning av rapsfrö visas i Figur 2. Den tillverkas av Egon Keller i Tyskland, 
www.keller-kek.de, och finns i ett antal olika storlekar. I Sverige finns den beprövade 
Täbypressen från Skeppsta Maskin AB, www.skeppstamaskin.se, med kapaciteter från 4 till 
drygt 100 kg frö per timme. Numera finns flera av Täbypressarna med dubbla presszoner 
vilket förbättrar utbytet av olja, i synnerhet för oljefrö med små korn, typ rybs och oljedådra. 
För att få ut mer olja ur besvärliga frön pressar man ofta frökakan separat ytterligare en gång. 
Med dubbla presszoner sker alltså detta vid ett och samma tillfälle vilket både sparar tid och 
förbättrar oljeutbytet. 
 

 
Figur 2. Två Kellerpressar typ KEK-P0500 med en pressningskapacitet vardera på ca 500 kg 
rapsfrö per timme. Bilden tagen vid Gunnarshögs Gård på Österlen. 
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8.2.2 RME-processor 
Omförestring görs normalt vid en temperatur av ca 60 C vilket är strax under kokpunkten för 
metanol. I trycksatta system kan högre temperaturer användas. Omförestring kan även med 
fördel göras vid rumstemperatur. Det tar längre tid men resultatet blir lika bra och till en 
betydligt lägre kostnad. Detta är också säkrare eftersom man slipper bekymra sig lika mycket 
över den lättantändliga metanolångan. 
 
Ageratec AB i Norrköping, www.ageratec.se, har utvecklat en biodieselprocessor med hög 
grad av automatik och flexibilitet. Systemet är slutet och man utnyttjar en värmepump för att 
återvinna mycket av den värme som går åt för att värma upp oljan initialt. Även överskottet av 
metanol, som i slutänden hamnar tillsammans med glycerolresten, förångas och återförs i 
processen. En vanlig småskalig RME-anläggning från Ageratec är P3000 som kan producera 
ca 3 m3 RME per dygn. En snarlik maskin kallad PE3000 och som även kan klara av att 
omförestra återvunna fetter kan ses i Figur 3. 
 

 
Figur 3. PE3000-processor från Ageratec.  Just denna processor kan förutom rapsolja även 
hantera andra fetter och oljor, t ex djurfetter och återvunna frityroljor. (Foto: Ageratec AB) 
 
EuroFuelTech i Storbritannien, www.eurofueltech.com, tillverkar också RME-processorer i 
ungefär samma storleksklasser som Ageratec. Den minsta heter FB400 och kan producera 400 
liter åt gången men med en tillverkningstid på bara ca 1.5 timmar. Det innebär att om det bara 
finns bemanning så kan man producera över 6 m3 RME per dygn med denna utrustning. 
Bilder på denna typ av processor finns i Bilaga 4, sid 37. 
 
Det går även alldeles utmärkt att tillverka biodiesel utan alltför komplicerad och dyr 
utrustning. 1 m3 IBC-behållare, rostfria mjölktankar, omrörare och pumpar samt lite 
hanteringsutrymme är allt som behövs för att kunna omförestra rapsolja till RME. Detta 
bygger mycket på att man låter tiden arbeta för sig. Den dagliga arbetsinsatsen kan begränsas 
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till någon timme. Genom att hålla flera tillverkningsomgångar i omlopp samtidigt så kan man 
ändå utan större insats producera 0.5-1 m3 RME per dag. 

8.3 Alternativa användningsområden 
RME eller FAME i allmänhet är mycket bra lösningsmedel för bl a fetter. De kan därför 
användas som miljövänliga avfettningsmedel. Linoljemetylester (LME) har nyligen testats 
som lösningsmedel i träskyddsmedel i syfte att utveckla linoljebaserade träskyddsprodukter 
fria från avdunstande lösningsmedel (15). SSAB i Borlänge använder sedan några år tillbaka 
en lackfärg där stora delar av det mineraloljebaserade lösningsmedlet ersatts av RME (16). I 
ett examensarbete utfört vid Högskolan i Gävle har användningen av hampolja som 
bindemedel i oljefärg och hampmetylester (HME) som spädningsmedel istället för lacknafta 
och terpentin studerats vid målning av trä (17). Förutom att slippa lösningsmedelsavgången så 
utgör spädningsmedlet i sig ett bindemedel som är kompatibelt med oljan. 
 
Utvecklingen av miljövänliga, nedbrytbara produkter baserade på t ex metylestrar är ännu 
bara i sin linda. På sikt kan en omförestringsanläggning alltså användas för att åstadkomma en 
mängd olika produkter som i dagsläget betalar sig betydligt bättre än RME som 
fordonsbränsle. 

9 Scenarier 

9.1 Förutsättningar 
Enkätsvaren i avsnitt 5 visar att det både finns intresse och resurser för att odla tillräckligt 
mycket oljeväxter inom 50 km avstånd från Hedesunda. Ambitionen att odla raps och rybs 
motsvarande en årsproduktion uppemot 1 000 m3 RME verkar inte vara orimlig, men det 
kräver att flera olika intressenter arbetar tillsammans för att det ska fungera. Om inte 
befintliga torkar och siloanläggningar kan utnyttjas kan det bli svårt att få kalkylerna att gå 
ihop med rådande priser och skatterabatter på diesel. Lantbruket måste också i högre grad 
acceptera rapsfrökaka som proteinkälla i kraftfoder. 
 
En mängd olika faktorer påverkar lönsamheten för en produktionsanläggning för RME. Priset 
för fossil diesel vid pump har på senare år varit markant lägre än RME-priset. Dessutom är 
skattesystemet så beskaffat att bl a yrkesverksamma jordbrukare kan ansöka om återbetalning 
av 79 % av koldioxidskatten både för den diesel som förbrukas i verksamhetens arbetsfordon 
och för andra ändamål än fordonsbränsle, t ex spannmålstorkning. I det senare fallet kan man 
även få tillbaka hela energiskatten, vilken idag är 1.33 kr/liter för bränsle av miljöklass 1. 
Koldioxidskatten är för närvarande 3.00 kr/liter. Detta innebär alltså en skatterabatt på 
fordonsbränsle i miljöklass 1 på 2.37 kr/liter och ytterligare 1.33 kr/liter för annan 
förbrukning än som fordonsbränsle. Om man använder sig av ett pris vid pump på 10.90 
kr/liter så innebär det 8.72 kr/liter exklusive moms. Drar man sedan bort den 
återbäringsberättigade delen av koldioxidskatten så blir nettopriset 6.35 kr/liter. Som en första 
jämförelse kan nämnas att bara frökostnaden för att kunna tillverka 1 liter rapsolja eller RME 
överstiger 9 kr. Även utan skatteåterbäringen är alltså förutsättningarna klart ogynnsamma för 
att kunna åstadkomma en lönsam tillverkning av RME. 
 
Icke desto mindre kan det vara av visst intresse att studera hur förutsättningarna borde vara 
för att en investering kalkylmässigt ska bli lönsam. Det är också intressant att se hur de olika 
ingående faktorerna påverkar lönsamheten. En känslighetsanalys har därför även gjorts där 
nettonuvärdet beräknats för investeringen som helhet och där ingångsdata varierats inom 
rimligt antagna gränser. För att förenkla kalkylen något görs ingen beräkning av 
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odlingskostnaden utan det rådande markandspriset på torkat och rensat frö får representera en 
rimlig uppskattning av denna del av tillverkningskostnaden. Mer ingående resonemang kring 
odling och prissättning av rapsfrö och rapsolja finns i (18). 
 
De priser som använts för utgångskalkylerna samt vid känslighetsanalysen är giltiga i 
skrivande stund. De pålagda variationerna spänner över intervall som antingen redan 
förekommit eller som kan förväntas bli verklighet inom den närmaste tiden. Kalkylen med 
tillhörande känslighetsanalys gör inte anspråk på att vara en i alla detaljer korrekt beskrivning 
av en investering i en RME-anläggning. Ett flertal förenklingar har gjorts men de stora 
linjerna i resultaten torde ändå vara giltiga. 

9.2 Utgångskalkyl 
Tre olika fall diskuteras närmare vilka bygger på användningen av de utrustningar som kort 
presenterades i avsnitt 8.2. I det första fallet tänker vi oss en anläggning uppbyggd kring 
Ageratecs processor P3000 som är kapabel att tillverka 3000 liter i en och samma omgång 
inom loppet av ett dygn. Detta blir ca 1000 m3 RME per år. Ageratec brukar anse att det 
normalt krävs en arbetsinsats på 5 h/dag för att hålla verksamheten igång. En utgångskalkyl 
för detta fall visas i Bilaga 5. 
 
Det andra fallet utnyttjar en FB400-processor från EuroFuelTech som tillverkar 400 liter åt 
gången men som tack vare högre temperatur och trycksättning över 1 bar får en kortare 
tillverkningstid för varje omgång. Varje omgång tar nämligen mindre än 1.5 timmar att 
tillverka så i bästa fall hinner man tillverka 6 400 liter per dygn. I vårt fall antar vi dock att 
man hinner köra 4 omgångar på en arbetsdag vilket totalt blir ca 500 m3 RME per år. Med 
tanke på den korta processtiden får man räkna med att en person arbetar heltid med att sköta 
anläggningen, se utgångskalkylen i Bilaga 6. 
 
Det tredje fallet är ett tänkt hembygge med helt manuell hantering. De rent tekniska 
förutsättningarna beskrivs inte närmare men det handlar i princip bara om att sätta samman 
olika kärl som rymmer de kvantiteter av råvaror och produkter som ska hanteras. Den viktiga 
aspekten handlar mer om att använda tiden på ett effektivt sätt. Istället för att forcera 
omförestringsprocessen genom att höja temperaturen så att den sker inom någon timme så 
låter man helt enkelt processen ske vid rumstemperatur under kanske ett helt dygn. Den längre 
processtiden kompenseras av att 
 

• man inte behöver övervaka processen, 
• den inte kräver någon uppvärmning över rumstemperatur 
• ingen särskild tid behöver passas 
• utrustningen blir enkel och billig 
• större kvantiteter kan åstadkommas vid behov genom att mångfaldiga utrustningarna 

 
Med detta koncept kan man utan större investering eller arbetsinsats åstadkomma 250 m3 per 
år. Arbetsinsatsen för att göra erforderliga handgrepp vid olika tillfällen bedöms inskränka sig 
till 2 h/dag. Den tunga investeringen är egentligen bara fröpressen medan resten handlar om 
olika blandnings- och lagringskärl samt pumpar och ventiler, se utgångskalkylen i Bilaga 7. 
 
Redan på detta stadium kan man ur Bilagorna 5-7 konstatera att den största faktorn som 
påverkar kostnaderna är fröpriset. Inköpskostnaden för frön står för mellan 88 och 92 % av 
den totala produktionskostnaden som alltså även innefattar avskrivningar, räntor, 
energikostnader, lönekostnader samt kostnader för reparation och underhåll. 
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9.3 Känslighetsanalys 
Som redan nämnts har tre olika nivåer på investeringar och produktionskapaciteter valts för 
att kunna jämföra lönsamhet och känslighet för de olika ingångsparametrarna i kalkylen. 
Lönsamheten har bedömts genom att beräkna nettonuvärdet av investeringen för varje val av 
ingångsvärden i de kalkyler som i utgångsläget ser ut som i Bilagorna 5-7. Resultaten för 
respektive fall visas i Tabellerna 4-6. En sammanställning av alla data har gjorts i Tabell 7. 
 
De viktigaste faktorerna på kostnadssidan är fröpriset samt hur stort oljeutbytet är vid 
pressning. Även metanolpriset är en tung post i kalkylen. De senaste åren har metanolpriset 
varit uppe på nivåer som ytterligare bidragit till dålig eller t o m obefintlig lönsamhet för 
RME-producenterna. 
 
På intäktssidan påverkas lönsamheten kraftigt av utpriset för RME men också som tidigare 
påtalats, av priset på frökakan. Båda dessa priser måste vara gynnsamma för att kalkylen ska 
ge positiva nettonuvärden för investeringen. Glycerolen däremot är inte alls lika viktig på de 
låga prisnivåer som för närvarande råder. Om man inte får betalt för glycerolen så slår det inte 
särskilt hårt i kalkylen. 
 
Alla tre kalkylerna uppför sig relativt sett på ungefär samma sätt. Alternativet med 500 m3 
RME från en halvautomatisk anläggning kräver antagligen mest arbetstid varför den blir lite 
dyrare per liter räknat. Å andra sidan går det i princip att tillverka kanske tre gånger mer RME 
med den utrustningen om man väljer att arbeta i skift. Ageratecs anläggning är begränsad till 
3000 liter per dygn och den kör endast en omgång per dygn. Den minsta och helt manuella 
anläggningen är klart konkurrenskraftig gentemot de övriga. Den är investeringsmässigt 
gynnsam samtidigt som den inte kräver så stor arbetsinsats. 
 
På sista raden i Tabell 7 har nettonuvärdet dividerats med det totala antalet liter RME som 
respektive anläggning är tänkt att producera under avskrivningstiden, alltså under 10 år. Man 
får då fram ett nyckeltal som i princip visar hur stor vinsten är för varje producerad liter RME 
beräknad för utgångskalkylen. Det visar sig då att den minsta anläggningen är mest lönsam 
och ger ett överskott på 0.81 kr/l. Den största anläggningen gav en marginal på 0.64 kr/l 
medan investeringen med en processor från EuroFuelTech gav det lägsta överskottet eller 
0.40 kr/l. Motsvarande beräkningar kan göras för de andra beräknade nettonuvärdena som 
finns i Tabell 7. Den inbördes rangordningen i lönsamhet mellan de tre alternativen kommer 
dock att bestå. 
 
Det är viktigt att påpeka det som redan nämnts tidigare nämligen att den helt överskuggande 
faktorn som bestämmer lönsamheten för RME-produktion är frökostnaden. Även stora 
investeringar som t ex en processor från Ageratec utgör en närmast försumbar kostnad i 
jämförelse med råvarukostnaderna. Endast ett högt försäljningspris på såväl RME som 
frökaka kan säkerställa en god lönsamhet. 
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Tabell 4. Känslighetsanalys för RME-produktion på nivån 1000 m3/år för olika kostnads- och intäktsparametrar i förhållande till en vald utgångskalkyl utvärderad 
 efter nettonuvärdesmetoden och med en avskrivningstid på 10 år, se Bilaga 5. Likhetstecken, = , innebär att utgångskalkylens parametrar används i övrigt. 

Kostnadsparametrar Utgångskalkyl Variationsparametrar vid känslighetsanalys 

Ingående frövikt, ton/år 2700                       3000 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Inköpspris för torkat och rensat frö, kr/kg 3.30                       = 3.00 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Utbyte av olja per kg frö, % 35                       = = 40 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Pris på metanol, kr/l 8                       = = = 15 = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Åtgång av metanol per liter rapsolja, l 0.17                       = = = = 0.20 = = = = = = = = = = = = = = = = =

Pris på kaliumhydroxid, KOH, kr/kg 18                       = = = = = 25 = = = = = = = = = = = = = = = =

Åtgång av KOH per liter rapsolja, g 10                       = = = = = = 15 = = = = = = = = = = = = = = =

Åtgång av vatten per liter RME, l 0                       = = = = = = = 2 2 = = = = = = = = = = = = =

Vattentaxa per kubikmeter, kr 15                       = = = = = = = = 20 = = = = = = = = = = = = =

Åtgång av Magnesol per liter RME, g 3                       = = = = = = = = = 2 = = = = = = = = = = = =

Pris på Magnesol, kr/kg 25                       = = = = = = = = = = 30 = = = = = = = = = = =

Presskapacitet, kg/h 500                       = = = = = = = = = = = 800 = = = = = = = = = =

Effektförbrukning, totalt, kW 30                       = = = = = = = = = = = = 50 = = = = = = = = =

Energipris per kWh, kr 1                       = = = = = = = = = = = = = 1.25 = = = = = = = =

Underhållskostnad i % av investering 2                       = = = = = = = = = = = = = = 3 = = = = = = =

Arbetstid per år, h 1250                       = = = = = = = = = = = = = = = 1500 = = = = = =

Lönekostnad, kr/h 250                       = = = = = = = = = = = = = = = = 300 = = = = =

Investering totalt, MSEKr 2.70                       = = = = = = = = = = = = = = = = = 3.00 = = = =

Kalkylränta på investering, % 8                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = 5 = = =

Intäktsparametrar                        

Försäljningspris RME, kr/l 9                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 10 = =

Försäljningspris frökaka, kr/kg 2                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2.50 =

Försäljningspris glycerol, kr/kg 1                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0

Lönsamhet?                        

Beräknat nettonuvärde, MSEK 6.57                   8.17 12.01 12.09 -1.63 4.92 6.09 5.95 6.37 6.30 6.75 6.47 6.84 5.72 6.25 6.39 6.15 6.15 5.94 8.32 13.47 12.46 5.62

 



Tabell 5. Känslighetsanalys för RME-produktion på nivån 500 m3/år för olika kostnads- och intäktsparametrar i förhållande till en vald utgångskalkyl utvärderad 
 efter nettonuvärdesmetoden och med en avskrivningstid på 10 år, se Bilaga 6. Likhetstecken, = , innebär att utgångskalkylens parametrar används i övrigt. 

Kostnadsparametrar Utgångskalkyl Variationsparametrar vid känslighetsanalys 

Ingående frövikt, ton/år 1500                       1667 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Inköpspris för torkat och rensat frö, kr/kg 3.30                       = 3.00 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Utbyte av olja per kg frö, % 35                       = = 40 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Pris på metanol, kr/l 8                       = = = 15 = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Åtgång av metanol per liter rapsolja, l 0.17                       = = = = 0.20 = = = = = = = = = = = = = = = = =

Pris på kaliumhydroxid, KOH, kr/kg 18                       = = = = = 25 = = = = = = = = = = = = = = = =

Åtgång av KOH per liter rapsolja, g 10                       = = = = = = 15 = = = = = = = = = = = = = = =

Åtgång av vatten per liter RME, l 0                       = = = = = = = 2 2 = = = = = = = = = = = = =

Vattentaxa per kubikmeter, kr 15                       = = = = = = = = 20 = = = = = = = = = = = = =

Åtgång av Magnesol per liter RME, g 3                       = = = = = = = = = 2 = = = = = = = = = = = =

Pris på Magnesol, kr/kg 25                       = = = = = = = = = = 30 = = = = = = = = = = =

Presskapacitet, kg/h 500                       = = = = = = = = = = = 800 = = = = = = = = = =

Effektförbrukning, totalt, kW 30                       = = = = = = = = = = = = 50 = = = = = = = = =

Energipris per kWh, kr 1                       = = = = = = = = = = = = = 1.25 = = = = = = = =

Underhållskostnad i % av investering 2                       = = = = = = = = = = = = = = 3 = = = = = = =

Arbetstid per år, h 2000                       = = = = = = = = = = = = = = = 1500 = = = = = =

Lönekostnad, kr/h 250                       = = = = = = = = = = = = = = = = 300 = = = = =

Investering totalt, MSEKr 1.10                       = = = = = = = = = = = = = = = = = 1.22 = = = =

Kalkylränta på investering, % 8                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = 5 = = =

Intäktsparametrar                        

Försäljningspris RME, kr/l 9                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 10 = =

Försäljningspris frökaka, kr/kg 2                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2.50 =

Försäljningspris glycerol, kr/kg 1                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0

Lönsamhet?                        

Beräknat nettonuvärde, MSEK 2.30                   3.19 5.32 5.37 -2.25 1.38 2.03 1.96 2.19 2.15 2.40 2.24 2.45 1.83 2.12 2.23 3.14 1.63 2.05 2.95 6.13 5.57 1.77

 



Tabell 6. Känslighetsanalys för RME-produktion på nivån 250 m3/år för olika kostnads- och intäktsparametrar i förhållande till en vald utgångskalkyl utvärderad 
 efter nettonuvärdesmetoden och med en avskrivningstid på 10 år, se Bilaga 7. Likhetstecken, = , innebär att utgångskalkylens parametrar används i övrigt. 

Kostnadsparametrar Utgångskalkyl Variationsparametrar vid känslighetsanalys 

Ingående frövikt, ton/år 700                       778 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Inköpspris för torkat och rensat frö, kr/kg 3.30                       = 3.00 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Utbyte av olja per kg frö, % 35                       = = 40 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Pris på metanol, kr/l 8                       = = = 15 = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Åtgång av metanol per liter rapsolja, l 0.17                       = = = = 0.20 = = = = = = = = = = = = = = = = =

Pris på kaliumhydroxid, KOH, kr/kg 18                       = = = = = 25 = = = = = = = = = = = = = = = =

Åtgång av KOH per liter rapsolja, g 10                       = = = = = = 15 = = = = = = = = = = = = = = =

Åtgång av vatten per liter RME, l 2                       = = = = = = = 5 = = = = = = = = = = = = = =

Vattentaxa per kubikmeter, kr 15                       = = = = = = = = 20 = = = = = = = = = = = = =

Åtgång av Magnesol per liter RME, g 0                       = = = = = = = = = 2 2 = = = = = = = = = = =

Pris på Magnesol, kr/kg 25                       = = = = = = = = = = 30 = = = = = = = = = = =

Presskapacitet, kg/h 100                       = = = = = = = = = = = 160 = = = = = = = = = =

Effektförbrukning, totalt, kW 6                       = = = = = = = = = = = = 10 = = = = = = = = =

Energipris per kWh, kr 1                       = = = = = = = = = = = = = 1.25 = = = = = = = =

Underhållskostnad i % av investering 2                       = = = = = = = = = = = = = = 3 = = = = = = =

Arbetstid per år, h 500                       = = = = = = = = = = = = = = = 1000 = = = = = =

Lönekostnad, kr/h 250                       = = = = = = = = = = = = = = = = 300 = = = = =

Investering totalt, MSEKr 0.40                       = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.44 = = = =

Kalkylränta på investering, % 8                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = 5 = = =

Intäktsparametrar                        

Försäljningspris RME, kr/l 9                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 10 = =

Försäljningspris frökaka, kr/kg 2                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2.50 =

Försäljningspris glycerol, kr/kg 1                       = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0

Lönsamhet?                        

Beräknat nettonuvärde, MSEK 2.17                       2.60 3.58 3.63 0.05 1.74 2.05 2.01 2.09 2.15 2.08 2.07 2.26 1.99 2.10 2.15 1.33 2.00 2.08 2.61 3.96 3.70 1.93
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Tabell 7 Sammanställning av resultat från känslighetsanalys för investering i en 
 RME-anläggning med produktionsnivån 1000, 500 resp 250 m3/år 
  Volym per år, m3

Kostnadsparametrar 
Utgångs-

värde 
Efter 

ändring 1000 500 250
2700 3000 8.17   
1500 1667  3.19  Ingående frövikt, ton/år 
700 778   2.60

Inköpspris för torkat och rensat frö, kr/kg 3.30 3.00 12.01 5.32 3.58
Utbyte av olja per kg frö, % 35 40 12.09 5.37 3.63
Pris på metanol, kr/l 8 15 -1.63 -2.25 0.05
Åtgång av metanol per liter rapsolja, l 0.17 0.20 4.92 1.38 1.74
Pris på kaliumhydroxid, KOH, kr/kg 18 25 6.09 2.03 2.05
Åtgång av KOH per liter rapsolja, g 10 15 5.95 1.96 2.01

0 2 6.37 2.19  Åtgång av vatten per liter RME, l 
2 5   2.09

Vattentaxa per kubikmeter, kr 15 20 6.30 2.15 2.15
3 2 6.75 2.40  Åtgång av Magnesol per liter RME, g 
0 2   2.08

Pris på Magnesol, kr/kg 25 30 6.47 2.24 2.07
500 800 6.84 2.45  Presskapacitet, kg/h 
100 160   2.26
30 50 5.72 1.83  Effektförbrukning, totalt, kW 
6 10   1.99

Energipris per kWh, kr 1.00 1.25 6.25 2.12 2.10
Underhållskostnad i % av investering 2 3 6.39 2.23 2.15

1250 1500 6.15   
2000 1500  3.14  Arbetstid per år, h 
500 1000   1.33

Lönekostnad, kr/h 250 300 6.15 1.63 2.00
2.70 3.00 5.94   
1.10 1.22  2.05  Investering totalt, MSEK 
0.40 0.44   2.08

Kalkylränta på investering, % 8 5 8.32 2.95 2.61
Intäktsparametrar      
Försäljningspris RME, kr/l 9.00 10.00 13.47 6.13 3.96
Försäljningspris frökaka, kr/kg 2.00 2.50 12.46 5.57 3.70
Försäljningspris glycerol, kr/kg 1.00 0.00 5.62 1.77 1.93
Lönsamhet?      
Beräknat nettonuvärde i utgångsläget, MSEK   6.57 2.3 2.17
Nettonuvärde per liter producerad RME under 10 år, kr   0.64 0.40 0.81

 



10 Avgörande faktorer 

10.1 Marknadsläge 
Sedan projektansökan inlämnats i juli 2007 fram till i början av 2009 har förutsättningarna för 
produktion av RME i Sverige försämrats påtagligt. Detta beror på att priserna för rapsfrö och 
rapsolja stigit så mycket att det i allmänhet inte lönar sig att omförestra oljan till RME. Under 
de första fem åren av 2000-talet låg rapspriset på runt 2 kr/kg. I början av 2008 betalades 
rapsfrö till drygt 4 kr/kg och det föll till under 3 kr/kg under den gångna vintern. Efter en liten 
uppgång under våren har så priset åter börjat sjunka och ligger för närvarande på ca 3 kr/kg. 
 
På grund av den ökande tillverkningen av biodiesel i världen har priset på glycerol praktiskt 
taget varit nere på noll. Under senare tid har priset dock börjat återhämta sig och idag ligger 
glycerolpriset på drygt 4 kr/kg. Detta gör att produktionskostnaden per liter RME har sjunkit 
mer än vad priset på fossil diesel gjort trots att även den sjunkit markant under den gångna 
hösten och vintern. Idag kostar RME 11.70 kr/liter medan vanlig diesel kostar 10.90 kr/liter. 
 
Den stora aktören på den svenska marknaden har brottats med lönsamhetsproblem de senaste 
åren. Lantmännen Ecobränsle, www.ecobransle.se, i Karlshamn stängde därför sin relativt 
nybyggda anläggning i februari 2008 men kom åter igång under mars i år. 
 
Perstorp BioProducts, www.perstorpbioproducts.com, i Stenungsund importerar i första hand 
rapsolja som sedan förädlas till RME av olika kvaliteter avsedda för olika marknader, samt till 
glycerol med en renhetsgrad på 97 %. Tack vare sin redan etablerade kemiverksamhet har 
Perstorp en väl fungerande kedja för hantering av kemiska produkter, vilket innebär 
samordningsfördelar. Med sina marknadskanaler ut över hela världen har Perstorp trots allt 
kunnat upprätthålla en lönsam produktion av RME totalt sett. 
 
Producenter av svensk biodiesel, Prosbio, www.prosbio.se, är en sammanslutning av 6 mindre 
producenter av RME, vilka samtliga använder processorer tillverkade av Ageratec AB. De 
erbjuder lokalt tillverkad RME som på sina respektive orter konkurrerar med miljöklass 1 
diesel (MK 1). 
 
Under de dystra marknadsförutsättningar som på senare tid varit rådande har Ageratec AB, 
www.ageratec.se, inte sålt särskilt många biodieselprocessorer till den svenska marknaden. 
Däremot har man levererat lite större anläggningar till marknader som utnyttjar billigare 
råvaror än raps för tillverkning av biodiesel. 
 
Sedan 2006 då låginblandningen av RME ökades från 2 till 5 % har volymerna vuxit kraftigt i 
Sverige. Nästa steg blir att öka låginblandningen till 7 % vilket förväntas kunna ske 2010 
(19). Sedan en tid tillbaka kan man tanka en miljövänligare diesel vid ett fåtal av Preems 
tankställen. Den nya produkten heter ACP Diesel Bio30 och utgörs av diesel med 30 procent 
inblandning av RME (20). 
 
Även den rena biodieseln med 100 % RME, sk B100-bränsle, förväntas öka inom de närmaste 
åren främst genom en ökad användning inom den tunga trafiken, alltså bussar, lastbilar och 
arbetsfordon. De senaste åren har snarare försäljningen av ren RME minskat och antalet 
tankställen har därför inte heller ökat särskilt mycket. Sveriges nordligaste tankställe för RME 
har i många år legat i Uppsala men sedan ett par år tillbaka har det upphört. Idag är det istället 
en av Stockholms norra förorter som utgör den sista utposten mot norr. En hämmande faktor i 
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sammanhanget, förutom priset, är att dieselfordon som kör på RME inte klassas som 
miljöfordon eftersom utsläppen av partiklar och kväveoxider är förhållandevis höga. 
 
På Spendrups pågår sedan ett par månader tillbaka ett försök med att använda RME som 
drivmedel i tre lastbilar. Ytterligare åtta bilar har köpts in som alla ska vara förberedda att 
kunna drivas med 100 % RME (21). 

10.2 Acceptans för biprodukterna 
En allvarlig hämsko för småskalig RME-tillverkning är avsättningen och prissättningen för 
frökakan. Det är helt avgörande för lönsamheten att frökakan kommer till användning som 
foder. Ett alternativ, som kan betraktas som en mindre angelägen och mindre lönsam 
övergångslösning, är att importera färdigpressad rapsolja för att täcka behovet av råvara till 
RME-anläggningen och därmed undvika den kortsiktiga svårigheten att få avsättning för 
frökakan. 
 
En lösning som inte diskuterats eller utretts närmare ännu är att försöka involvera Gefleortens 
Mejeriförening för att få avsättning för frökakan men också för bränslet. Gefleortens 
mjölkleverantörer befinner sig i stort sett inom samma område som de potentiella 
oljeväxtodlare som denna studie omfattar. Det borde kunna gå att få mjölkleverantörer och 
oljeväxtodlare att samarbeta för att få till en helhetslösning som är gynnsam för bägge parter. 
Man kan tänka sig decentraliserade lösningar med mindre fröpressar utspridda bland dem som 
är fodermottagare eller hos växtodlare som kan göra RME på gården. Tyvärr visar enkäten att 
intresset för förädling av frön inte är så intressant så det lutar mer åt att ett fåtal ställen är 
mottagare av frön, genomför pressning, tillverkar RME samt levererar ut fodret till 
mjölkleverantörerna. En handfull tankningsställen skulle då även kunna etableras vid dessa 
produktionsställen. För att tillgodose behovet av ekologiskt foder kan man etablera separata 
enheter för enbart ekologiskt odlade frön. I detta fall kan rapsoljan säljas direkt som livsmedel 
snarare än att utnyttjas för RME-tillverkning. 
 
Den andra biprodukten, glycerol, är inte lika betydelsefull för lönsamheten. För de små 
kvantiteter det blir fråga om, ca 150 ton per år, så kan man med fördel betrakta glycerolen 
som en kolkälla innehållande bl a kalium samt i vissa fall även sulfater. Denna kan utnyttjas 
både vid kompostering och biogasframställning . Ett enklare alternativ om priset inte är 
fördelaktigt är att sprida den på åkrarna som källa till kol och andra mikronäringsämnen. 
Glycerol har också fukthållande egenskaper så den kan även förhindra avdunstning från 
marken. Totalt handlar det om att återföra ca 100 kg per hektar glycerol till åkern. Det pågår 
forskning bl a i Kanada som visar att glycerol ger högre biomassatillväxt hos vete med ökande 
halt i intervallet 0 till 10 000 kg per ha (22). 

11 Slutsatser 
Förutsättningarna bedöms som goda att kunna komma igång med RME-produktion i 
Hedesunda med omnejd. Odlingsområdet inom 5 mils radie rymmer mer än väl det intresse 
och den areal som kan försörja en anläggning som kan producera ca 1000 m3 RME per år. 
Även torknings- och lagringskapacitet är tillgodosedd inom området. En övervägande del av 
de lantbrukare som är intresserade av oljeväxtodling vill helst kunna leverera frön till en lokal 
uppköpare och få betalt i pengar, alternativ i form av RME. Ett förhållandevis litet antal 
lantbrukare vill engagera sig i förädlingen av oljefrö till olja och så småningom till RME. 
Däremot är en stor andel intresserade av att utnyttja rapsfrökakan som del i kraftfoder. 
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Några olika scenarier med olika investeringsbehov och produktionsvolymer har analyserats 
med hjälp av nuvärdemetoden. Lönsamheten för RME-produktion är väldigt känslig för 
variationer fröpriset. Ca 90 % av totalkostnaden för RME-tillverkning ligger i fröpriset. Det 
innebär samtidigt att de investeringskalkyler som gjorts inte är så känsliga för investeringens 
storlek. Detta gäller under förutsättning att anläggningen kan drivas med lönsamhet. 
 
En annan mycket viktig faktor i sammanhanget handlar om att få avsättning för rapsfrökakan 
till rimliga priser. En möjlighet vore kanske att försöka få igång ett samarbete mellan 
mjölkproducenterna inom Gefleortens Mejeriförening och de oljeväxtodlare som finns inom 
samma område. Det producerade bränslet skulle naturligtvis även användas av tankbilarna 
som hämtar mjölken på gårdarna. Det skulle kunna ge mervärden för bägge parter. I synnerhet 
om även behovet av ekologiskt foder skulle kunna tillgodoses. 
 
Intresset för biodiesel ökar kraftigt i såväl Sverige som inom EU som helhet. Även om inte 
priset på förnödenheterna och slutprodukterna ännu är optimala så kanske ändå tiden är inne 
att försöka få igång en lokal RME-produktion, varför inte i Hedesunda? Enligt alla 
tillgängliga prognoser och rådande strömningar i samhället så kommer efterfrågan på RME att 
öka kraftigt under de närmaste åren. Detta, i sin tur, torde göra det alltmer intressant att odla 
oljeväxter samt att förädla dessa lokalt till rapsolja och RME eller andra metylestrar utvunna 
ur vegetabiliska oljor i allmänhet. 

12 Tillkännagivanden 
Ett stort tack riktas till alla lantbrukare som gjorde sig mödan att efter bästa förmåga fylla i 
enkäten som ligger till grund för denna rapport. Era svar och synpunkter har varit mycket 
betydelsefulla och väsentligt bidragit till att kunna göra en så bra bedömning som möjligt av 
förutsättningarna för en etablering av RME-produktion i Hedesunda. 
 
Som stöd och bollplank under projekttiden har en referensgrupp bestående av Ulla-Karin 
Enbom, Gävle-Dala Energikontor, Mats Selin, Länsstyrelsen Gävleborg samt Peter Sundin, 
Bröderna Sundins Entreprenad AB funnits till hands. Ett stort tack framförs härmed även till 
dessa personer. 
 
Projektet har finansierats av Landsbygdsprogrammet och Högskolan i Gävle. 
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ENKÄT OM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ETABLERING AV 
SMÅSKALIG RME-PRODUKTION I HEDESUNDA 
 
Hej! 
 
Med hjälp av medel från det nya Landsbygdsprogrammet har Högskolan i Gävle tagit 
på sig att närmare studera förutsättningarna för en satsning på en mindre 
biodieselanläggning med tillhörande tankställe i Hedesunda. Förutom att pejla 
intresset hos lantbrukare ska även information kring logistik, befintliga resurser i form 
av torkar, lagringssilos, oljepressar, avsättningsmöjligheter för presskakan som 
djurfoder, mm, kartläggas. Som en grund för detta arbete vill vi få in så mycket 
relevant information som möjligt från olika intressenter. Till att börja med görs detta 
via en enkät som i dagarna skickas ut till 1400 lantbruksföretag som finns 
registrerade hos respektive länsstyrelse i Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands 
län. Ett urval har gjorts så att samtliga mottagare har en adress som ligger ungefär 
inom 5 mils avstånd från Hedesunda som i utgångsläget är den tilltänkta centralorten 
för en regionalt förankrad verksamhet baserad på rapsförädling. 
 
Under våren 2007 avslutades förstudien BioDrivX med syfte att klargöra Gävleborgs 
regionala förutsättningar för produktion av biodrivmedel. Slutrapporten kan för den 
som är särskilt intresserad laddas ner från Gävle-Dala Energikontors webbplats 
www.gde-net.se. I studien målades ett antal framtidsscenarier upp för hur olika 
biobränslesatsningar skulle kunna gestalta sig i vårt län. Ett av dessa handlade om 
att etablera en eller ett par produktionsenheter för biodiesel (rapsmetylester, RME) 
i lämpliga områden där allt ifrån odling av oljefrön till konsumtion av färdigt bränsle 
skulle ske på lokal nivå. Idag finns nämligen inga tankställen norr om Uppsala som 
erbjuder 100% RME. 
 
Vi i projektgruppen hoppas att du vill ha vänligheten och intresset att fylla i bifogade 
enkät så snart som möjligt och skicka tillbaka den i det bifogade svarskuvertet 
senast måndag 28 januari. Du inbjuds även till en informationsträff som hålls i 

http://www.gde-net/
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närheten av där du verkar under perioden 12-14 februari. Detaljer kring denna 
tilldragelse finns på enkätformulärets första sida. 
 
Vi hoppas även att enkäten och de diskussioner som följer ska vara 
intresseväckande och fungera som tändvätska för många att ge sig i kast med en 
ökad grad av lokal förädling inom oljeväxtområdet. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Peter Norberg, projektledare   Mats Selin 
 
Högskolan i Gävle    Länsstyrelsen Gävleborg 
 
 
Peter Sundin     Ulla-Karin Enbom 
 
Bröderna Sundins Entreprenad AB  Gävle-Dala Energikontor 
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Bakgrundsinformation till enkät om      Bilaga 2 
RME-produktion i Hedesunda 
 
Inledning 
Oljeväxtodlingen i Gävleborg har länge varit relativt blygsam i såväl absoluta som 
relativa termer. I våra sydligare grannlän, Uppsala och Västmanland är oljeväxter 
betydlig mer förekommande, se nedanstående tabell som anger den sammanlagda 
arealen av raps och rybs för de senaste två åren. Uppgifterna är hämtade från 
www.svenskraps.se.  
 
Län 2006, ha 2007, ha 
Gävleborg 363 263 
Uppsala 7352 7927 
Västmanland 4817 3700 
 
I Sverige som helhet odlades både under 2006 och 2007 ungefär 90 000 ha raps och 
rybs. I landet som helhet ökar framförallt odlingen av höstraps. Ett varmare klimat 
samt nya härdigare oljeväxtsorter har på senare tid förbättrat förutsättningarna för 
oljeväxtodling även i våra trakter. På några års sikt är det därför tänkbart att nå upp 
till ca 1 500 ha enbart i Gävleborg. Under gynnsamma omständigheter kan denna 
areal ge ungefär 1 000 m3 raps-/rybsolja eller efter ytterligare förädling RME i samma 
mängd. Avgörande för hur lyckosam en satsning på RME-tillverkning blir, handlar i 
stor utsträckning om hur intresserade lantbrukarna i närområdet är för oljeväxtodling 
och av att utnyttja presskakan som djurfoder. En annan viktig och varierande 
osäkerhetsfaktor är prisrelationen mellan fossil diesel och biodiesel samt hur 
beskattningen av bränslena utvecklas framöver. 
 
Om studien visar att det finns förutsättningar för en satsning inom detta område så 
kan det innebära ett första steg mot att etablera Hedesunda BioDrivby, en 
”självförsörjande” demonstrationsby som syftar till att visa upp teknik, 
råvaruförsörjning och logistik för förnybara bränslen, inledningsvis RME. 

Vad är Biodiesel? 
Rapsbaserad biodiesel utgörs av rapsmetylester, RME, som framställs genom omförestring 
av rapsolja. Alla vegetabiliska oljor består av en glycerolmolekyl till vilken tre fettsyror är 
bundna. Oljemolekylen kan liknas vid en treudd. Vid omförestringen byter man ut varje 
glycerolmolekyl mot tre metanolmolekyler vilka förenar sig med respektive fettsyra. På så sätt 
erhålls tre mindre molekyler vilket bidrar till en lägre viskositet och bättre köldegenskaper hos 
bränslet. Den huvudsakliga restprodukten, glycerol, kan enkelt separeras bort och finner i stor 
utsträckning tillämpning inom kemikalie- och kosmetikaindustrin. På senare år har den även 
kommit att ersätta melass som djurfoder samt utnyttjas även som energirik insatsvara till 
komposterings- och biogasanläggningar. Även andra vegetabiliska oljor kan med varierande 
framgång omförestras med metanol. Den generella beteckningen på omförestrad vegetabilisk 
olja i är FAME, en förkortning av den engelska motsvarigheten till fettsyrametylester. RME är 
alltså ett specialfall av FAME. Importerad biodiesel är i allmänhet FAME och kan därför 
innehålla metylestrar från t ex sojaolja, palmolja och solrosolja. Dessa har inte samma goda 
köldegenskaper som ren RME från enbart svenskodlad raps. 

Rapsmetylester som bränsle 
Rapsolja som sådan är inte ett bra ersättningsbränsle för diesel. Genom en kemisk 
modifiering av oljan, s.k. omförestring, får den bättre egenskaper med avseende på 
viskositet och köldegenskaper. Processen innebär att den glycerol som finns i 
rapsoljan byts ut mot metanol. Varje rapsoljemolekyl omvandlas då till tre molekyler 
RME. Detta innebär samtidigt att viskositeten sänks och att köldhärdigheten 

http://www.svenskraps.se/
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förbättras något. Smörjningsegenskaperna hos RME är väsentligt bättre än hos 
vanlig diesel. Omförestringsprocessen fördyrar bränslet med 1 – 1.50 kr per liter, och 
innebär att 15 % av det färdiga bränslet utgörs av metanol som idag i huvudsak 
syntetiseras från fossilgas. 
 
Glycerol 
Den glycerol som ersatts av metanol kan med fördel användas som kolkälla vid såväl 
kompostering som biogasframställning. På senare tid har även denna glycerol 
funnit användning som fodertillskott istället för melass. I industriella sammanhang 
kan glycerolen renas och användas inom t ex kosmetikaindustrin. 
 
Rapsfrökaka 
Efter att oljefröet pressats, antingen kallt eller varmt, och i vissa sammanhang även 
extraherats med hjälp av lösningsmedel, erhålls en frökaka som är rik på protein, 
mineraler och växtfibrer. Rapsfrökaka är ett alldeles utmärkt djurfoder och bör i 
första hand utnyttjas för detta ändamål. Detta innebär att importen av tvivelaktig soja 
från främst Brasilien kan reduceras. För att framställningen av fordonsbränsle ur raps 
ska bli lönsam med dagens priser på diesel så måste man få avsättning för frökakan 
och till ett pris som gör att den totala kalkylen går ihop. Med stigande priser på 
fastbränslen har rapsfrökakan även möjligheter som binde- och smörjmedel vid 
tillverkning av bränslepellets. Redan med dagens priser på energi för uppvärmning 
har frökakan ett högre värde som komponent i värmepellets än som kraftfoder till 
djur. Det handlar dock mycket om att få upp ögonen för de fördelar som det på sikt 
innebär att kunna producera djurfoder lokalt. Med de siffror som tidigare antagits rör 
det sig om ca 2 000 ton raps-/rybsfrökaka som kan produceras i länet. 
 
Intressenter och nyttiggörare 
LRF Gävleborg har intresse av att stödja sina medlemmar att ta fler initiativ till 
kompletterande verksamheter och framförallt att satsa mer på förädling och ökande 
grad av självförsörjning. För vissa grupper av lantbrukare kan olika former av 
energiproduktion vara intressant och efter förädling även vara lönande. 
 
Gävleborgs Oljeväxtodlares ekonomiska förening bildades redan 1985 och har 
på senare tid aktiverat sig i högre grad än tidigare för att få upp intresset för 
oljeväxtodling bland länets lantbrukare. Föreningen har för närvarande ca 25 
medlemmar. 
 
För att få ut ny teknik och nya idéer på fältet är informationsspridning genom 
kursverksamhet och olika typer av utbildningar en snabb och effektiv väg. Mycket av 
den praktiska färdigheten att driva lantbruk grundläggs i länet vid 
Naturbruksgymnasiet Nytorp i Arbrå. Kurser med större inslag av förädling och 
med större koppling till hållbara energilösningar baserade på lantbrukets resurser 
skulle kunna få en praktisk förankring i en lättillgänglig demonstrationsanläggning för 
biodiesel. 
 
Vid Högskolan i Gävle (HiG) bedrivs bl a forskning i syfte att ge underlag för hållbar 
utveckling i den byggda miljön. Till denna räknas även lantbruket med tillhörande 
verksamheter. Specifikt vid institutionen för teknik och byggd miljö vid HiG bedrivs för 
närvarande projekt med direkt inriktning på förädling av jordbrukets produkter till 
miljövänliga byggnadsmaterial och förnybara bränslen. Fortsatt forskning och 
utveckling inom området är angelägen och synnerligen passande eftersom inriktning 
mot mer experimentell verksamhet är prioriterad. 
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RME-produktion i Hedesunda 
Som framkommit tidigare är det fråga om ganska små volymer som kan bli aktuella 
för RME-tillverkning i Gävleborg. I de delar av regionen där intresse finns och 
lämpliga odlingsarealer ligger inom räckhåll så borde det vara en god idé att satsa på 
biodieseltillverkning med stark lokal anknytning. Ett konkret exempel på en sådan 
möjlighet är Bröderna Sundins Entreprenad AB i Hedesunda som bl. a bedriver 
torvbrytning åt Neova och har en maskinpark bestående av jordbrukstraktorer och 
hjullastare som årligen förbrukar ca 180 m3

 diesel. Ett åkeri i Hedesunda har nyligen 
utvidgat sin verksamhet till att omfatta ca 10 lastbilar. Dessa bilar förbrukar ca 300 m3 
diesel per år. Att ersätta denna mängd diesel och lite till med ren RME vore en bra 
insats för miljön och för omgivande odlingsbygd. Det finns passande mark i 
anslutning till den i området pågående nybyggnationen av maskinhallar och 
verkstäder. Hedesunda ligger på lämpligt avstånd för att kunna ta emot olja från 
kringliggande odlingar i t ex Österfärnebo och Årsunda, men även från angränsande 
län där Tierp, Östervåla, Tärnsjö är lämpliga odlingsområden. Lantmännen är i färd 
med att sälja ut siloanläggningen i Tärnsjö och har nyligen sålt en mindre anläggning 
i Österfärnebo till en grupp lantbrukare som de senaste 5 åren hyrt samma 
anläggning. Båda dessa siloanläggningar skulle kunna vara lämpliga för torkning och 
lagring av oljefrö. Eftersom två tredjedelar av frövikten bör återföras till lantbruket i 
form av frökaka så kan det vara lämpligt att även pressning av frö sker vid dessa 
anläggningar. Olja kan sedan transporteras till en RME-anläggning i Hedesunda där 
också en stor del av avsättningen för det färdiga bränslet kommer att finnas. Den 
kommer ju också att ligga lämpligt till för den tunga trafiken längs riksväg 56, den s.k. 
Räta Linjen mellan Norrköping och Gävle. 
 
Vad kan göras? 
Möjligheterna finns idag att göra något på nivån 1 000 m3

 RME men det kräver att 
flera olika intressenter arbetar tillsammans för att det ska fungera. Om inte befintliga 
torkar och siloanläggningar kan utnyttjas blir det svårt att få kalkylerna att gå ihop 
med rådande priser och skatterabatter på diesel. Lantbruket måste också i högre 
grad acceptera rapsfrökaka som proteinkälla i kraftfoder. För att pressa 3000 ton frö 
per år krävs en presskapacitet på ca 500 kg/h. Detta kan lämpligen utföras av 2-3 
mindre pressar som kan placeras vid respektive mottagningsställe, antingen vid 
någon av de större siloanläggningarna eller hos en lantbrukare med egen tork och 
silo som befinner sig i ett mer intensivt odlingsområde. Det finns kinesiska pressar 
som kostar i storleksordningen 50 000 kr för en kapacitet på 200 kg/h. Motsvarande 
pressar av tysk tillverkning kostar 4 gånger så mycket. RME-anläggningar för en 
produktion på 1000 m3

 per år finns i en mängd utföranden och med olika grader av 
automatik. En halvautomatisk anläggning kostar i storleksordningen 200 000 kr 
medan en helautomatisk kan kosta mellan 5 och 10 gånger så mycket. I 
ändamålsenliga lokaler kan det alltså röra sig om en investering på kanske en halv 
miljon kr för att få igång en tillverkning på 1 000 m3

 RME. Kostnader för lokaler samt 
hela den del som handlar om frö- och frökakehantering tillkommer alltså. 
 
Tidigare erfarenheter 
I samband med Omställning 90 för knappt 20 år sedan gjordes en del ansatser för att 
få igång oljeväxtodling och förädling av rapsolja till RME. Bränslepriserna var på den 
tiden inte påverkade av vare sig klimatförändringar eller begreppen ”peak oil” och 
”hållbar utveckling”. Intresset från lantbrukets sida att nyttja förnyelsebara bränslen 
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avtog dock snabbt eftersom prisbilden var ogynnsam. Tiden var helt enkelt inte inne 
för denna typ av satsning. 
 
På senare år har den ökade medvetenheten i världen kring hotet om 
klimatförändringar, råoljebrist och olika konflikthärdars konsekvenser på 
bränsleförsörjningen lett till en explosionsartad utveckling inom bioenergiområdet. 
Detta har gett de vegetabiliska oljorna en ny chans. 
 
Idag är tekniken för omförestring betydligt bättre och effektivare än för 10-15 år 
sedan. Anläggningarna kan göras mindre och mer automatiserade. Även på 
fordonssidan har det hänt mycket. Sedan nära ett decennium är de flesta 
dieseldrivna fordon anpassade eller anpassningsbara till drift med RME i olika 
inblandningsgrader. Det är därför mycket som skiljer dagens situation från den som 
rådde i slutet av 1980-talet. 
 
Syfte 

• att verka för etableringen av en mindre anläggning för RME-produktion i 
Hedesunda, baserad på råvara från närliggande odlingsområden för att 
därmed kunna minska transporterna till ett minimum. 

• att stimulera användningen av lokalt producerat djurfoder istället för att som 
idag nyttja importerat sojamjöl från t ex Brasilien. 

 
Mål 

• att eliminera förbränningen av 1000 m3
 fossil diesel och ersätta den med 

lokaltproducerad biodiesel som är förnybar till 85 %. 
• att minska transporterna av frö, bränslen och djurfoder och därmed minska 

tillhörande utsläpp av CO2 med 50 % jämfört med dagens situation. 
 
Målgrupp och samverkan 
Initiativet kommer från en enskild lantbrukare och ett entreprenadföretag i 
Hedesunda vilka ser möjligheter att finna framtida lönsamhet i lantbruket samt att 
kunna minska beroendet av fossil diesel som drivmedel i traktorer och hjullastare. 
Merparten av det tillverkade bränslet kommer att kunna säljas på den öppna 
marknaden från det tankställe som etableras. Ett flertal lantbrukare inom ett lämpligt 
upptagningsområde kommer att beröras av projektets resultat, dels i egenskap av 
råvaruproducenter, dels som köpare av såväl bränsle som presskaka som kraftfoder 
till olika slag av djurbesättningar. Dessa försöker vi nu få kontakt med via denna 
enkät. 
 
 
Peter Norberg 
 
Projektledare för förstudien ”RME-produktion i Hedesunda” 
 
Högskolan i Gävle 
 
peter.norberg@hig.se
 
026-648173 
 
073-0426573 

mailto:Peter.norberg@hig.se
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Bilaga 3 

ENKÄTFORMULÄR 

RME-produktion i Hedesunda 
 
 
Namn     Kundnr hos Lst/SJV   
 
Adress         
 
Postnummer   Postadress    
 
Telefon    E-postadress    
 
Jag / vi har fyllt i enkäten nedan efter bästa förmåga och kommer gärna på 
informationsmöte kring dess resultat och konsekvenser 
 
Antal personer: 
 
 Tisdag 12 februari kl 19:00, Birgittagården, Ovansjö, Kungsgården.  
 
 Onsdag 13 februari kl 19:00, Församlingshemmet, Nora, Tärnsjö. 
 
 Torsdag 14 februari, kl 19:00, Nathanaelgården, Tolfta, Tierp. 
 
Kaffe/Te med tilltugg serveras utan kostnad. 
 

□ Jag kan tyvärr inte komma på mötet men är fortsatt intresserad av att få 
information kring utvecklingen av rapsodling och RME framöver. 
 
För att vi ska hinna sammanställa alla resultat och dra slutsatser ur materialet ber vi 
er att skyndsamt svara på frågorna och returnera detta enkätformulär i bifogade 
svarskuvert senast måndag den 28 januari 2008. 
 
Lycka till och väl mött på någon av informationsträffarna! 
 
Peter Norberg 
 
Projektledare för förstudien ”RME-produktion i Hedesunda” 
 
Högskolan i Gävle 
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Ni rekommenderas att först läsa igenom den introduktionstext på 4 sidor som 
medföljer denna enkät. Den ger en kort bakgrund till de frågeställningar som 
behandlas nedan. Detta underlättar i sin tur möjligheten för er att svara på frågorna 
på ett sätt som förhoppningsvis ska förbättra kvaliteten på utvärderingen och därmed 
möjligheterna att dra korrekta slutsatser ur underlaget. 
 
Enkäten består av frågor och önskemål om uppgifter inom ett antal olika områden 
som på ett eller annat sätt bedöms vara relevanta för projektets genomförande. 
 
OBS! Dina svar ska inte betraktas som några utfästelser utan vi vill bara veta hur 
situationen ser ut idag och hur var och en tycker och tänker kring dessa frågor just 
nu. Om ett halvår kan situationen vara en helt annan. 
 
1 Produktionsinriktning 
 
P1 Markera med ett kryss på linjen nedan i vilken grad ditt jordbruk brukas 
ekologiskt eller konventionellt? 
 
Ekologiskt 100%--------------------------------------------------------------100% Konventionellt 
 
 
P2 Markera i nummerordning, 1 till 5, de 5 ekonomiskt viktigaste inriktningarna 
som omfattas av din verksamhet, där 1 är viktigast. 
 
Produktionsinriktningar Rangordning av 

verksamheternas 
betydelse, 1 - 5 

Växtodling:  Spannmål  
   Vall  
   Oljeväxter  
   Baljväxter  
   Grönsaker  
   Energigrödor  
Djurhållning:  Mjölk  
   Nötkreatur  
   Häst  
   Svin  
   Fjäderfä  
Annat, var vänlig specificera:   
 
 
P3 Hur mycket proteinfoder, typ sojamjöl, köper du per år för utfodring av 
djuren? 
Sätt ett kryss i rutan under det intervall uttryckt i ton som stämmer överens med dina 
årliga inköp av proteinfoder. 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-50 50-100 >100 
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P4 Vilken typisk växtföljd tillämpar du för närvarande?  
 

År Gröda 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
P5 Hur många hektar brukar du årligen? 
Sätt ett kryss i rutan under det hektarintervall som stämmer in på din aktuella 
brukningsareal 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-50 50-100 >100 
        

 
P6 Hur många hektar i genomsnitt skulle du årligen kunna odla oljeväxter på 
om man antar att grödan ska återkomma vart 6:e år på samma skifte? 
Sätt ett kryss i rutan under det hektarintervall som du bedömer stämmer in på din 
möjliga areal för oljeväxter 

0-1 1-2 2-3 3-4 4-6 6-10 10-20 >20 
        

 
Ja Nej Vet ej 

   
P7 Anser du att dina marker är lämpliga för oljeväxtodling? 
 
 
P8 Anser du att klimatet där du är verksam är tillräckligt gynnsamt för att 
kunna odla oljeväxter med en någorlunda säker 
avkastning? Ja Nej Vet ej 

    
 
P9 Har du erfarenhet av oljeväxtodling under den senaste 3-årsperioden? 
V v fyll i så fall i tabellen nedan efter bästa förmåga: 
 

2005 2006 2007  
Gröda Sådd 

areal, ha 
Fröskörd, 

kg/ha 
Sådd 

areal, ha 
Fröskörd, 

kg/ha 
Sådd 

areal, ha 
Fröskörd, 

kg/ha 
Vårraps       
Höstraps       
Vårrybs       
Höstrybs       
Oljelin       
Annan*       
 
*V v specificera annan oljeväxt:     
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P10 Har du egen erfarenhet av någon form av förädling av dina produkter på 
gårdsnivå? 
 
Nej Ja Om Ja, v v ange typ av verksamhet nedan 
   
 
P11 Känner du att du har tillräckligt med kunskaper om hur man odlar 
oljeväxter? Ja Nej Vet ej 

    
 
P12 Skulle du vilja genomgå en utbildning under våren 2008 som syftar till att 
höja kunskaperna om oljeväxtodling inklusive förädling? 

Ja Nej Vet ej 
   

 
 
 
2 Maskiner och utrustningar 
 
M1 Har du egna redskap för plöjning, gödsling, harvning och sådd? 
  Plöjning Gödsling Harvning Sådd 

Ja     
Nej     

 
 
 
M2 Finns det även möjlighet att få hjälp av någon i grannskapet för att kunna 
utföra momenten ovan? 

Ja Nej Vet ej 
   

 
 
 
M3 Har du egen tröska för skörd av oljeväxter? 

Ja Nej 
  

 
 
 
M4 Finns det även möjlighet att få hjälp med skörden från någon i 
grannskapet? 

Ja Nej Vet ej 
   

 
 
 
M5 Har du egen tork och i så fall hur mycket kan du torka per timme? 
 Nej Ja Torkkapacitet i ton per timme 

    
 
M6 Finns det någon tork i grannskapet som du skulle kunna utnyttja vid 
behov? 

Nej Ja Tork finns även på adressen nedan / Kontaktperson? Vet ej
     /   

 
 
 
M7 Har du egen lagringskapacitet för t ex oljefrö och i så fall hur mycket kan du  
lagra över en säsong? 

Nej Ja Lagringskapacitet, ton 
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M8 Finns det någon annan lagringsplats för oljefrö i grannskapet som du skulle 
kunna utnyttja vid behov? 

 

Nej Ja Lagringsutrymme finns även på adressen nedan / Kontaktperson? Vet ej 
      /  

 
M9 Har du en egen fröpress som kan utnyttjas för pressning av oljefrön och i 
så fall vilken kapacitet har den, alternativt vilket är fabrikatet/typbeteckningen? 

 

Nej Ja Presskapacitet, kg/h alternativt pressfabrikat/typbeteckning 
   

 
M10 Finns det någon fröpress i grannskapet som du skulle kunna utnyttja vid 
behov? 

 

Nej Ja Fröpress finns även på adressen nedan / Kontaktperson? Vet ej 
      /  

 
M11 Hur många m3 dieselolja gör du av med per år för traktorer och andra 
maskiner på gården? 
Sätt ett kryss i rutan under det m3-intervall som stämmer in på din årliga 
drivmedelsförbrukning (diesel) 

0-2 2-4 4-6 6-8   8-10 10-15 15-20 >20 
        

 
3 Intressen och behov 
 
Om du inte har svarat Nej på alltför många av frågorna ovan så kanske 
förutsättningarna är ganska goda för dig att kunna odla oljeväxter i högre grad i 
framtiden. De följande frågorna kommer nu mer specifikt att pejla dina åsikter 
rörande intresset för att få till stånd RME-produktion med tillhörande verksamhet i 
Hedesunda med omnejd. 
 
I1 Tycker du att det vore bra om det fanns möjlighet att leverera frö till ett lokalt 
förädlingsställe för oljefrön? Ja Nej Vet ej 

    
 
 
I2 Är Hedesunda en lämplig ort för att etablera en mottagningsstation för frön, 
olja samt för förädling till RME? Ja Nej Vet ej 

    
 
 
I3 Finns det någon annan ort på vilken du hellre, eller dessutom, skulle vilja se 
att dessa möjligheter etablerades? 
 Nej Ja Om Ja, v v ange ortens namn Vet ej 
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I4 Hur många hektar oljeväxter skulle du kunna tänka dig att odla 2008 resp  
2009? 

år 2008 2009
ha   

 
 
 
I5 Vilken av följande ståndpunkter passar bäst in på dig som oljeväxtodlare i 
dagsläget? 
Ståndpunkt Sätt ett kryss i den av 

rutorna nedan som bäst 
stämmer överens med 
hur du tycker idag 

Jag är överhuvudtaget inte intresserad av att odla 
oljeväxter de närmaste åren. 

 

Jag vill odla och leverera skörden till Lantmännen via 
närmaste mottagningsstation, idag antagligen 
Västerås. 

 

Jag vill odla och leverera fröskörden till en lokal 
uppköpare. 

 

Jag vill odla och leverera fröskörden till en lokal 
uppköpare. Dessutom är jag intresserad av att ta 
tillbaka frökakan som foder till mina djur. 

 

Jag vill odla för att i egen regi kunna förädla frön till 
olja, bränsle, foder mm. 

 

Jag vill odla men själv pressa olja ur fröna, utnyttja 
frökakan för egen del som djurfoder, samt sälja oljan 
vidare till en lokal uppköpare för vidare förädling till 
bränsle, typ RME. 

 

 
I6 Om du inte redan har en fröpress skulle du då vilja ha en sådan på gården 
för att kunna pressa fram olja resp frökaka för eget och andras behov? 
 Ja Nej Vet ej 

    
 
I7 Av vilka anledningar skulle du köra dina egna traktorer och maskiner på 
lokalproducerad RME? Sätt ett kryss framför de påståenden som du anser vara 
relevanta. 
 Kryssa För att 

 priset på RME är lägre än för vanlig diesel 
 gynna lokalproducerat bränsle och därmed bygden 
 jag anser att RME är ett bättre bränsle än vanlig diesel 
 bidra till lägre utsläpp av bl a koldioxid 
 det skulle kännas tillfredsställande att köra på lokalproducerat 
 (Annan anledning): 
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I8 Av vilka anledningar skulle du inte köra dina egna traktorer och maskiner på 
lokalproducerad RME? Sätt ett kryss framför de påståenden som du anser vara 
relevanta. 
 Kryssa För att 

 priset på RME är högre än för vanlig diesel 
 jag anser att RME är ett sämre bränsle än vanlig diesel 
 RME inte bidrar till en bättre miljö 
 lokalproducerad RME har sämre kvalitet än stordriftstillverkad RME 
 en eller flera av mina traktorer och maskiner ej går att köra på RME 
 (Annan anledning): 

 
 
 
 
 
 
 
 
I9 Om du har djur på gården skulle du då gärna utnyttja lokalproducerad 
frökaka från t ex raps som proteinfoder istället för importerad soja? 
 

Ja Nej Om Nej, v v ange anledning Vet ej 
    

 
 
 
I10 Antag att det kommer till stånd en produktionsenhet för RME baserad på 
lokalt odlade oljeväxter i Hedesunda med omnejd inom något år. Vilka av 
följande alternativ ser du som möjliga/ej möjliga för din egen del? Kryssa för Ja 
eller Nej vid respektive påstående. 
 
Ja Nej Påståenden: Jag kan tänka mig att 
  vara delägare i anläggningen 
  sälja frön till verksamheten och få betalt i pengar 
  sälja frön till verksamheten och få betalt i form av RME 
  sälja frön till verksamheten och få betalt i form av frökaka till djuren 
  leverera färdigpressad olja och få betalt i pengar 
  leverera färdigpressad olja och få betalt i form av RME 
  vara behjälplig med torkning av frön i anslutning till lagringssilo 
  vara behjälplig med pressning av frön i anslutning till lagringssilo 
  vara behjälplig med transporter av frön, olja och frökaka i grannskapet 
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BioDrivXBioDrivXBioDrivXBioDrivXBioDrivX

Hedesunda BioDrivby
Biodiesel – RME
Demonstrationsby

Duvbackens
biogasanläggning

Trönö biogas-
anläggning

Biogas i Hudiksvall

Svartlutsförgasning 
Vallviks bruk

(Import av rapsolja)

Stjärnkött i Ockelbo
- Substrat för biogas

BioDrivXBioDrivXBioDrivXBioDrivXBioDrivXBioDrivXBioDrivXBioDrivX

Söderhamns renhållning
- Substrat för biogas

BioDriv i Gävleborg

Torrötning i Forsbacka
biogasanläggning

Syntetdiesel (Däck-
återvinning)SVEDAB

Samverkansorganisation
A. Coaching/support
B. Information/folkbildning
C. Utbildning/utveckling



NIX – KLIMP!
Förutsättningar:

• 375 miljoner i potten
• 2,3 miljarder söktes
• 589 åtgärder
• 16,3% av sökta åtgärder fanns det 
möjlighet att bevilja

Gävleborgs län sökte för 74,8 miljoner.
Region Gävleborg – drivmedelsansökan 42,8 miljoner

Trots mycket positiva omdömen från 
Länsstyrelsen!

3
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Några förkortningar

RME Rape Methyl Ester
FAME Fatty Acid Methyl Ester
SVO Straight Vegetable Oil
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Två alternativa rapsbränslen
1.  RME till befintliga dieselmotorer

Omförestring av rapsolja till RME

2.  SVO till ombyggda motorer
Modifiering av bränslesystem och motor
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Odlingsförutsättningar

Areal i Gävleborg
• Åkermark ca 70 000 ha
• Oljeväxtareal 2006 knappt 400 ha
• Oljeväxtareal 2007 ca 260 ha
• Möjlig oljeväxtareal ca 1 500 ha

Begränsningen beror bl a av klimat, 
växtföljdskrav och inte minst odlarintresse.

Gävleborgs oljeväxtodlares ek för har aktiverat 
sig inför 2007 
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Positiva effekter för lantbruket

• Ökad lokal förädling
• Mer i plånboken för odlaren/förädlaren
• Stimulerar den ekonomiska utvecklingen 

på landsbygden
• Minskar behovet av träda
• Motverkar nedläggning av åkermark
• Stimulerar till utveckling av bättre 

växtföljder
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Positiva effekter för miljön

• RME sänker koldioxidutsläppen med mer 
än 50% vid jämförelse med vanlig diesel

• RME är till ca 85% förnybar
• Lokal produktion => mindre transporter => 

mindre utsläpp
• RME bryts snabbt ned i naturen
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Avsättningsmöjligheter
Bränsle, RME eller SVO
• Åkeri med miljöprofil
• Stationär dieselmotor, typ stenkross

Presskaka
• Djurfoder
• Tillsats i värmepellets

Glycerol från RME tillverkning
• Kompostering eller biogastillverkning
• Djurfoder
• Tvåltillverkning
• Förbränning
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RME-produktion i Hedesunda?
Förutsättningar
• Bröderna Sundins Entreprenad AB
• Förbrukar själva ca 180 kbm diesel
• Nybyggnad av maskinhall pågår
• Hedesunda ligger vid väg 56 och i odlingsområde
• Silo- och torkanläggningar finns i Tärnsjö och 

Österfärnebo
• Fröpressning bör ske där frökakan konsumeras
• Bättre acceptans för rapsfrökaka krävs
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Enkät
Tre delar
• Produktionsinriktning
• Maskiner och utrustning
• Intressen och behov

1400 utskick till X-, U- och C-län
179 svar
63 anmälda till träffar
Ytterligare 90 fortsatt intresserade
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Produktionsinriktning
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Hur många ha brukar du årligen?
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Hur många ha oljeväxter per år?
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Produktionsinriktningar
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Hur många ton proteinfoder köper du per år?
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Är det lokala klimatet tillräckligt gynnsamt för odling av 
oljeväxter?
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Erfarenhet av förädling i egen regi?
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Har du tillräckliga kunskaper och vill du genomgå utbildning?
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Maskiner och utrustning
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Egna redskap?
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Egen tork, lagringskapacitet resp fröpress?
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Annan tork, lagringskapacitet resp fröpress
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Förbrukning av dieselolja på gården?
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Intressen och behov
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Lokalt mottagningsställe?
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Hur många hektar oljeväxter kan du tänka dig att odla?
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I5 Vilken av följande ståndpunkter passar bäst in 
på dig som oljeväxtodlare i dagsläget?

Ståndpunkt
Sätt ett kryss i den av rutorna 
nedan som bäst stämmer 
överens med hur du tycker idag

Jag är överhuvudtaget inte intresserad av att odla oljeväxter de 
närmaste åren.

56

Jag vill odla och leverera skörden till Lantmännen via närmaste 
mottagningsstation, idag antagligen Västerås.

2

Jag vill odla och leverera fröskörden till en lokal uppköpare. 68
Jag vill odla och leverera fröskörden till en lokal uppköpare. 
Dessutom är jag intresserad av att ta tillbaka frökakan som foder till 
mina djur.

8

Jag vill odla för att i egen regi kunna förädla frön till olja, bränsle, 
foder mm.

7

Jag vill odla men själv pressa olja ur fröna, utnyttja frökakan för 
egen del som djurfoder, samt sälja oljan vidare till en lokal 
uppköpare för vidare förädling till bränsle, typ RME.

1
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Vilken ståndpunkt intar du idag beträffande oljeväxtodling?
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Vill du ha en egen fröpress?
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Intresserad av frökakan som proteinfoder?
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Från frö till bränsle
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Fröpress, 200 kg/h
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Omförestringsanläggning, 400 l/h
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RME-produktion i Hedesunda?
Tänkbart utfall
• 2-3 mindre pressar på strategiska ställen med total 

kapacitet på 500 kg/h ingående frövikt
• Omförestringsanläggning för RME i Hedesunda
• Tankställe i Hedesunda
• 3000 ton frö => 1000 kbm RME + 2000 ton frökaka
• Rapsfrö/-olja tas från annat håll tills egen odling 

etablerats i tillräcklig grad
• Investeringskostnad för pressar och 

omförestringsanläggning ca SEK 500 000 



Bilaga 5
Utgångskalkyl för en automatiserad RME-anläggning uppbyggd kring Ageratecs P3000-processor.
Kapacitet 1000 m3 RME per år.

KOSTNADSBERÄKNINGAR INTÄKTSBERÄKNINGAR

Inköp av råvaror per år Intäkt av RME, frökaka och glycerol
Ingående frövikt, kg 2700000 Försåld mängd RME per år, liter 1027174
Inköpspris för torkat och rensat rapsfrö, kr/kg 3.3 Försäljningspris per liter RME, kr 9
Total kostnad för frö, kr 8910000 Försäljningsintäkt RME, kr 9244565
Utbyte av olja per kg frö, kg 0.35 Försåld mängd frökaka per år, kg 1755000
Densitet för rapsolja, kg/liter 0.92 Försäljningspris per kg frökaka, kr 2
Utbyte av olja per kg frö, liter 0.38 Försäljningsintäkt frökaka, kr 3510000
Total mängd rapsolja, liter 1027174 Försåld mängd glycerol per år, kg 141750
Inköpspris för metanol per liter, kr 8 Försäljningspris per kg glycerol, kr 1
Åtgång av metanol per liter rapsolja, liter 0.17 Försäljningsintäkt glycerol, kr 141750
Total kostnad för metanol, kr 1396957 Intäkt totalt per år, kr 12896315
Inköpspris för KOH per kg, kr 18
Åtgång av KOH per liter rapsolja, g 10
Total kostnad för KOH, kr 184891 Avskrivningsplan
Åtgång av vatten per liter RME, liter 0
Vattentaxa per kubikmeter, kr 15 Restvärde Avskrivning Ränta %
Total kostnad för vatten, kr 0 År kr kr kr
Åtgång av Magnesol per liter RME, g 3 1 2700000 270000 216000
Inköpspris för Magnesol per kg, kr 25 2 2430000 270000 194400
Total kostnad för Magnesol, kr 77038 3 2160000 270000 172800
Totalkostnad för råvaror, kr 10568886 4 1890000 270000 151200

5 1620000 270000 129600
Energikostnader för pressning och omförestring 6 1350000 270000 108000
Effektförbrukning, fröpress, kW 20 7 1080000 270000 86400
Presskapacitet, kg/h 500 8 810000 270000 64800
Erforderlig pressningstid, h 5400 9 540000 270000 43200
Energiåtgång press, kWh 108000 10 270000 270000 21600
Effektförbrukning, processor, kW 10 11 0 0 0
Nominell omförestringskapacitet, liter/dygn 3000 Medelränta per år 118800
Erforderlig omförestringstid, dygn 342 Årlig avskrivningskostnad 270000
Energiåtgång omförestring per liter RME, kWh 0.08
Tillverkad volym RME per år, liter 1027174
Energiåtgång processor, kWh 82174 Sammanfattning av kostnader kr/år kr/liter RME
Energipris per kWh, kr 1 Råvarukostnader 10568886 10.29
Energikostnad per år, kr 190174 Energikostnad 190174 0.19

Underhåll baserat på andel av investering 54000 0.05
Övriga driftskostnader Arbetskostnad för produktion 312500 0.30
Underhållskostnad som andel av investering, % 2 Avskrivningskostnad 270000 0.26
Underhållskostnad per år, kr 54000 Räntekostnad 118800 0.12
Underhållskostnad per liter RME, kr 0.05 Total kostnad 11514360 11.21
Arbetstid per år, h 1250 Råvarukostnadernas andel av totalkostnaden, % 92 92
Lönekostnad, kr/h 250
Lönekostnad, kr/år 312500 Sammanfattning av kostnader och intäkter
Lönekostnad per liter RME, kr 0.30 Kostnader 11514360 11.21

Intäkter 12896315 12.56
Investerings- och avskrivningskostnad Nettointäkter 1381955 1.35
Investeringskostnad press, kr 700000 Nettokostnader för RME 7862610 7.65
Investeringskostnad processor, kr 1800000
Investeringskostnad, byggnad, tankar etc, kr 200000
Investering totalt, kr 2700000 Nettonuvärdet         MSEK: 6.57
Avskrivningstid, år 10
Avskrivningskostnad per år, kr 270000
Kalkylränta på investering, % 8
Medelräntekostnad per år, kr 118800
Medelräntekostnad per kg pressat frö, kr 0.04
Medelräntekostnad per liter RME, kr 0.12 Orangefärgade poster avser de ingångsparametrar som varieras i kalkylen



Bilaga 6
Utgångskalkyl för en halv-automatisk RME-anläggning uppbyggd kring EuroFuelTechs FB400-processor.
Kapacitet 500 m3 RME per år.

KOSTNADSBERÄKNINGAR INTÄKTSBERÄKNINGAR

Inköp av råvaror per år Intäkt av RME, frökaka och glycerol
Ingående frövikt, kg 1500000 Försåld mängd RME per år, liter 570652
Inköpspris för torkat och rensat rapsfrö, kr/kg 3.3 Försäljningspris per liter RME, kr 9
Total kostnad för frö, kr 4950000 Försäljningsintäkt RME, kr 5135870
Utbyte av olja per kg frö, kg 0.35 Försåld mängd frökaka per år, kg 975000
Densitet för rapsolja, kg/liter 0.92 Försäljningspris per kg frökaka, kr 2
Utbyte av olja per kg frö, liter 0.38 Försäljningsintäkt frökaka, kr 1950000
Total mängd rapsolja, liter 570652 Försåld mängd glycerol per år, kg 78750
Inköpspris för metanol per liter, kr 8 Försäljningspris per kg glycerol, kr 1
Åtgång av metanol per liter rapsolja, liter 0.17 Försäljningsintäkt glycerol, kr 78750
Total kostnad för metanol, kr 776087 Intäkt totalt per år, kr 7164620
Inköpspris för KOH per kg, kr 18
Åtgång av KOH per liter rapsolja, g 10
Total kostnad för KOH, kr 102717 Avskrivningsplan
Åtgång av vatten per liter RME, liter 0
Vattentaxa per kubikmeter, kr 15 Restvärde Avskrivning Ränta %
Total kostnad för vatten, kr 0 År kr kr kr
Åtgång av Magnesol per liter RME, g 3 1 1100000 110000 88000
Inköpspris för Magnesol per kg, kr 25 2 990000 110000 79200
Total kostnad för Magnesol, kr 42799 3 880000 110000 70400
Totalkostnad för råvaror, kr 5871603 4 770000 110000 61600

5 660000 110000 52800
Energikostnader för pressning och omförestring 6 550000 110000 44000
Effektförbrukning, fröpress, kW 20 7 440000 110000 35200
Presskapacitet, kg/h 500 8 330000 110000 26400
Erforderlig pressningstid, h 3000 9 220000 110000 17600
Energiåtgång press, kWh 60000 10 110000 110000 8800
Effektförbrukning, processor, kW 10 11 0 0 0
Nominell omförestringskapacitet, liter/dygn 3000 Medelränta per år 48400
Erforderlig omförestringstid, dygn 190 Årlig avskrivningskostnad 110000
Energiåtgång omförestring per liter RME, kWh 0.08
Tillverkad volym RME per år, liter 570652
Energiåtgång processor, kWh 45652 Sammanfattning av kostnader kr/år kr/liter RME
Energipris per kWh, kr 1 Råvarukostnader 5871603 10.29
Energikostnad per år, kr 105652 Energikostnad 105652 0.19

Underhåll baserat på andel av investering 22000 0.04
Övriga driftskostnader Arbetskostnad för produktion 500000 0.88
Underhållskostnad som andel av investering, % 2 Avskrivningskostnad 110000 0.19
Underhållskostnad per år, kr 22000 Räntekostnad 48400 0.08
Underhållskostnad per liter RME, kr 0.04 Total kostnad 6657655 11.67
Arbetstid per år, h 2000 Råvarukostnadernas andel av totalkostnaden, % 88 88
Lönekostnad, kr/h 250
Lönekostnad, kr/år 500000 Sammanfattning av kostnader och intäkter
Lönekostnad per liter RME, kr 0.88 Kostnader 6657655 11.67

Intäkter 7164620 12.56
Investerings- och avskrivningskostnad Nettointäkter 506964 0.89
Investeringskostnad press, kr 700000 Nettokostnader för RME 4628905 8.11
Investeringskostnad processor, kr 200000
Investeringskostnad, byggnad, tankar etc, kr 200000
Investering totalt, kr 1100000 Nettonuvärdet         MSEK: 2.30
Avskrivningstid, år 10
Avskrivningskostnad per år, kr 110000
Kalkylränta på investering, % 8
Medelräntekostnad per år, kr 48400
Medelräntekostnad per kg pressat frö, kr 0.03
Medelräntekostnad per liter RME, kr 0.08 Orangefärgade poster avser de ingångsparametrar som varieras i kalkylen



Bilaga 7
Utgångskalkyl för en manuell RME-anläggning tillverkad av enkla standardkomponenter.
Kapacitet 250 m3 RME per år.

KOSTNADSBERÄKNINGAR INTÄKTSBERÄKNINGAR

Inköp av råvaror per år Intäkt av RME, frökaka och glycerol
Ingående frövikt, kg 700000 Försåld mängd RME per år, liter 266304
Inköpspris för torkat och rensat rapsfrö, kr/kg 3.3 Försäljningspris per liter RME, kr 9
Total kostnad för frö, kr 2310000 Försäljningsintäkt RME, kr 2396739
Utbyte av olja per kg frö, kg 0.35 Försåld mängd frökaka per år, kg 455000
Densitet för rapsolja, kg/liter 0.92 Försäljningspris per kg frökaka, kr 2
Utbyte av olja per kg frö, liter 0.38 Försäljningsintäkt frökaka, kr 910000
Total mängd rapsolja, liter 266304 Försåld mängd glycerol per år, kg 36750
Inköpspris för metanol per liter, kr 8 Försäljningspris per kg glycerol, kr 1
Åtgång av metanol per liter rapsolja, liter 0.17 Försäljningsintäkt glycerol, kr 36750
Total kostnad för metanol, kr 362174 Intäkt totalt per år, kr 3343489
Inköpspris för KOH per kg, kr 18
Åtgång av KOH per liter rapsolja, g 10
Total kostnad för KOH, kr 47935 Avskrivningsplan
Åtgång av vatten per liter RME, liter 2
Vattentaxa per kubikmeter, kr 15 Restvärde Avskrivning Ränta %
Total kostnad för vatten, kr 7989 År kr kr kr
Åtgång av Magnesol per liter RME, g 0 1 400000 40000 32000
Inköpspris för Magnesol per kg, kr 25 2 360000 40000 28800
Total kostnad för Magnesol, kr 0 3 320000 40000 25600
Totalkostnad för råvaror, kr 2728098 4 280000 40000 22400

5 240000 40000 19200
Energikostnader för pressning och omförestring 6 200000 40000 16000
Effektförbrukning, fröpress, kW 5 7 160000 40000 12800
Presskapacitet, kg/h 100 8 120000 40000 9600
Erforderlig pressningstid, h 7000 9 80000 40000 6400
Energiåtgång press, kWh 35000 10 40000 40000 3200
Effektförbrukning, processor, kW 1 11 0 0 0
Nominell omförestringskapacitet, liter/dygn 1000 Medelränta per år 17600
Erforderlig omförestringstid, dygn 266 Årlig avskrivningskostnad 40000
Energiåtgång omförestring per liter RME, kWh 0.02
Tillverkad volym RME per år, liter 266304
Energiåtgång processor, kWh 6391 Sammanfattning av kostnader kr/år kr/liter RME
Energipris per kWh, kr 1 Råvarukostnader 2728098 10.24
Energikostnad per år, kr 41391 Energikostnad 41391 0.16

Underhåll baserat på andel av investering 8000 0.03
Övriga driftskostnader Arbetskostnad för produktion 125000 0.47
Underhållskostnad som andel av investering, % 2 Avskrivningskostnad 40000 0.15
Underhållskostnad per år, kr 8000 Räntekostnad 17600 0.07
Underhållskostnad per liter RME, kr 0.03 Total kostnad 2960089 11.12
Arbetstid per år, h 500 Råvarukostnadernas andel av totalkostnaden, % 92 92
Lönekostnad, kr/h 250
Lönekostnad, kr/år 125000 Sammanfattning av kostnader och intäkter
Lönekostnad per liter RME, kr 0.47 Kostnader 2960089 11.12

Intäkter 3343489 12.56
Investerings- och avskrivningskostnad Nettointäkter 383400 1.44
Investeringskostnad press, kr 150000 Nettokostnader för RME 2013339 7.56
Investeringskostnad processor, kr 50000
Investeringskostnad, byggnad, tankar etc, kr 200000
Investering totalt, kr 400000 Nettonuvärdet         MSEK: 2.17
Avskrivningstid, år 10
Avskrivningskostnad per år, kr 40000
Kalkylränta på investering, % 8
Medelräntekostnad per år, kr 17600
Medelräntekostnad per kg pressat frö, kr 0.03
Medelräntekostnad per liter RME, kr 0.07 Orangefärgade poster avser de ingångsparametrar som varieras i kalkylen
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