Åkerbränslen

Förnybar eldningsolja på
gränsen till genombrott

Interiör från produktionen av rapsolja i Kungsör.
cirka 25 000 kubikmeter per år
för att bränslet ska kunna produceras och konsumeras lokalt.
Bo Björkman, vd, och Mikkel Selder, produktutvecklare på Ecoil.

Under sommaren har Ecoil i Kungsör producerat testvolymer och trimmat produktionen
av raﬃnerad rapsolja. Tre villapannor och en
skola i Linköping har testeldat oljan under en
period.
– Pressningen av raps går för fullt och vi räknar med att ha full kapacitet på raﬃneringen
i början av december, säger Bo Björkman vd
på Ecoil.

M

öjligen är detta en
världsunik industri
som startar. Idén är
enkel. Rapsfrön kallpressas och
oljan förädlas till en produkt
som kan eldas i oljebrännare i
villor, fastigheter eller industrier
där man idag eldar med fossil
olja. Samma tank och rör kan
användas. Man bör dock inte
blanda rapsolja med fossil olja
då de kräver olika inställningar
på brännaren.
Man behöver man byta brän-

nare, en investering understigande 10 000 kronor. Brännarutvecklingen har gjorts i samarbete med Weishaupt.
Uppstartsanläggning
– Vi kommer att ha en produktionskapacitet på drygt
5 000 kubikmeter rapsolja per
år i den nya anläggningen, som
man kan karaktärisera som en
uppstartsanläggning, säger Bo
Björkman.
En optimal storlek bör vara

Kunderna kommer att vara såväl
små som medelstora användare
av olja.
– Det är ett väldigt tryck på
kundsidan, säger Bo Björkman,
särskilt de som är med i handeln
med utsläppsrätter är intresserade.

Pellets viktig
biprodukt
Nästan hälften av rapsfröets
vikt är olja, men endast cirka
en tredjedel av oljan i fröet går
att utvinna med kallpressning.
Resten av oljan blir kvar i en
restprodukt som kan formas till
pellets och användas som foder eller bränsle, där ekonomin
är bättre för användning som
bränsle. Ecoil har därför investerat i en pelletspress som kommer att kunna producera 10 000
ton pellets per år samtidigt som
5 000 kubikmeter rapsolja produceras.
– Den pellets som vi gör har
ett värmevärde på 5,5 MWh per
ton och är mycket homogen. Vi
håller på att testa och ska analysera förbränningsegenskaperna
för denna nya pellets, säger Bo
Björkman.

2000 kronor
billigare
Priset för Ecoils rapsolja är 8 125
kr per kubikmeter inklusive
moms. Värmevärdet är i samma
nivå som fossil olja. Priset på
villaolja ligger för närvarande
(11/10 2005) på 10 250 kr per
kubikmeter. Det gör rapsoljan
cirka 20 procent billigare än fossil villaolja. För en medelstor villa med en förbrukning på drygt
2,5 kubikmeter per år ger detta
en besparing på 5 000-6 000
kronor per år. Svavelinnehållet
ligger på 0,01 procent jämför
med 0,05 procent för vanlig
eldningsolja. Kväveinnehållet
är hälften och askhalten är lika
eller lägre, cirka 0,002 procent.

Fokus på närområdet
Ecoil kommer till en början
fokusera försäljningen till närområdet eller cirka 10 mils radie beroende på kundens storlek.

Brinner med blå
låga
På di.se tipsade en läsare om att
man kan köpa rapsolja på Willys för 6 000 kronor kubikmeFortsättning på sidan 37.
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Fortsättning från sidan 35.
tern och blanda i oljetanken.
Bo Björkman skrattar först gott
när han får höra detta okunniga
tips.
– Vanlig rapsolja har inte alls
samma egenskaper som den rafﬁnerade rapsoljan som är ren och
inte ger problem med varken aska,
korrosion eller oönskade emissioner. Raﬃnerad rapsolja ger renare
förbränning än eldningsolja, den
brinner med en närmast blå låga,
förklarar Bo Björkman.
Mer raps behövs
– Det enda bekymret idag är få
fram råvara, säger Bo Björkman.
Rapsodlingen behöver öka. En
hektar ger 2,5 till 3,0 ton raps
per år och fabriken kommer att
göra av med 50 ton per dygn.
Det behövs 5 000-6 000 hektar
med rapsodling för att producera 5 000 kubikmeter rapsolja.
För uppvärmning av villor, skolor och fastigheter används det
i Mälardalen idag cirka 100 000
kubikmeter fossil eldningsolja.

LKF vill köpa större
volymer
– Vi hade pratat mycket internt
om varför vi inte eldade något
annat än olja då vi i våras läste
en artikel i Dagens Industri om
Ecoil och tog kontakt, berättar
Magnus Sundqvist, teknisk chef
på Linköpings kommunala fastigheter (LKF).
Kommunen har satt upp
som mål att komma bort från
användning av fossila bränslen.
För till exempel skolor som ligger utanför fjärrvärmeområdet
är raﬃnerad rapsolja ett intressant alternativ. I våras hade Ecoil
inte gjort några tester med större
brännare.
– Vi ville testa om våra brännare fungerade för rapsolja.
Weishaupt kopplades in och de
rekommenderade en brännare
som ursprungligen konstruerats
för eldning med tjockolja, den
har förvärmning och ett högre
tryck.
– I Linghemsskolan utanför
Linköping har vi två oljepannor,

den ena går nu på EO1 och den
andra är konverterad för eldning
med rapsolja.
– Först använde vi en provtank men nu har vi fyllt två av
de beﬁntliga fyra oljetankarna
med rapsolja för att kunna köra
en panna under hela vintern
med rapsolja.
– Vi har nu eldat under augusti och september men det har
varit så varmt ute så brännarna
har inte gått särskilt mycket.
Sedan vi trimmat in förvärmningen till rätt temperatur har
det fungerat bra, säger Magnus
Sundqvist. Vi funderar redan på
att köpa in ﬂer brännare för att
få upp volymen på olja så att vi
kan sänka transportkostnaden.
– Ekonomiskt tjänar vi 1 000
kronor per kubikmeter jämfört
med fossil olja, avslutar Magnus
Sundkvist.
Ägarnas bakgrund
Bo Björkman har tidigare jobbat
med riskkapitalfrågor och byggt
företag.

– Jag vet hur viktigt det är att
sätta ihop en bra styrelse och
få fram kapital på ett bra sätt,
menar han. Totalt ﬁnns cirka
40 delägare i företaget varav Bo
Björkman och Mikkel Selder
äger mellan 50-60 procent.
Kapitalbehovet för företaget
är cirka 10 miljoner kronor varav
hälften används för processtekniken, berättar Bo Björkman.
Färgindustri
Mikkel Selder är den andra
huvudägaren. Han har 20 års
erfarenhet av förädling och användning av fetter bland annat
inom färgindustrin. Han har utvecklat tekniken för att förädla
rapsoljan så att den kan användas i vanliga pannor. Tekniken
är utvecklad utan statliga stöd.
Den är heller inte patentsökt,
detta för att hålla tekniken
hemlig och hindra stora starka
marknadsaktörer att kasta sig
över det fortfarande lilla Ecoil
i Kungsör.
Anders Haaker

Fakta om Ecoil och marknadspotentialen för uppvärmning med rafﬁnerad rapsolja
cent av oljebehovet i Sverige. Därutöver kan optimering av
• Ecoil AB startade sin verksamhet efter sommaren 2004.
avkastning och tillskott av ny åkerareal, möjliggöra ytterligare
Under det följande året har investering gjorts med 10 miljoner
produktion. Sverige använder bara nio procent av landets yta
kronor i maskinpark och en total ombyggnad och anpassning
mot exempelvis Englands 70 procent för odling. Ytterligare 50
av en industrilokal. Satsningen har gjortsmed privata medel
procent odlingsbar areal har tillåtits växa igen från åkrar sedan
och ett Landsbygdsstöd (0,8 Mkr).
1960-talet. I närområdet odlas raps i Litauen, Polen, Ukraina
Inget stöd har erhållits från Energimyndighet eller andra.
och i EU. Raps är en världsmarknadsprodukt med daglig tra• Anläggningen beräknas ha fullt kapacitetsutnyttjande senast
ding. Med kombination svensk och importerad raps är i vart
2008 med en omsättning på 70-90 miljoner kronor i anläggningen Kungsör. Produktionskapacitet drygt 5 500 m3 olja.
fall tio anläggningar rimliga att bygga utan råvarubrist inom
• Fortsatt expansion kan ske i nya anläggningar, utifrån sam15 år. Det är troligt att om en ny aktör efterfrågar raps, komma koncept, med utgångspunkt från tillgång till råvara och
mer produktionen att successivt öka. Organisationen Svensk
närhet till direktmarknad. I enheter om 20 000-25 000 m3
Raps har själva bedömt att en fyrdubbling av rapsodlingen
per anläggning är möjlig.
är möjlig inom 4-5 år.
Potential för uppvärmning
Den totala marknaden för fossila oljor för uppvärmning är
2 500 000 m3 per år, motsvarande minst 7 500 miljoner kronor i produktvärde exklusive skatter och moms. Total marknad
för dieselolja för motorbränsle är 3 800 000 m3 per år, motsvarande 11 400 miljoner kronor exklusive skatter och moms.
Ecoils marknad är i första hand uppvärmningsmarknaden.
Kungsör kan producera 5 000 m3 olja per år, vilket motsvarar 0,2 procent av den svenska marknaden, eller 50 000
MWh per år. Anläggningar som producerar i storleksordning
25 000 m3 per styck kan anses vara optimalt. Det krävs alltså
100 anläggningar för att ersätta hela oljeberoendet.
Potential för rapsodling
Idag odlas 90 000 ha raps, med en avkastning på
200 000 ton. Med utnyttjande av svensk åkerareal, i en
normal växtföljd kan 900 000 ton raps produceras, vilket
skulle motsvarar 40 procent av foderbehovet och tolv pro-

Tillgänglig potential för den nya oljan
Tio anläggningar gånger 75 000 ton raps motsvarande 400
miljoner kronor i omsättning per anläggning. Total oljevolym
skulle bli 250 000 m3 per år, motsvarande 2,5 TWh per år.
Förutsättning för nya anläggningar
En Ecoil - anläggning har som optimal förutsättning ett upptagningsområde för raps inom 10-mils radie samt avsättningsmarknad för olja inom en 5-mils radie.
Goda transportmöjligheter är viktigt liksom gärna en beﬁntlig
siloanläggning och varför inte tillgång till en hamn.
Investering i maskin och process på 15-20 miljoner kronor
per anläggning. Geograﬁskt kan Sverige enkelt delas upp i ett
15-tal optimala lokaliseringar. Ett 60-tal siloanläggningar står
tomma sedan Lantmännen har koncentrerat sina anläggningar.
Alltså kan redan beﬁntliga industrianläggningar sättas ibruk
och byggas om till Ecoil-anläggningar, såsom anläggningen
i Kungsör byggts upp.
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