
Välkommen till



Energifabriken AB

• Startade 2006, tre lantbruksfamiljer

• Specialister på omställning från fossil diesel till biodrivmedel

• Kunskap om användning, utrustning, teknik, miljö, ”Vi får det att fungera”

• Kunder i transportsektorn, lastbilar, bussar

• Står bakom Fossilfria Lantbruk och Fossilfritt åkeri

• Bränslen: Högkvalitativ svensktillverkad 100% RME och 100% HVO

• Nuvarande omsättningstakt: 200 milj SEK, levererar bränslen till ca 2000 lastbilar 

och bussar i Sverige



RME 100% - Raps Metyl Ester

• RME: Raps Metyl Ester är helt förnybart bränsle på raps

• Ersätter diesel i framförallt tunga fordon

• Ersätter eldningsolja i olika typer av värmepannor

• Klimatnytta upp till 63%

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor
• HVO är förnybar syntetisk diesel framställd genom hydrering av växt och 

djurfetter. 

• Förnybart bränsle till alla typer av dieselmotorer samt värmepannor

• Klimatnytta upp till 90%

• Som diesel, fast bättre



Bakgrund

• Trovärdighet- leva som vi lär

• Möjlighet att minska klimatpåverkan

• Visa att det är möjligt att ta stora enkla steg i befintliga system

• Bränsle från näringen – minska fossila oljeberoendet

• Ökade affärsmöjlighter

Övre Jolstad

Johan och Maria Mattsson

Växtodlingsgård 160 Ha. 

Kasta Länsmansgård

Erik Jacobsson och Charlotte 

Elander.

Växtodlingsgård 485 Ha. 

Smedberga Backgård

Karin och David Varverud.

Växtodlingsgård 220  Ha.

Totalt 865 ha växtodling helt utan fossila bränslen sedan 2010.



Traktorer och maskiner

• > 65 000 liter fossil diesel utbytt till förnybar 

RME

• Bensin i mindre maskiner har ersatts med 

etanol (E85)

• Enkel omställning

• Bränslekvalitet och hantering

• Rutiner

• Även maskinstation och andra lejda 

tjänster



Torkning och uppvärmning

• > 30 000 liter fossil eldningsolja har ersatts med 

flis och pellets

• RME som spetslast

• Grön el, vind- och solelsinvestering



Transporter

• Ca 120 lastbilstransporter per år

• Transporter på fossilfritt bränsle ökar 

efterfrågan på lantbrukets produkter

• RME, Etanol, Biogas

• Det kostar inte mer!



Handelsgödsel	 Revaq	Slam	 Hönsgödsel	 Kvävefixering	

Växtnäring
ca 50 % minskning av klimatpåverkan

• Ersatt handelsgödsel mot organisk 

gödsel

• Välja rätt, EU-BAT (Best Available

Technique) N-gödsel

• N-sensor, 2-3% mindre N betyder 10-15 

kg mindre CO2
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Grönt kväve



Koldioxidbesparing



Lantbruk som kolsänka 

och ökade skördar

• Plöjningsfri/minimerad jordbearbetning

• Direktsådd

• Organisk gödsel, biokol, stabilt kol



Lantbruket köper fossil diesel och 
eldningsolja för 3 mdr om året

Vem ska ha de pengarna?



Biologisk mångfald

• Ökad biologisk mångfald, integrerade åtgärder i produktionsjordbruket, 

Sverige har goda förutsättningar

• Ny produkt för lantbruket

• Varumärkeshöjande

• Bibatterier, blommande remsor, skalbaggsås







Affärsmöjligheter



Lantbrukets bränslen, sammanfattning

• Ett sätt att säkra livsmedelsförsörjningen 
• Minska klimatpåverkan - Fortsatt växthuseffekt är hot mot 

livsmedelsförsörjningen!

• Bevarar lantbruk och åkermark

• Anpassningsbart system

• Stabil inhemsk energiförsörjning

• Foder och livsmedel

• Äger miljö, energi- och klimatfrågan

• Omställning idag i befintliga system och fordon

• Språngbräda mot nya bränslen och teknikutveckling

• Ökad efterfrågan på det vi odlar

• Nya marknader och affärsmöjligheter



Fördelar

Miljöfördelar

• 95 000 liter fossil diesel och eldningsolja utbytt mot förnybara bränslen

• Minskar belastningen av växthusgaser

• Minskade utsläpp

• Miljövänlig och säker ”utvinning”

Praktiska fördelar

• Ej giftigt, ej brandfarligt

• Transport, Läckage

• Besiktning, invallning tankar ej nödvändigt

• Lätt omställning, befintlig teknik, åretruntdrift

Affärsmässiga fördelar

• Vem är din kund?

• Vad kommer först? Efterfrågan eller produkt?

• Ökar efterfrågan på åkermarkens produkter – minskar beroendet till Putin
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Promemoria 
Anläggningsbesked för biodrivmedel, nödlösning för 

2016
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Kontakt

Energifabriken AB

Växel: + 46 (0) 142 – 414 55 

Karin Varverud: + 46 (0) 142 – 414 59

Epost: info@energifabriken.se

Adress: Gjuterigatan 1D, 582 73 Linköping

Web: www.energifabriken.se

www.fossilfrialantbruk.se


