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RenFuel och Rottneros satsar på förnybara 
drivmedel. 
 

RenFuel och Rottneros har ingått i ett avtal om leverans av skogsprodukten lignin för 

produktion av Lignol, RenFuels patenterade ligninolja som kan raffineras till förnybar 

bensin och diesel. Under 2018 kommer Rottneros att påbörja leveranser av lignin från 

sitt massabruk i Vallvik utanför Söderhamn till RenFuels test & pilotanläggning i 

värmländska Bäckhammar. 

 

RenFuel har utvecklat och patenterat en metod för att förädla lignin från massaindustrins 

förnybara restprodukt svartlut till ligninolja med produktnamnet Lignol. Lignol kan ersätta fossil 

olja genom att användas som råvara i tillverkningen av förnybar bensin och diesel. 

Tillvaratagandet av svartluten leder inte bara till att Lignol kan framställas i större skala, utan 

också till att produktionskapaciteten och därmed lönsamheten i pappers- och massaindustrin 

kan öka.  

 

- Det är ett viktigt steg för oss inom Rottneros till att ytterligare stärka Sveriges 

bioekonomi, där massaindustrin redan idag utgör en viktig del. Förutom att stödja 

klimatarbetet genom att bidra till transportsektorns omställning ger avyttringen av lignin 

oss också möjlighet att öka vår massaproduktion. På det sättet gynnar avtalet alla 

parter, säger Lennart Eberleh, VD på Rottneros.  

 

RenFuel har under våren 2017 påbörjat framställning av Lignol i pilotanläggningen i 

Bäckhammar, Värmland. Pilotanläggningen finansieras genom ett anslag om 71 miljoner 

kronor från Energimyndigheten. Anslaget finansierar utveckling av och tester i 

pilotanläggningen för att omvandla lignin från massabrukslutar till en ligninolja, men också 

utvecklingen av RenFuels metod för membranfiltrering. Samarbetet med Rottneros innebär 

säker lignintillgång för ökad framställning av bioolja, för att möta en växande efterfrågan på 

miljövänliga drivmedel. 

 

- Vår produkt Lignol är en nyckel till att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Att 

samarbeta med ett företag som Rottneros, som har en lång tradition av och kunskap 

om skog och massaproduktion är ett viktigt steg framåt för RenFuel. Användningen av 

membranfiltrering av svartlut, en energisnål process, stärker också ytterligare 

Lignolens potential som klimateffektivt drivmedel, även i produktionsledet, säger Sven 

Löchen, VD för RenFuel.  

 

Om RenFuel 

RenFuel är ett svenskt företag inom bioenergi som har tagit patent på en katalytisk process 

som energisnålt omvandlar lignin från biprodukter i skogsindustrin till den förnybara ligninoljan 

Lignol®. RenFuel består av forskare, medarbetare och ägare med industriell erfarenhet som 

med gedigen kunskap om skogsindustri och grön kemi arbetar med att ersätta ändliga fossila 

drivmedel med hållbar bensin och diesel.  

 



   
 
Om Rottneros 

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget 

Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och 

Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen 

ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA 

Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har drygt 280 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder 

kronor under verksamhetsåret 2016. 
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