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Preem och RenFuel skapar världens första ligninanläggning för 
biodrivmedel 
Preem och RenFuel undersöker, att i samarbete med Rottneros, uppföra världens första 
ligninanläggning för biodrivmedel vid massabruket i Vallvik, Söderhamn. Anläggningen 
beräknas producera en årlig volym om 25-30 000 ton lignin och vara färdigställd till 2021. 
Samarbetet mellan företagen innebär att Preem blir den första drivmedelstillverkaren i Sverige att 
använda lignin i sin produktion. Genom bolaget Lignolproduktion AB, som samägs av Preem och 
RenFuel, är ambitionen att nå en total årlig produktionskapacitet om 300-500 000 ton lignin, 
förutsatt att fler anläggningar likt den vid Vallvik uppförs framöver.  

– Lignin kan raffineras till både förnybar diesel samt förnybar bensin och användas i alla fordon. 
Lignin kommer, precis som tallolja, bidra till att vi kan fasa ut fossila drivmedel än mer. Det är en 
värdefull råvara i våra satsningar på förnybara drivmedel baserade på restprodukter från svenska 
skogen, som dessutom finns tillgänglig i stora volymer, säger Petter Holland, vd på Preem. 

– RenFuels ligninolja, Lignol, har stor klimatnytta och är en nyckelfaktor för att uppnå Sveriges 
mål om att transportsektorn ska minska sina fossila utsläpp med 70 procent från 2010 till 2030. 
Lignol gör dagens bensin- och dieselbilar till miljöbilar. Hela dagens fordonsflotta kan 
moderniseras med denna typ av drivmedel, säger Sven Löchen, vd på RenFuel, som också ser 
stora exportmöjligheter av innovationen till länder som likt Sverige har stor tillgång till etablerad 
skogsproduktion. 

Provleveranser av lignin från Rottneros massabruk i Vallvik har redan påbörjats till RenFuels 
testanläggning, som uppförts med stöd av Energimyndigheten, för framställning av lignol. 
Lignololjan tas därefter in i Preems raffinaderier där råvaran processas till biodrivmedel. 

– Rottneros är mycket angeläget om att bidra till att stärka Sveriges bioekonomi, där 
massaindustrin redan utgör en viktig del. Förutom att bidra till transportsektorns omställning ger 
avyttringen av lignin oss också möjlighet att öka vår massaproduktion. På det sättet gynnar 
samarbetet alla parter, säger Ragnar Lundberg, Teknisk Direktör på Rottneros. 

Under 2017 såldes cirka 9 000 000 kbm drivmedel totalt i Sverige, varav drygt 1 900 000 kbm 
motsvarades av biodrivmedel, enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI). Cirka 
15 procent av allt biodrivmedel producerades i Sverige, resten importerades från andra länder. 

För ytterligare information kontakta: 
Sven Löchen, vd RenFuel, 070 680 94 30 
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65 
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070 450 12 22 
 
 

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 cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,9 miljarder 
kronor under verksamhetsåret 2017. 



 

   

  

Om Preem 

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart 
samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med 
en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar 
produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, 
diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. 
Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 
tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid 
raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK. 

 

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 förnybar ligninolja®. 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.		

 


