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Framtidens fossilfria drivmedel framställs i 
Bäckhammar 

RenFuel och Nordic Paper har tecknat ett avtal om att bygga en pilotanläggning i Bäckhammar i 

Värmland för testtillverkning av avancerade biodrivmedel baserade på lignin. Projektet har 

beviljats 71 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten.   

 

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

restprodukt svartlut till ligninolja, Lignol, som kan ersätta fossil olja och användas som råvara i 

tillverkningen av förnybar bensin och diesel. Tillvaratagandet av svartluten gör dessutom att 

produktionskapaciteten och därmed lönsamheten i massaindustrin kan öka.  

 

– Vår produkt Lignol är nyckeln till att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Det känns mycket 

glädjande att äntligen kunna testa produkten i stor skala tack vare samarbetet med Nordic Paper och 

finansieringen från Energimyndigheten, säger Sven Löchen, vd för RenFuel.  

 

Pilotanläggningen, som uppförs inne vid Nordic Papers massafabrik i Bäckhammar, beräknas kunna 

tas i bruk i början av 2017. Faller pilotprojektet väl ut väntar Lignolproduktion i stor skala för att möta 

efterfrågan på den snabbt växande marknaden för biodrivmedel. Lignol kan i närtid minska beroendet 

av fossil olja och är ett realistiskt sätt att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030. 

 

– Pappers- och massaindustrin är en viktig länk i bioekonomin. Genom ett sådant här samarbete kan vi 

på ett konkret sätt bidra till den framväxande fossilfria framtiden. Det känns oerhört positivt, säger Per 

Bjurbom, vd för Nordic Paper. 

 

En annan viktig länk i kedjan är att det finns raffinaderier som har möjlighet att producera diesel och 

bensin från Lignol. Preem har sedan 2010 gradvis ställt om sin tillverkning mot förnybara drivmedel 

genom att byta ut fossil olja mot förnybara råvaror som tallolja. 

  

– Preem välkomnar RenFuel och Nordic Papers initiativ. En stor utmaning i Sveriges omställning mot 

ett fossiloberoende är tillgången på hållbara råvaror. Restprodukter från svensk skogsindustri, som 

lignin, uppfyller mer än väl våra krav på råvarans hållbarhet och lignin finns dessutom tillgängligt i stora 

volymer. Vi ser fram emot att ta den första volymen Lignol genom våra raffinaderier och tillverka 

framtidens förnybara bensin och diesel, säger Petter Holland, VD för Preem.  

 

– RenFuels pilotprojekt ligger i linje med Energimyndighetens strategiska prioriteringar inom förnybara 

drivmedel och kompletterar de forskningsprogram vi nyligen startat kring biodrivmedel, säger Jonas 

Lindmark, handläggare på Energimyndigheten. 

 

Om RenFuel 

RenFuel är ett svenskt innovationsföretag 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 dedikerade forskare, medarbetare och ägare som med ett gediget kunnande om 

skogsindustri och grön kemi drivs av tanken att ersätta ändliga fossila drivmedel med hållbar bensin och 

diesel.  



 
 

 

 

 

Om Nordic Paper 

Nordic Paper är världsledande inom greaseproofpapper och utvalda nischer inom oblekt papper. 

Koncernen har en årlig omsättning på ca 2,5 miljarder SEK och en exportandel på över 95%. Nordic 

Paper Holding AB har fabriker i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Värmland samt Greåker i Norge. 

Moderbolaget finns i Bäckhammar, ca 18 km söder om Kristinehamn i Värmland. Totalt antal anställda 

i koncernen är ca 600.  
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