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Nu startar bygget av Europas första anläggning för
pyrolysolja vid Setra Kastet
Träindustriföretaget Setra och Preem samarbetar kring produktion av pyrolysolja
från sågspån. Det gemensamägda bolaget Pyrocell ska producera råvara för
framställning av biodrivmedel. Nu börjar bygget av anläggningen vid Setra Kastet
sågverk i Gävle.
Pyrocell ägs gemensamt av Setra och Preem och är en viktig länk i värdekedjan för förnybara
drivmedel. Setra har råvaran, sågspånet, medan Preem har raffinaderier och tankstationer. I Pyrocells
pyrolysanläggning kommer sågspånet förädlas till en förnybar råvara till biodrivmedel, för att därefter
förädlas vidare i Preems raffinaderi i Lysekil.
– Vi är väldigt glada att Pyrocell nu går från planering till byggstart av vår första kommersiella
anläggning för framställning förnybar råvara med hjälp av pyrolysteknologi. Leverantör av
anläggningen blir TechnipFMC med teknologi från holländska BTG-BTL, säger Pontus Friberg,
projektägare och ordförande i Pyrocell AB.
– Nu tar vi ytterligare steg i vår vision att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle. Den här
satsningen är ett tydligt steg i rätt riktning, där vi tar tillvara på Sveriges unika potential för att
tillverkning av förnybara drivmedel, säger Petter Holland, vd för Preem.
– Vår strategi är att öka värdet och klimatnyttan hos våra produkter. Därför har vi valt att satsa på
produktion av bioolja från sågspån som kan användas som råvara vid produktion av biodrivmedel.
Genom kommersiell förädling av sågspån kan vi bidra till målet om fossilfria transporter i Sverige till
2030, säger Anders Nordmark, t.f. VD Setra.
Byggstarten kommer ske i höst och anläggningen beräknas kunna tas i drift under 2021.
Produktionen kommer vara cirka 25 000 ton pyrolysolja per år.
Under 2017 beviljades Setra investeringsstöd från regeringens satsning Klimatklivet. Det är ett stöd till
lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar
klimatet. Biooljan är ett viktigt steg för att uppfylla målet om fossilfria transporter i Sverige till 2030.
Samarbetet med Setra är en del i Preems ambition att år 2030 tillverka 3 000 000 kubikmeter
förnybara drivmedel på raffinaderierna i Lysekil och Göteborg.

FAKTA – Pyrolys
Pyrolys är en process där ett ämne snabbt hettas upp till en hög temperatur så att det fasta materialet
förångas och kan kondenseras ut till en vätska. Genom pyrolys kan restprodukter från skogen, grenar,
rötter, toppar och sågspån omvandlas till en olja som sedan kan raffineras till förnybar bensin och
diesel.

FAKTA – biodrivmedel
Under 2017 såldes cirka 9 000 000 kubikmeter drivmedel totalt i Sverige, varav drygt 1 900 000
kubikmeter motsvarades av biodrivmedel, enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI).
Cirka 15 procent av allt biodrivmedel producerades i Sverige, resten importerades från andra länder.
Om Setra
Vi på Setra vill göra affärer som fler än vi tjänar på – våra kunder, samhället och naturen. När en
verksamhet är lönsam för alla, kallar vi det för Grönsamhet. Vi vill vara grönsamma.
Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. I våra anläggningar förädlar vi skogsråvara till
klimatvänliga, högförädlade produkter såsom limträ, hyvlat, komponenter och KL-trä för byggande och
boende på en global marknad. Vårt timmer har sitt ursprung i ansvarsfullt brukade skogar i några av
världens bästa råvaruområden för barrträ. Vi säljer även bioprodukter såsom bark, flis och spån till
kunder inom pappers- och massaindustrin samt till energiframställning. Vi är ca 800 anställda och
omsätter ca 4 miljarder kronor. Omkring 65 procent av omsättningen utgörs av export till Europa,
Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Läs gärna mer på setragroup.com.
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. Läs gärna mer på www.preem.se.
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