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TIIL EN BÖRJAN SKOG SEDAN KAN JORDBRIKSBIOMASSA FÖDAS IN. BIOGAS



Om REDII implementeras så att svenska 
skog kan användas.

Bra för att ge volym-sedan bygga andra värdekedjor
Säkerställa en marknad och inte behöva konkurrera 
med etablerad teknik
För uppskalning ny teknik
Men hanterar inte hela risken
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Bakterier , svampar, katalysatorer-nu sker utveckling av bio



REDII
Vilka delar får användas? Inte Cascasing use! 
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Annex IV A

Mål 2021-2022

Mål 2025

Mål 2030

Definitioner skog Troligen OK

Ta bort råvaror  / 2 år eller 2025 ! stopp
Bakdörr

Dubbelräkning

Implementering  i Sverige JFR Finland

Coreper 8th of May Sweden, Finland, Italy, Slovenia, Portugal and Romania: reasoned against any feedstocks removal from Annex IX through Commission delegated acts

Presenter
Presentation Notes
Inör CoreperShadow meeting to comeEP shadow rapporteur meeting on 15-16 May, where the EP will identify the points where it could show flexibility at the negotiations on 17 May in view of an inter-institutional compromise to be reached by June. a binding (0.2%) target for Annex IX part A biofuels in 2022, increasing to 1% in 2025 and 3% in 2030. For the deployment of advanced biofuels technologies stable policies are needed as quickly as possible. Therefore, we believe that this approach goes into the right direction and the introduction of a binding target as soon as possible (preferably as of 2021) should be supported. 



Vi alla måste hjälpas åt!





Höginblandningsbränslen
från skogen
1982 Bussar
1994 Ottomotorer

Skogsetanolen räcker inte;
2004 Demoanläggning

Sedan dess
Kortsiktiga politiska villkor
Krav på Advancerade bränslen 
implementeras inte för bensin i Sverige

Ingen dubbelräkning
Intern och fossil konkurrens 



24 000 ton Etanol

6 000 ton Biogas 

33 000 ton Lignin

23 000 ton CO2

Skogsetanol, konkurrera utan politiska villkor?
Flera drivmedels projekt i Finland – SEKAB är teknikpart i flera

102  000 ton
torr vedråvara

CelluAPP®



Rewofuel

Participant N°
Participant legal name Country

1 (Coordinator) GLOBAL BIOENERGIES France
2 Graanulinvest Estonia 
3 Sekab Sweden
4 Neste Jacobs Finland

5
Energieinstitut an der Johannes Kepler 
Universität 

Austria

6 IPSB France
7 TechnipFMC France
8 Ajinomoto-Eurolysine France

9
SkyNRG Netherland

s
10 PEAB Sweden
11 Repsol Spain



Rewofuel – Residual woods to Fuels
• Ett nytt stort EU-gemensamt projekt med 11 parter samt ytterligare 

stödparter. 
• Projektet syftar till att utveckla och demonstrera biobaserade 

värdekedja för produktion av drivmedel för fordon och jetbränsle.
• Valorisering av lignin för att ersätta bitumen i asfalt, eco-asfalt.
• Projektet omfattar också hur restströmmar skall valoriseras, tex till 

biogas, gödningsmedel, proteiner och olika näringsämnen
• Projektbudget på ca 200 MSEK & projekttid 3 år – start första juni i år



Huvudaktiviteter - Rewofuel
• Skogsrester till socker & lignin (demo-skala)
• Lignin till asfalt (pilot/demo-skala)
• Socker till isobuten (demo-skala)
• Isobuten till biobensin och biojet (pilot/demo-skala)

• Ingenjörsarbete
• Hållbarhetsstudie



Förbehandling Separation Enzymatisk 
Hydrolysis Separation

C6 Socker

Lignin

C5 Socker

CelluAPP® - Sockerplattform

Iso-Butanol

Iso-Dodekan

Iso-Buten

Iso-Dodekan

Etanol

Mixade alkaner

Ligninbaserade 
produkter

BioBitumen
Skogsrester

BioJet

Värdekedjor där CelluAPP® skapar möjlighet för drivmedelsproduktion 
av BioJet

Rewofuel



Bio-baserad värdekedja för fordons & Jet bränsle



Summering Jet

Teknik att licensiera är tillgänglig
Pris nära biodiesel krävs
Demonstration, optimering & 

certifiering 
REDII styr råvaran



First sustainable Lego pieces to go on sale 
Range including leaves, bushes and trees made entirely from 
plant-based plastic sourced from sugar cane will be available later this 
year



Verdikjeder med bioetanol på Frier Vest

Etylen-fabrikk Polyetylen-fabrikk

Etanol Etylen

«Grønn etylen» «Grønn 
polyetylen»

Salg og eksport av produkter regionalt og internasjonalt

Tømmerterminal Bioetanol-fabrikk

Drivstoff- og 
kjemimarkedet

Lignin
Biogass

CO2

Virke- og 
energimarkedet

Biomasse

Maksimalisering av verdiskapning for hoved- og koprodukter



Kommer det att hända?
Biokemisk värdekedja

Skog Produktion
Distribution
/försäljning

Konsumtion

Skogsrester Socker

Lignin

BioJet



TACK!

ylwa.alwarsdotter@sekab.com
Tel 0703980302

mailto:ylwa.alwarsdotter@sekab.com
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