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ROTTNEROS BRUK VALLVIKS BRUK 

Rottneros AB – en tillverkare av  
kundanpassade massor 

ROTTNEROS AB 
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Rottneros marknader 

3 



Vallviks Bruk 

4 



Rottneros AB  Vallviks Bruk 

• En linje för långfibersulfatmassa  

• Blekt och oblekt massa  

• Produktion 2017 228 600 ton  

• Specialkvaliteter för elektriska tillämpningar, filter etc. 

• Egen hamn och järnväg  

• Investeringar för att öka kapacitet och kvalitet 

• Planer för ytterligare expansion inklusive biobränslen för fordon.  
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Varför biobränslen för fordon från Vallvik? 
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Varför biobränslen från Vallvik? 

• Förutom miljöfördelarna tillkommer att: 

• Fabriken är ointegrerad. Det finns ett termiskt energiöverskott. 

• Sodapannan, som alstrar energi och återvinner kemikalier, begränsar 

idag produktionen. 

• Svartluten som förbränns i sodapannan innehåller lignin, som till viss del 

kan separeras för att göra biobränsle. 

• Ett ligninuttag ur svartluten ökar massaproduktionen. 

• En ytterligare intäktskälla för bruket 

7 



 
Vad krävs för ett uthålligt lönsamt ligninuttag? 

• Massalinjen får bara marginellt påverkas av variationer i ligninuttaget. 

(hög produktion krävs) 

• Vidareförädlingen av ligninet görs i en separat anläggning (RenFuel) 

• Massafabriken och vidareförädlingen är processmässigt 

sammanlänkade. 

• Den slutliga produkten tas fram i ett fullstort raffinaderi (skal/ 

   kostnadsfördelar) 
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Samarbete mellan RenFuel och Rottneros AB/ 
Vallvik om ligninuttag och ligninleveranser. 
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RenFuel AB 

• Ett privat bolag som bildades 2009 för att ta fram ett flytande lignin. 

• Råvaran är svartlut. 

• Produkten Lignol har testats av raffinaderier med gott resultat. 

• Lignol kan användas av alla raffinaderier för att göra biobensin och 

biodiesel. 

• Bolaget har starka patent på alla potentiellt viktiga marknader. 

• Bolaget har välutbildad personal, laboratorier och en pilotanläggning. 
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RenFuels produkt  - Lignol 

Lignol passar in i dagens distributionssystem… 

 

RenFuels ligninolja, Lignol, har liknande uppbyggnad, energiinnehåll 

och egenskaper som en fossil olja.  
 

Den raffineras tillsammans med fossil råolja i existerande raffinaderier till 

grön bensin och diesel. Den används som ”drop-in fuel” för befintliga 

distributionssystem och fordonsparker. 
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Lignolproduktion i Vallvik 

•  En Lignolanläggning i Vallvik producerar upp till 50 000 m3 

   Lignol per år. 

•  Reduktionsplikten träder i kraft 180701  

•  Reduktionsplikten innebär: 

•  Diesel: Minskade utsläpp av växthusgaser  >19.3%  

                  Motsvarar 25 volymsprocent biodrivmedel 

•  Bensin: Minskade utsläpp av växthusgaser  >2,6%  

                  Motsvarar 5 volymsprocent biodrivmedel. 
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Hur många personbilar försörjs av Vallviks  
framtida produktion? 

• Diesel 

  Antag 1500 mil/år x 0,6 liter/mil = 0,9 m3/år 

  50 000 m3/(0,25 x 0,9) =  220 000 personbilar/år 

  eller 

• Bensin 

   Antag 1500 mil/år x 0,8 liter/mil = 1,2 m3/år 

   50 000 m3/(0,05 x 1,2) =  830 000 personbilar/år  
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Slutsats: Massabruken har goda möjligheter att 
bidra till att uppfylla klimatmålen förutom att ge 

ett antal regionala fördelar.  
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