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ÖRNSKÖLDSVIK

� Det är den planerade etanolfariken i Här-
nösand som inte blir av. Enligt intressenter-
na bakom, däribland SCA, Skanska och 
Preem, råder bland annat osäkerhet om eta-
noltullarna. Skulle de tas bort får svenska
producenter svårt att konkurrera med den
brasilianska etanolen.

Också etanolprojektet i Vilhelmina läggs
ned. Enligt de inblandade, däribland Vilhel-
mina kommun och kraftbolaget Eon, är det
för komplicerat att tillverka den planerade
etanolen från grenar och toppar, så kallad
grot.

Reducerar utsläppen med 85 procent
På Sekab är dock tron på etanolen orubbad.

Utanför Sekabs pilotanläggning för eta-
nolproduktion i Örnsköldsvik står Jan Lind-
stedt som är vd för bolagets industrigren. 
I handen har han en flaska som det står eta-
nol på. Han håller upp den som om han skul-
le säga ”att vara eller inte vara”.

I hans fall är valet enkelt. Men för många
andra har frågetecknen den senaste tiden 

hopat sig kring drivmedlet. Sekab, som både
utvecklar ny teknik för att utvinna etanol ur
cellulosa och importerar etanol som tillver-
kas på traditionellt sätt i Brasilien, har ham-
nat i skottgluggen.
Råvara ska odlas, etanolen utvinnas och 
sedan ska den transporteras. Kan verkligen
etanol ge bra energiutbyte och minska kol-
dioxidutsläppen?

”Etanol som produceras i Brasilien med
sockerrör som råvara och som är vår huvud-
produkt reducerar koldioxidutsläppen med
mellan 80 och 85 procent jämfört med ben-
sin, medräknat hela produktionskedjan. När
vi börjar producera etanol ur cellulosa och
bygger kombinat med kraftvärmeverk kan vi
nå en energieffektivitet på 85 procent, häv-
dar svenska forskare.”
Men är det rätt att använda åkermark och
spannmål för produktion av biobränsle när
det kan bidra till att förvärra världssvälten?

”I Europa är det mindre än 1 procent av
åkerarealen som används för drivmedel. Pro-
blemet är omvänt, det är för mycket mark
som är odlad och bönder får betalt för att läg-

ga mark i träda. Oljeprisets ökning har stör-
re betydelse för priset på spannmål än vad 
efterfrågan på etanol har. Då tycker jag att
det är orättvist att etanolen blir slagpåse.”
Ska regnskogen skövlas för att ge plats åt
råvara för etanol?

”Avståndet mellan den brasilianska regn-
skogen och det område där sockerrören od-
las är lika stort som mellan Sverige och Syd-
europa. Det är alltså som att påstå att ett kal-
hygge här hotar en vinodling i Frankrike.”
Kommer skogsråvaran att räcka för att även
producera etanol av cellulosa?

”Vi lutar oss mot SLU (Statens lantbruks-
universitet) som säger att det kommer att fin-
nas råvara för bioenergi även i framtiden. Det
pågår många intressanta forskningsprojekt
när det gäller hur vi kan få fram mer råvara.
Ett görs i Vindeln i Västerbotten där man 
silar ned avloppsvatten i marken och får fram
fyra gånger mer biomassa samtidigt som
kväveutsläppen i Östersjön minskar. I Balti-
kum och Ryssland finns enorma skogs-
tillgångar med resurser som kan utnyttjas
bättre.”

”Oljeprisets ökning
har större betydelse
för priset på spann-
mål än vad efter-
frågan på etanol har.
Då tycker jag att det är
orättvist att etanolen
blir slagpåse.”
JAN LINDSTEDT, VD FÖR SEKAB

Det är bistra tider för etanolen. Två etanolprojekt
har i dagarna lagts ned och det är darrigt för 
ytterligare ett tiotal. Det skyhöga spannmålspriset  
är huvudorsaken. Också etanolföretaget Sekab 
i Örnsköldsvik har haft en turbulent vinter. 

Men nu vädrar Sekab morgonluft. En ny
kapitalstark delägare är på väg in och EU:s nyligen
presenterade klimatpaket blev bingo.
ANDERS LÖVGREN (TEXT) OCH BO FERNSTRÖM (FOTO)
anders.lovgren@di.se, 070-300 37 19 

Han tror 
på etanolen



Sekab Biofuels 
& Chemicals AB,
Örnsköldsvik
�Omsättning: 1,8 miljarder
kronor (2006).
�Resultat: 33,1 Mkr (2006).
�Anställda: 140.
�Ägare: Övik Energi, Umeå
Energi, Skellefteå Energi, Läns-
försäkringar i Västerbotten
samt bolaget Eco Development
som ägs av Jan Lindstedt, Per
Carstedt och Jan-Olof Backman.

Sekabs historia
1909. Första dropparna etanol
produceras i sulfitfabriken 
i Köpmanholmen söder om
Örnsköldsvik.

1936. Mo och Domsjö, ur vilket
Sekab senare bildas, startar en
ny klorfabrik i Domsjö.

1940.En ny fabrik för tillverkning
av etanol, så kallad sulfitsprit, tas
i drift på Domsjö industriområde.
Anläggningen har en kapacitet
på 6 400 ton per år.

1983. Stiftelsen svensk etanol-
utveckling, SSEU, grundas med
huvudkontor i Örnsköldsvik.

1985. Sekab, Svensk Etanol-
kemi AB, grundas av Berol och
MoDo baserat på den etanol-
kemiverksamhet som funnits
sedan början av andra världs-
kriget. 

1986. Två bussar i Örnskölds-
vik drivs med etanol, vilket följs
av 30 bussar i Stockholm 1989.
Stockholms lokaltrafik beslutar
1993 att satsa vidare på etanol-
bussar. Sekab är leverantör.

1994. De tre första etanolbilar-
na Ford Taurus Flexifuel, intro-
duceras i Örnsköldsvik. Sekab
levererar E85.

2003. Låginblandning med
etanol startar i Sverige. OK/Q8
blandar 5 procent etanol i den
95-oktaniga bensinen.

2004. Saab Biopower lanseras
på Sekab i Örnsköldsvik.

2005. Ett regionalt konsortium
köper Sekab från Akzo Nobel
och Domsjö fabriker.
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Jan Lindstedt säger att han är van vid att
försvara etanolen. Visserligen har ett kraftigt
genombrott skett på den svenska markna-
den, snart finns 100 000 etanolbilar ute på
vägarna och det finns över 1 000 tankställen
runt om i landet. Två av tre miljöbilar som
säljs körs på etanol. Men debatten är hetare
än någonsin gällande hur klokt det egent-
ligen är med drivmedlet.

”Jag har sett hur medierna fungerar, när
pendeln slår över åt något av hållen förstärks
åsikterna kraftigt. Det har varit upp och ned
i 15 års tid, men vi har konsekvent fortsatt att
utveckla vår teknik. Att det är otacksamt att
bli kritiserad och ifrågasatt känner jag inte,
snarare är det så att inga framsteg sker utan
motstånd” säger Jan Lindstedt.

”Man går inte i konkurs”
Sekab är i dag Nordens största leverantör av
etanol och står enligt Jan Lindstedt för drygt
40 procent av den europeiska importen av
sockerrörsetanol från Brasilien.

Det har varit stökigt kring Sekab i vinter.
Nyligen aviserade delägaren Skellefteå Kraft

avhopp från satsningen
med motiveringen att de
är för riskfyllda. Lokalt i
Örnsköldsvik har kriti-
ken under vintern varit
hätsk mot kommunen
som via sitt ägarbolag
Övik Energi tillfälligt
stöttat upp med 60 mil-
joner kronor för att täp-
pa till ett hål i kassan.

Ett stort risktagande
med skattemedel har kri-
tikerna hävdat. Någon
risk för krasch har det

dock aldrig varit, enligt styrelseordföranden
Jan-Olov Backman.

”Är man ett företag som tillhör de mest 
innovativa i en av världens hetaste branscher
så går man inte i konkurs. Vi vet att det finns
ett stort antal intressenter runt om i världen
som är beredda att gå in som nya delägare.
Det handlar om upp till 800 Mkr i nytillskott
som behövs i expansionskapital”, säger Jan-
Olof Backman, och avser den utvecklings-

anläggning som är tänkt att ligga ihop med
etanolpiloten. Hela affären skulle egentligen
ha varit klar för flera månader sedan men har
dragit ut på tiden.

”Jag kan bara säga att det är oerhört star-
ka bolag som vi förhandlar med och att vi
räknar med att presentera en ny delägare 
under våren” säger Jan-Olof Backman.

Framtida produktion i Afrika
Sekab håller på att ta fram teknik för att 
utveckla etanol ur cellulosa och byggstart
för en industriell utvecklingsanläggning 
i Norrland kan ske 2009. Men en stor del av
Sekabs framtida produktion kommer om
allt går enligt planerna att ske i Afrika, med
den teknik som redan i dag finns utvecklad
för sockerrör. Det företaget vill åt, är den 
heta solen som får sockerrören att växa
snabbt.

Sverige har sedan tidigare biståndspro-
jekt i Tanzania och Mocambique vilket 
underlättat för Sekab att starta planering för
miljardinvesteringar i länderna. EU kom-
mer att anta en ny klimatplan 2009 och i det

förslag som nyligen tagits fram ligger ton-
vikten på att få ned koldioxidutsläppen inom
trafiken.

2020 ska 10 procent av drivmedlen vara
förnybara. EU hoppas mycket på etanol som
utvinns ur cellulosa.

”Ett steg i rätt riktning. Det blir ännu vik-
tigare för oss att kunna hålla takten uppe 
i teknikutvecklingen och sedan börja expor-
tera teknik till omvärlden om målen ska upp-
fyllas”, säger Jan Lindstedt.

Inte först i världen
Till saken hör att när Sekab går i mål med ut-
veckling av etanol ur barrved, den så kallade
andra generationens etanol, har företaget
lyckats överlista den svåraste av alla råvaror
i branschen. På köpet kommer Sekab då att
veta hur man får ut extra mycket energi ur
majs, vete och sockerrör.

Sekab blir dock inte först i världen med
produktion av cellulosaetanol. Redan nästa
år räknar bolaget Range Fuels, uppbackat av
den amerikanska staten, med att starta till-
verkning i delstaten Georgia.
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ATT VARA ELLER INTE VARA? Vd Jan

Lindstedt är säker på att Sekab blir kvar

på etanolmarknaden och att etanol gjord

på flis och sågspån har en framtid. Ännu

är större delen av Sekabs omsättning

etanol gjord på brasilianska sockerrör.

”Det har varit upp och ned i 15 års tid,

men vi har konsekvent fortsatt att ut-

veckla vår teknik,”säger han.

Di FAKTA

Jan-Olof Back-

man, styrelseord-

förande i Sekab.
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