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Internationellt intresse för SEKAB-teknologi  
10 februar 2009 kl. 8:00 / Branschnytt / Av Olle Holm 

- Intresset för teknologin för produktion av cellulosaetanol exploderar just nu runt om i världen, säger Jan 
Lindstedt, VD i svenska SEKAB Industrial Development. En strid ström av delegationer besöker SEKABs 
utvecklings- och pilotanläggning i Örnsköldsvik. I veckan har en holländsk grupp fört diskussioner kring ett 
samarbete vid uppbyggandet av ett bioraffinaderi i Limburg.

En av anledningarna till den ökande uppmärksamheten är att SEKAB, liksom samarbetsparterna Taurus Energy och 
Novozymes, nyligen rankades som ett av världens hetaste företag inom området utveckling av cellulosaetanol. Även EU:s 
beslut strax före årsskiftet, om mycket tuffa krav på biodrivmedel i alla medlemsländer till 2020, bidrar till det stora intresset.

- Vi konkurrerar med framförallt några amerikanska företag om att bli först med att ta en fungerande kommersiell 
produktionsanläggning för etanol från cellulosa i drift, säger Jan Lindstedt. SEKAB ligger i framkant tack vare att vi var först 
med en pilotanläggning i kontinuerlig drift och har en spetsteknologi framtagen av svenska forskare och ingenjörer.

Den holländska gruppen träffade under besöket politiker i Örnsköldsvik och studerade trafik med etanolbussar och tankställen
för E85 och E100.

Holländarna vill att SEKAB skall sälja sin teknologi och delta i uppbyggnaden av ett bioraffinaderi i kommersiell skala för den 
andra generationens etanol. Förutom representanter för provinsen Limburg deltog ett holländskt energiföretag (Essent) och en
jordbruksorganisation (CAVAS) samt Ingenia Consultants & Engineers BV. 

- Vi är mycket nöjda med besöket som stärkt vår uppfattning att SEKAB ligger längst fram när det gäller processer för 
produktion av etanol med träflis som råvara, säger projektledaren från Ingenia, Ronald Verberne.

Enligt SEKAB skulle den holländska anläggningen kunna byggas parallellt med det första svenska kommersiella 
bioraffinaderiet. Om beslut tas inom den närmsta tidenför fortsatt uppskalning av tekniken kan produktionen starta redan 
2014-15.


