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Pressmeddelande
Malmö, April 27, 2016

Biodiesel med oktanol från svensk skog testkörs i
full skala
Oktanol och RME utgör tillsammans det nya bränslet, Verdis Polaris™ Vintra, vilket ger ett vässat
biobränsle som dessutom breddar basen av råvaror till biobränsletillverkning. Bränslet är tillverkat av
rapsolja samt metanol och oktanol, som båda kommer från svensk skogsråvara.
”I den första fullskaletesten är 10 % av råvarorna skogsbaserade. Bränslet klarar dagens biodieselstandard och kan
därmed användas i en vanlig biodieselanpassad dieselmotor, säger Lars Lind, VD Perstorp BioProducts och fortsätter: I
nästa steg av utvärderingen av nya Verdis Polaris™ Vintra kommer andelen oktanol öka så att 40 % består av
skogsbaserad råvara.
Idén kommer från ett projekt vid Chalmers tekniska högskola, där man sett mycket positiva effekter och minskade
emissioner vid inblandning av tunga alkoholer i fossil diesel. Perstorp BioProducts tar nu konceptet vidare till ett helt
förnybart biodrivmedel. Nya Verdis Polaris™ Vintra har flera positiva egenskaper, t ex lägre viskositet och ökad
köldtålighet vilket förbättrar driftsäkerheten vid kallt väder. Dessutom betyder skandinaviska råvaror och
produktionsanläggningar korta transportsträckor och effektiv teknik. Resultatet blir riktigt hög klimatnytta räknat på hela
produktionskedjan och oktanolen bidrar dessutom till lägre emissioner av sot och kolmonoxid.
Projektet drivs av Perstorp BioProducts och Energifabriken AB, som är en snabbt växande specialiserad leverantör av
biobränslen, tillsammans med utvalda transportörer som är föregångare inom förnybara drivmedel: Ernst Express,
Helgenäs Transporter och Inlandsbanan.
”Vi behöver en större råvarubas för tillverkning av biodrivmedel. Denna nyhet skapar möjligheter för skogsbaserade
råvaror och skapar också möjlighet att säkra en utmärkt vinterdrift”, avslutar Charlotte Elander, VD Energifabriken.
Projektdeltagarna
•
Perstorp BioProducts AB. Producent av hållbar biodiesel i Stenungsund och Fredrikstad Norge, total kapacitet
250 000 ton/år. https://www.perstorp.com/
•
Energifabriken AB, distribuerar och säljer biodrivmedel i hela Sverige. http://energifabriken.se
•
Ernst Express, Det gröna åkeriet med ett 100-tal tunga fordon varav ca 80 går på 100% biodrivmedel.
http://www.ernstsexpress.se
•
Helgenäs Transporter, transportören med 100% fossilfritt i tankarna på samtliga 22 fordon.
http://www.helgenastransporter.com
•
Inlandsbanan, erbjuder miljövänliga transport och logistiklösningar på järnväg. http://inlandsbanan.se
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Lars Lind, VD Perstorp BioProducts AB, lars.lind@perstorp.com, 0303-38 33 76
Charlotte Elander, VD Energifabriken, charlotte@energifabriken.com, 0142-414 62

En global ledare i tillväxtnischer
Perstorpkoncernen är ett globalt ledande industriföretag som sätter marknadsdriven innovation i fokus. Vårt arv – att skapa innovativ kemi - bygger på
mer än 130 års erfarenhet, och utgör en komplett kedja av lösningar inom organisk kemi, processteknik och applikationsutveckling. Som världsledande
inom nischer med hög tillväxt, såsom pulver- och UV-härdande ytbehandlingar, mjukgörare för plaster, syntetiska smörjmedel och djurhälsa, är vi fast
beslutna att fortsätta med innovation för att förbättra kvalitet, prestanda och lönsamhet i våra kunders produkter och processer. Perstorp har cirka 1.500
anställda och tillverkande enheter i Asien, Europa och Nordamerika. Försäljningen under 2015 uppgick till drygt 11 miljarder kronor.
Discover your winning formula at www.perstorp.com.

