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Slutrapport
Projektet hade till uppgift att utreda affä rsmä ssiga och tekniska fö rutsä ttningar fö r lokal
produktion av biodrivmedel i Vä rmland, och att samla intressenter i framtida
vä rdekedjor fö r biodrivmedel. Nyttan med lokal biodrivmedelstillverkning ä r fö rvä ntad
att vara mycket stor med avseende på bå de sysselsä ttning och klimatnytta, men vä gen
dit ä r utmanande.
I fö rlä ngningen skulle en lokal produktion av biodrivmedel bli ett effektivt verktyg fö r
att minska klimatpå verkan frå n transporter, och dessutom skapa mervä rden i form av
sysselsä ttning och ekonomisk tillvä xt i glesbebyggda områ den. Biodrivmedel ä r allmä nt
ansett som det enda rimliga alternativet fö r att minska flygtransporternas
miljö belastning på bå de kort och lå ng sikt. Flygtransporter ä r i de flesta fall nö dvä ndiga
fö r regionens fö retags verksamhet, och fö r att kunna stö tta en fortsatt expansion och
internationalisering utan ö kat klimatavtryck må ste å tgä rder vidtas. En framtida
vä rdekedja fö r produktion av biodrivmedel frå n skogsrå vara krä ver att nya aktö rer
kommunicerar, hittar affä rsmodeller och fö rdelar risk.
Biodrivmedel har idag inga mö jligheter att konkurrera med fossila produkter på lika
villkor, vilket gö r att styrmedel och nya affä rsmodeller ä r nö dvä ndiga.
Investeringskostnaderna fö r en anlä ggning ä r också oerhö rt stora och tekniken som ska
anvä ndas må ste bevisas stegvis, dä r endast det ”sista” steget kan nå kommersiell skala
och bä ra de tidigare stegen. De olika stegen krä ver också helt olika kompetenser och
aktö rer, dä r t ex labbskala krä ver helt annan kompetens ä n byggnation av en anlä ggning
som hanterar 1000 ton biomassa per dygn. Problematiken med att nå verkliga resultat
fö r bioekonomi-satsningar ä r nå got som hela Europa kä mpar med.
Projektet har framgå ngsrikt belyst komplexiteten i processen och gett Paper Province
mö jlighet att etablera ett starkt nä tverk kring biodrivmedel och synliggö ra Vä rmland
som en region med goda fö rutsä ttningar fö r kommersialisering av
konverteringsteknologi. Paper Province har tack vare projektet få tt mö jlighet att skaffa
varaktig kompetens inom områ det och kan utgö ra en kompetensnod fö r relevanta
aktö rer. Ett antal olika case, vissa med nä ra industrikoppling, har identifierats under
projekttiden och Paper Province ä r en viktig part i att stö tta casen med finansiering,
nä tverk och kunskap.
Må lsä ttningen med projektet har varit att stö tta etableringen av en lokal
biodrivmedelstillverkning med hjä lp av ett antal delaktiviteter. Genom att kartlä gga
tillgä nglig rå vara, utvä rdera ett antal konverteringsteknologier och samla potentiella
intressenter har en god bild av fö rutsä ttningarna fö r en etablering i Vä rmland skapats.
Projektet har på en ö vergripande nivå kunnat på visa de teknoekonomiska
fö rutsä ttningarna fö r biodrivmedelsproduktion och ä ven de utmaningar som finns.
Må lsä ttningen med fö rstudien var att skapa underlag fö r ett genomfö randeprojekt, men
fö r att kunna skapa verkligt vä rde med studier av mer detaljerad nivå ä n det som
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framkommit i fö rstudien behö ver ett trovä rdigt case med tydligt industriellt
engagemang identifieras. Fö rutsä ttningarna fö r så dant engagemang ä r goda, men
ledtiderna lå nga. Projektet har lyckats vä l med att bygga upp en lå ngsiktig och uthå llig
kompetens inom områ det med nä tverk och beredskap att bygga framgå ngsrika
konsortier och ansö kningar fö r kommande utlysningar.
Regional uppslutning ä r viktig fö r att skapa goda fö rutsä ttningar fö r en etablering av
stö rre anlä ggningar, men ä r till stö rsta delen en katalysator och inte en avgö rande faktor
fö r anlä ggningens fö rvä ntade lö nsamhet. Projektets verksamhetsområ de rö r helt nya
vä rdekedjor med teknik som till stor del ä r okä nd fö r regionens aktö rer. Projektet har
spelat en viktig roll i att bygga upp kompetens kring områ det och ä ven att synliggö ra
regionens styrkor externt fö r att skapa relationer med potentiella aktö rer i de nya
vä rdekedjorna. En lö pande utmaning genom projektet har varit att identifiera vilka
aktiviteter som ger stö rst vä rde till projektets lå ngsiktiga må l. Den kunskap som samlats
in och sammanstä llts ä r relevant på en ö vergripande nivå , men fö r att motivera studier
med hö gre detaljeringsnivå bö r trovä rdiga case identifieras dä r stö rre industriella och
finansiella parter ä r beredda att offentliggö ra sitt intresse. Tack vare projektet ä r dock
viktiga relationer etablerade med god framtida potential.
Ytterligare en utmaning har varit att utvä rdera de tekniska fö rutsä ttningarna utifrå n
publika data, dä r de specifika fö rutsä ttningarna fö r en viss teknik kan skilja mycket
mellan olika leverantö rer. Studiens resultat har dock visat sig effektivt som ekonomisk
utgå ngspunkt vid diskussion med leverantö rer.
Projektets resultat bestå r i dels skriftliga rapporter, men framfö rallt Paper Province
etablering som en lå ngsiktig kunskapsnod inom biodrivmedelsområ det med ett brett
kontaktnä t och engagemang fö r kontinuerlig omvä rldsbevakning. Projektet har skapat
fö rutsä ttningar fö r att bygga upp den kompetensen och att bibehå lla den efter
projektets slut.
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