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Vår vision:

Preem leder omvandlingen
mot ett hållbart samhälle.



Preem

• Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet – 18 miljoner m3/år 

• 30% av totala raffineringskapaciteten i Skandinavien

• Total marknadsandel ca 25 %

• Levererar cirka 50% av alla petroleumprodukter som säljs i Sverige 

• 400 bensinstationer och 200 dieselstationer för yrkestrafik







Raffinaderier: 
Moderna, miljö- och energieffektiva

Jämfört med medelraffinaderiet i 
Västeuropa innehåller utsläppen från 
Preems raffinaderier:

• 17 % mindre koldioxid

• 72 % mindre kväveoxider

• 94 % mindre svaveloxider



Fartygstransporter för minskad miljöpåverkan

• 22 miljoner ton passerar kajerna 
varje år

• 4-5 fartyg/dygn

• Hårda krav på fartygen:

- Dubbelskrov

- Maxålder 20 år

- Högsta isklass

- Godkänd flaggstat

- Eskortbogsering

Minskad miljöpåverkan
93 % av frakterna sker med 
fartyg.  Det gör att vi minskar 
vår miljöpåverkan genom 
reducerade koldioxidutsläpp.



Transporter inom Preem

• Vi transporterar 30 miljoner 
ton produkter per år

• Ett ton i sekunden

• 93 % av frakterna sker med 
fartyg

• Vägtransporterna motsvarar 
ett varv 
runt jorden – varje dag



Vi står inför två grundläggande problem:

Klimatförändring

Miljö och hälsa

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOiv3nrvvRAhXFCJoKHe7nDrcQjRwIBw&url=https://prezi.com/7li64o5crcw4/vaxthuseffekten/&psig=AFQjCNH5uT90NWTBE8lNouEhPONiwIs2zw&ust=1486466859249268


Vad driver utvecklingen av drivmedel?
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• Renewable Energy Directive, ILUC
• Fuel Quality Directive
• Energiskattedirektivet

• Infra strukturdirektivet
• Energieffektiviseringsdirektivet
• ETS –handel utsläppsrätter
• Industriemissions direktivet

“Security of Supply”
Nationella strategiska planer

Råoljemarknaden
Låga råoljapriser, tillgång-efterfrågan

Lokal luftmiljö
NOx, partiklar, sot ,etc.

Klimatförändringar
Växthusgaser, global uppvärmning

• Transport White Paper
• Roadmap for a low carbon economy by 2050
• European Strategy on Clean and Energy 

Efficient Vehicles
• World Wide Fuel Charter
• Renewable Energy Directive II
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2045
• Svensk färdplan 2050
• FQD article 7a

• Drivmedelslagen
• Hållbarhetslagen
• Lagen om skatt på energi
• Fossilfri fordonsflotta 2030
• Kvotplikt - Reduktionsplikt 
• Införandet av SECA

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nationaldagen.se/&ei=atruVMLqKui6ygP62oKYAQ&bvm=bv.86956481,d.bGQ&psig=AFQjCNHd89s-Iqu0_XQv65ySLn8Cca_T1w&ust=1425025995928355


Analytiker oense om vi står vi framför en disruptiv förändring, eller inte?

5th Av. NYC, 1900 – Var är bilen? 5th Av. NYC 1913 – Var är hästen?



ENERGIFÖRÄNDRINGAR I VÄRLDEN

Händelser

• Parisavtalet är i hamn -
• Trump president i USA 
• Flera avgörande processer och förhandlingar pågår inom EU för att nå målet - en 

utsläppsminskning om minst 40 procent till 2030 
• Flera länder har ambitiösa mål för att avsevärt öka andelen av förnybara energikällor fram till 2030
• USA :s aktiviter
• IMO beslut om att minska svavelutsläppen från alla världens fartyg från 2020, från 3.5% till 0,5% 

Konsekvenser

• Utvecklingen av sol, vind och batteri går fort – Kina och USA driver utvecklingen och EU halkar efter 
• Klimatmålen innebär en fortsatt effektivisering, vilket leder till minskad fossil konsumtion i närmarknaden (ökning globalt)
• Läget är allvarligt: rekordvarmt 2016, smog, utsläpp - världen måste agera och flera (länder, stater, städer) diskuterar totalförbud 

mot fossila fordon

Heads-up

• Förändringstakten kommer att öka och vara snabbare än någonsin. Sannolikheten för en stor förändring för den fossila branschen 
ökar ytterligare. Förmågan att agera snabbt och proaktivt blir avgörande framöver.
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Growing Market Share Seen For Renewables & Natural Gas
- Lower market share for oil but particularly for coal - accelerating drop in market share for oil after 2025
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• Biofuels, 
hydrogen, 
liquefied 
natural gas 
etc.



Nyhetsflöde senaste 3 veckorna



Förändringen i efterfrågan är till stor del drivet av några övergripande 
drivkrafter kopplat till sociala beteenden, politik och teknikutveckling

Drivkrafter på bränslemarknaden 

Komponenter Beskrivning

• 90 % tillväxt på laddbara bilar senaste året
• 20 % av nybilsförsäljning i EU 2030
• Sjunkande priser på teknologi förväntas minska inköpspris

Transportmönster

Ökad oro för 
miljöförstöringar

• Effektivitet har ökat med ~25 % senaste 10 åren (USA) 
• Historiskt skifte mot dieselbilar i Sverige

• Reduktionsplikt förväntas införas vid halvårsskiftet 2018*
• Minskade skattelättnader efter 2018 (gäller ej höginblandat)
• Pågående diskussioner om att förbjuda dieselfordon i EU

• Nya teknologier, ex. ”3D printing” kan minska transportbehov 
• E-handel ökar kraftigt och kan bidra till ökad transport
• Drivkrafter kring samarbeten för effektivare leveranser 

El– och /hybridbilar

IoT / Connectivety 

• Ökad medvetenhet om klimatpåverkan drivet av politisk agenda
• ”Icke bilförare” förväntas blir en allt viktigare målgrupp på sikt
• Ökad efterfrågan på elektrifiering drivet av klimatpåverkan

• 90% av konsumtionen ska vara förnybar år 2030 i Sverige
• Utsläpp från transportsektorn ska minska med 70 % till 2030

Bränsleförbrukning

• Självkörande bilar stor drivkraft till eldrivna bilar
• Reduktion i transportkostnad = ökad efterfrågan

Förarlösa bilar 

Produktion & 
energilagring

• Lättare att spåra bästa pris och service med hjälp av appar etc.
• Connected transport – kopplar ihop utbud och efterfrågan

• Ökad produktion av förnybar energi via sol, vind, vatten etc. 
• Effektivare lagringsmöjligheter via ex. batteriutveckling

Klimatmål 

Regulatoriska 
ändringar 

Marknadsutveckling
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Transportmönster

IoT / 
Connectivity

Bränsleförbrukning
Produktion & 
lagring av energi

Regulatoriska
ändringarOro för 

miljöförstöringar

Klimatmål

El-/ hybridbilar

Förarlösa
bilar

Illustration 

Källa: Accenture analyser och intern Preem data (ex. omvärldsanalysen)



Förändringstakten för fossilfria alternativ kommer variera för olika segment, 
men den lokala försäljningen för Preem kommer minska

Drivkrafter per kundsegment i Sverige

Kundsegment

Privat

Taxi

Buss

Tung trafik

Marin

Industri

Offentlig sektor

Flyg

Idag I framtiden Marknad EU idag (2030)* 

• Rekordår för bilförsäljning
• Elektrisk / Hybrid <3% av nybilsförsäljningen 2016

• Elektrifiering förväntas öka på grund av sociala, 
politiska och tekniska landvinningar för elbilar

93 Mton diesel (-28%)
84 Mton bensin (-31%)
Vans 28 Mton (-7%)

• Miljö - en konkurrensfaktor 
• Elektrisk / hybrider / Gas i trafiken
• HVO - ett övergångsbränsle 

• Elektrifiering förväntas öka på grund av sociala, 
politiska och tekniska landvinningar för elbilar

• På väg mot 100% förnybart: biogas, el
HVO100 uppfyller miljökrav

• Upp till 10% av fossila bränslen år 2020 till 5% år 
2025 *

• 100% förnybart bränsle i olika lösningar
13 Mton diesel (-15%)

• Förnybara flytande bränsleblandning och / eller 
100% HVO

• Lönsamhet / klient bestämmer bränsleval

• Klimatmål med specifika mål för transportsektorn
• Standardprodukter med hög andel förnybart

60 Mton diesel (+/- 0)

• SECA krav ledande produkturval
• Fossil drift med skrubber är sannolikt att öka om 

oljepriserna stiger

• Maximal svavelhalt om 0,5 från 2020
• Ökad andel av LNG-drivna fartyg / skrubbers

16 Mton gasoil (TBD)
28 Mton Fuel oil (TBD)

• Energiintensiva industrier redan bytt till LNG
• Fossil olja i stor utsträckning omvandlas till olika 

förnybara oljor

• Flytande gas, är LNG alt LBG huvudbränsle 
• Små industrier använder gasol eller flytande 

förnybar olja
39 Mton diesel/gasoil (TBD)

• Krav sätter 100% förnybara alternativ i 
upphandlingen
Låg kunskap om förnybara alternativ

• 100% förnybar energi 2020
Biogas / el kommer att ha en stor andel

39 Mton diesel/gasoil (TBD)

• Nuvarande marknad låg
• Stort intresse kring förnybart

• Successivt öka andelen förnybart bränsle 1,2 MM3 (enbart Sverige)

Marknadsutveckling

Källa: http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/partnersamverkan/dokument/miljo-och-
sakerhet/miljoprogrammet/branschgemensamt_miljoprogram_2013-2.pdf
* Fuels Europé Statistical Report 2016, Roland & Berger – Integrated Fuels & Vehicles Roadmap to2030 13



Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från 

bensin och diesel

• Innebär en skyldighet att minska utsläppen av 

växthusgaser per energienhet från bensin eller 

dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel.

• Det långsiktiga målet med reduktionsplikten är att 

bidra till regeringens mål inom det klimatpolitiska 

ramverket om en fossilfri fordonsflotta

• Detta förutsätter en successiv skärpning av 

reduktionspliktens krav över tid. 



Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp 

från bensin och diesel

• Reduktionsnivåerna för åren efter 2020 ska ses över i 

regelbundna kontrollstationer för att se till att 

reduktionsnivån och lagstiftningen bidrar kostnadseffektivt 

och klimateffektivt till målet.

• För att skapa långsiktighet för marknaden föreslås en indikativ 

reduktionsnivå för 2030 för att bidra till målet om 70 procent 

minskade utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter till 

2030. 

• Den indikativa reduktionsnivån för 2030 är 40 procent vilket 

betyder att inblandningen av biodrivmedel kommer vara 

ungefär 50 procent i bensin och dieselbränsle 



Avgift

• Förslaget är att avgiften sätts, till 4 sek/kg CO2 för diesel och 5 

sek/kg CO2 för bensin. 

• Detta innebär en reduktionspliktavgift av ca 13 sek/l för diesel och 

15 sek/l för bensin omräknat till ett bränsle som ger en 100% 

växthusgasreduktion.

• Skillnaden mellan skattebefrielse  och fossil skatt minskas genom att 

i förslaget minska skatteskillnaden för diesel med 1400 sek/m3.

• Detta innebär att drivkraften för produkter utanför kvoten minskas, 

samt att kvotavgiften inte helt slår igenom mot konsument- dvs 

priset höjs med maximalt 1200 sek/m3.För bensin är den 

motsvarande ändring 300 sek/m3



Sagt om råvaror

• Reduktionsplikten gynnar de biodrivmedel som har lägst växthusgasutsläpp per 

energienhet ur ett livscykelperspektiv. 

• På längre sikt bedöms användningen av restprodukter från bl.a. skogsbruk och 

jordbruk och andra råvaror baserade på lignocellulosa att öka. Sverige har särskilt 

goda förutsättningar att producera biodrivmedel med låga utsläpp från i synnerhet 

skogliga restprodukter vilket bedöms öka förutsättningarna för ökad produktion i 

Sverige. 

• Bränslebytet

• I samband med genomförandet av ett EU-direktiv som ska säkerställa 
hållbarheten för råvaror som används till biodrivmedel har regeringen sett över 
reglerna kring vad som idag kallas restprodukter, och där vissa biodrivmedel 
baserade på palmoljeprodukter har ifrågasatts. 

• Regeringen har tagit fram ett förslag på ny förordning för hur definitionen av 
restprodukter ska tolkas. Den förslagna texten är formulerad så ett tex. PFAD 
inte klassificeras som en restprodukt utan en samprodukt.
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Inom det förnybara området

FORSKNING OCH UTVECKLING



Utnyttja lokala råvaror till förnybara drivmedel 

Källa:http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hur-stort-ar-sverige

52%

12%

18%

8%

7%3%

Sverige – mycket skog

wooded ground

Outcrop

Sea, lakes, mire

Agricultural land

Grassland

Developed land



Preems potential: minst 40% av transportenergibehovet 2030 
om politik, teknik och råvaror säkras

• Råvaror från skogen är kritiskt för att uppnå målen. 
• Partnerskap viktigt för att starta uppbyggnad och utveckling av den nya värdekedjan.
• Uppgraderingsanläggningar för råvara kommer byggas upp efterhand som efterfrågan ökar.

Preems behov av råvara 

Uppskattad tillgång av 
hållbar råvara

Uppbyggnad av 
ny värdekedja



Preem kommer utnyttja sina befintliga raffinaderier 
och processer för att succesivt öka den förnybara 
produktionen

Source: Huber and Corma, Angewandte Chemie International Edition, 
Vol 46, Issue 38, 2007



We are on our way……..
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SunPine i Piteå

• Bildades 2006 och ägs av 
Sveaskog, Södra 
skogsägarna, Preem, KIRAM 
och Lawter

• Först i världen med att 
utvinna biodiesel från 
råtallolja 

• Produktionskapacitet: 
100 000 m3 råtallolja till 
råtalldiesel per år 

• Sedan 2015 produceras även 
harts



TACK!


