
Framtiden är vår viktigaste marknad

Raffinaderiverksamhet med grön vision

Sören Eriksson



Raffinering Marknad

• Står för 80 % av Sveriges 
raffineringskapacitet 

• 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

Preem

Export



Preem leder omvandlingen till 
ett hållbart samhälle



Vår mission och vårt mål

• Byta ut fossil råvara mot förnybar i så stor 
utsträckning som möjligt i vår 
drivmedelsproduktion

• Öka försäljningen av förnybara drivmedel

• Mål: 
- År 2030 ska vi tillverka minst 2 500 000 m3 

förnybara drivmedel



Preem har:
• visionen och viljan
• de tekniska förutsättningarna
• kompetensen
• infrastrukturen och logistiken

…att göra dagens fordonsflotta 
fossiloberoende



Från skogen till tanken

Fungerar i alla dieselfordon. I dagens 
och morgondagens fordonsflotta

1. Råtallolja är en restprodukt som utvinns ur 
svartlut i massabruken

2. SunPine i Piteå förädlar råtalloljan till             
råtalldiesel

3. I Preems ombyggda raffinaderi i Göteborg 
gör vi helt vanlig diesel av den förädlade 
talloljan

4. Evolution Diesel - en helt vanlig diesel som 
minskar utsläppen av växthusgaser
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Preem Evolution Diesel 

Molekylstruktur för diesel 
med låginblandad 
FAME så som RME 

Molekylstruktur för vanlig 
fossil diesel och för 
Preem Evolution Diesel 

• miljöklass 1-diesel som uppfyller EN590 
• upp till 50 procent förnybar råvara
• identisk ända ner på molekylnivå med en fossil diesel
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HVO från tallolja reducerar utsläpp med hela 89 procent och 
är den råvara som har bäst klimatnytta i all svensk HVO
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Evolution steg 1
2011 lanserades Preem 
Evolution Diesel på ca 370 
tankställen

Steg 3
2015 fördubblad produktion, nya 
råvaror samt förbättrad 
vinterkvalitet

Steg 2
2012-2015 den gröna andelen 
ökar från 22 till 50 %

Steg 4
Framtida satsningar: 
Preem Evolution Bensin med 
ca 30-40% förnybart 
innehåll

Preem Evolution - en ständig strävan efter att alltid bli bättre



Preem Evolution Diesel
Från skoglig restprodukt till 

marknadens bästa fordonsdiesel

• Bidrog till en minskning på 535 000 ton CO2 

under 2014

• Totalt sedan lanseringen 2011 har Preem 

Evolution diesel bidragit till att minska utsläppen 

av växthusgaser med 1,5 miljoner ton



Tack!


