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ENERGIFÖRÄNDRINGAR I VÄRLDEN

Händelser

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

utsläppsminskning om minst 40 procent till 2030 idag RED 2 blev bara 32%....
• Flera länder har ambitiösa mål för att avsevärt öka andelen av förnybara energikällor fram till 2030
• IMO beslut om att minska svavelutsläppen från alla världens fartyg från 2020, från 3.5% till 0,5% 
• Greta effekten….

Konsekvenser

• Utvecklingen av sol, vind och batteri går fort – Kina och USA driver utvecklingen faktiskt tillsammans med Tyskland, idag 
produceras det mer förnybar el i USA än vad som produceras från fossila råvaror.

• Klimatmålen innebär en fortsatt effektivisering, vilket leder till minskad fossil konsumtion i närmarknaden (ökning globalt)
• Läget är allvarligt: rekordvarmt 2018, 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.



Teknikutveckling, med stöd av politiska och sociala faktorer innebär att 
energimarknaden kommer förändras. 

EU utsläppsmål 2030 (minskning g CO2/km jmft 2021)
Personbilar: -37,5% 
Lätta lastbilar:  -35 %              
Tunga lastbilar: -30 % till 2030

Utsläppsmålen inom EU bedöms innebära att minst 30% av 
personbilar och lätta lastbilar kommer att vara elbilar 
(batterielektriska eller drivna med bränsleceller)

Politiska miljömål reducerar bränslekonsumtionen Elbilar växer globalt till 280 miljoner personbilar 2040. 

Totalt antal bilar ökar från 1,2 till 2 miljarder.



Efterfrågan på olja minskar med 24% i Nordvästeuropa

Total marknad 2017: 438 Miljoner ton Total marknad 2040: 333 Miljoner ton
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Ny våg av raffinaderistängning förväntas i Europa

Låga raffineringsmarginaler förväntas i Nordvästeuropa

Kortsiktigt kan raffinaderier som satsar medium till lätta råoljor men forsätter uppgradera till rena 
produktion vara relativt lönsamma

Utnyttjandegraden av Raffinaderier kommer gå ner

• 21 raffinaderier har stängts i Europa sedan 2009, speciellt perioden 2009-2014 då utnyttjandegraden gick ned.

• Med minskad efterfrågan kommer utnyttjandegraden gå ner till samma låga nivå som perioden 2009-2014

• Den minskade efterfrågan tyder på låga raffineringsmarginaler och fortsatt nedstängning av raffinaderier i Europa



Världen agerar och flera (länder & städer) diskuterar förbud (Sverige- miljözoner 
2022) 



Omöjligt igår – möjligt idag



Sverige

• Fossilfritt Sverige

• Spelregler förnybara drivmedel

• En rörig, händelserik tid

• En grönare, mer radikal agenda växer fram

… men samtidigt så kommer 
cirka 70 % av vår lagstiftning 
från EU



År/reduktion % 2018 2019 2020 2030

Bensin 2,6 2,6 4,2 50

Diesel 19,3 20,0 21,0 50

Reduktionskrav transportsektorn - Sverige 

Om reduktionskravet ej uppnås tillkommer en reduktionspliktsavgift på 4 SEK/kg CO2 för diesel och 5 SEK/kg CO2 för bensin. 

Reduktionen beräknas på energiinnehåll och inte på volym

Reduktionsplikt inom flyget

Från 2021 ska 1% av det som flygplanen tankar vara biobränsle. 

Mängden biobränsle ska successivt öka så att den 2025 utgör 5% av bränslet.

2030 ska mängden ligga på 30 procent, enligt förslaget.

Reduktionspliktsavgift på 6 SEK/kg CO2 för jet.
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Effektivare motorer & EV samt politiska beslut
innebär inga fossila drivmedel 2040

1980 – 2015 Transportstyrelsens statistik
2015 – 2030  EU beslut motorer + Sv Bioregler

EV scenario mix (Concawe, BNEF, WM)
2030 – 2040 Sv. mot fossilfritt
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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





Nya värdekedjor behöver skapas, F&U, samarbeten och nya 
affärskonstellationer och tydliga politiska mål och styrmedel kommer vara 

kritiska för att Preem och Sverige ska nå sina mål

Kritiskt att kunna fatta optimala beslut på tvären av en komplex värdekedja 

Fossilt

FörbehandlingRåvara Raffinaderi Distribution

Bio
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Sverige har unik potential

• Hållbara råvaror- skogen

• Security of supply – minskad import, 

möjlig export

• Gröna arbetstillfällen

• Nya gröna affärsmöjligheter

• Hög reell klimatnytta
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Pågående utvecklingsspår

LigninPyrolysolja Cellulosa



Preem Evolution Diesel – från tall till tank sedan 2010
1. Råtallolja är en restprodukt som utvinns ur svartlut 

i massabruken

2. SunPine förädlar råtalloljan till råtalldiesel

3. I vårt bioraffinaderi i Göteborg gör vi vanlig diesel 
av förnybara råvaror 

4. Preem Evolution Diesel –som fungerar i alla 
dieselfordon
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Nya samarbetspartners och värdekedjor



TACK!


