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INLEDNING
PREEM I KORTHET

VISSTE DU ATT…?

535 000 TON 

# 3 
EXPORT I KUBIK 
Vi är Sveriges tredje 
största exportföretag.

KOM I HAMN
Vi har Sveriges näst största hamn – det vill 
säga Brofjordens hamn i Lysekil.

40 000 KG
PRIS PÅ TANKEN
Råoljepriset utgör mindre 
än hälften av vad du 
betalar.
Moms
(25% mervärdesskatt)

* 1 januari 2015

Koldioxidskatt
(Fast skatt)

Energiskatt
(Fast skatt)

Råvara, produktion 
samt hanterings-
kostnader

DET SVARTA GULDET 

DET HÄR VÄGER TUNGT
Vår egen Evolution Diesel gjorde att Sveriges bilister 
under 2014 sänkte sina utsläpp med över 535 000 ton. 

Vi serverar årligen ungefär 40 000 kilo Krav- 
och Fairtrademärkt kaffe på våra stationer. Det 
 motsvarar drygt två miljoner koppar. 

STÅ ALDRIG STILL
Vår produktion står 
aldrig stilla. Preems 
 raffinaderier är igång  
24 timmar om dygnet, 
sju dagar i veckan och 
365 dagar om året.  

GRÖNT ÄR SKÖNT 
Vi tillverkar drivmedel av 
 restprodukter från tallskog. 
Vi var först med grön diesel, 
Preem Evolution Diesel som i 
dag består av upp till 35 procent 
förnybar råvara.

35 %

STORA VOLYMER
Preems årliga produktionsvolym  av färdiga 
produkter kan fylla Globen 30 gånger. 

30 GGR

24/7

12,68 SEK

2,54
2,38
2,99

4,77

Slutgiltigt pris för 
en liter bensin*
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SVERIGES STÖRSTA 
DRIVMEDELSFÖRETAG
Preem leder omvandlingen mot ett hållbart samhälle
– så lyder vår högt ställda vision. 

VILKA VI ÄR Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en 
raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubik
meter råolja per år. Vi förädlar och säljer bensin, 
diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till 
företag och privatpersoner i Sverige och utomlands. 
Nästan hälften av Sveriges industriföretag får värme 
och energi från Preem och sju av tio godstransporter 
kör på vår diesel. 

Preem har ett rikstäckande servicenät med cirka 570 
tankställen för privat och yrkestrafik. Preem har 
drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid våra två 
raffinaderier i Göteborg och Lysekil. Tillsammans 
med personal hos återförsäljare och partners är vi 
över 3 000 medarbetare som möter kunderna under 
Preems varumärke. För helåret 2014 var Preems 
omsättning 94 miljarder sek.

VÅR AFFÄR 

Varuförsörjning
Planerar, optimerar och 
styr varuflödet in och ut ur 
Preems  raffinaderier genom 
att köpa in råolja och andra 
råvaror och se till att de 
transporteras till Sverige 
med fartyg. Varuförsörjning 
ser också till att de färdiga 
produkterna kommer fram till 
Preems egna depåer och till 
 slutkunder utanför Sverige. 

Raffinering
Preems raffinaderier står 
för drygt 80 procent av den 
svenska raffinaderikapaci-
teten med en sammanlagd 
kapacitet på 18 miljoner 
ton raffinerade produkter, 
ungefär 125 miljoner fat. Det 
motsvarar ungefär en och 
en halv gång hela Sveriges 
totala förbrukning av olje-
produkter. 

Marknad och försäljning
Driver stations- och bulkverk-
samheterna med erbjudanden 
inom diesel, bensin, förnybart, 
specialbränslen, smörjmedel, 
gas, eldningsolja och tjockolja. 
Vi har ett rikstäckande service-
nät med cirka 570 tankställen 
för privat- och yrkestrafik och 
har ett omfattande distribu-
tionsnät för direktförsäljning 
via depåer.

Bensin Diesel Eldningsolja Tjockolja

MARKNADEN  
Preems svenska marknad, %

16% 36%

10%

44% 69%

21%

n Preems marknadsandel

n Försäljning via andra 
    drivmedelsbolag

FÖRSÄLJNING  
Per kundkategori, m3

n Export 66,1%
n Storkunder 15,4%
n Oljehandelsbolag 10%
n Drivmedelsstationer 6,3%
n Fartygsbränsle 2,3%

kubikmeter olja per år

18  MILJ.

tankställen

570

INLEDNING
PREEM I KORTHET
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ÅRET I KORTHET

EXPORT  
Per region, miljoner m3

l	Tidigt under 2014 påbörjade Preem utbyggnaden av kapaciteten för biodrivmedel 
i Göteborg, en investering beräknad till cirka 300 miljoner kronor. Den  ombyggda 
 anläggningen innebär att vi närmare fördubblar vår produktionskapacitet för 
 driv medel baserat på gröna råvaror.

l	 I början av 2014 tecknade Preem och Skoogskoncernen ett avtal som innebär både 
försäljnings- och depåsamarbete. Samarbetet innebär till exempel att vi kan erbjuda 
Preem Evolution Diesel på utvalda stationer i och omkring Sundsvall, Umeå, Piteå och 
Luleå.

l	Under 2014 tecknade Preem ett avtal med rederiet Terntank för ett nytt  tankfartyg 
som drivs med LNG. Att fartyget drivs med LNG är gynnsamt för klimatet då 
koldioxid utsläppen minskar med 40 procent.

l	 I oktober invigde Preem och Skangass den nya LNG-terminalen vid Preems 
 raffinaderi i Lysekil. Anläggningen kommer att minska koldioxidutsläppen vid 
 raffinaderiet med ca 130 000 ton per år.

l	Preem invigde tio nya drivmedelsstationer, varav fem bemannade under året. Vi 
fortsatte satsningen på Freshfood med bland annat fler salladsbarer och nya rätter 
som pulled pork.

l	Under 2014 genomfördes ett planerat mellanstopp på Preems raffinaderi i Göteborg. 
Under stoppet genomfördes obligatoriska inspektioner av framförallt säkerhets-
ventiler men också byte av ett antal katalysatorer.

l	Preem och HOYER tecknade ett nytt flerårigt avtal gällande transporter av petroleum-
produkter. HOYER har utfört säkra transporter på väg för Preem sedan 2006.

INLEDNING
PREEM I KORTHET

20112010 2012 2013 2014

RESULTAT
Efter finansiella poster, miljarder SEK

–3 637–1 567

2 610
1 822

260

n Övriga 0,15

n Afrika 0,67

n Nordamerika 0,85

n Europa 10,24

2014 2013

Försäljningsintäkter, MSEK 84 438 79 405

Resultat före skatt, MSEK –3 637 –1 567

Avkastning på arbetande kapital, % 0 0

Avkastning på justerat eget kapital, % 0 0

Investeringar i anläggningar,1) MSEK 818 1 391

Självfinansieringsgrad, ggr 1,82 1,76

Balansomslutning, MSEK 24 856 31 443

Arbetande kapital, MSEK 18 335 22 549

Genomsnittligt justerat eget kapital, MSEK 8 728 10 930

Soliditet, % 30 33

Nettoskuldsättningsgrad 1,51 0,96

Medelantal anställda 1 278 1 270

1) Exklusive anläggningar anskaffade genom företagsförvärv

NYCKELTAL
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INLEDNING
VD HAR ORDET

GRÖN VISION FÖR 
LEDANDE POSITION
2014 har varit ett utmanande år för Preem. Men med en organisation som 
 beredvilligt har svarat på utmaningar kombinerat med pågående  investeringar, 
en hög innovationstakt och övertygelsen om att framtiden finns i förnybara 
 drivmedel så har vi trots allt stärkt vår position gentemot våra konkurrenter.

S amtidigt som en spännande utveckling sker på 
det förnyelsebara området så har olje branschen 
karaktäriserats av hög volatilitet under 2014. 

Råoljepriset har halverats från 110 dollar/fat i 
 början på året ner till 55 i slutet på december. 
 Skälen är främst ett överskott av amerikansk 
skifferolja samt OPEC:s ändrade strategi, där de 
nu prioriterar att skydda sina marknadsandelar 
framför oljepriset. 

För Preems del har det fallande råoljepriset 
 påverkat oss dels positivt i form av ökade intäkter, 
och dels negativt i form av reducerat egenkapital. 
Då Preem i första hand är ett drivmedels och 
 raffineringsbolag har det varit positivt att priset 
på vår  råvara har halverats. Vår vinst baseras på 
 marginalen mellan inköpspris och försäljningspris. 
Ofta släpar produktpriserna något, vilket innebär 
att vi har haft en positiv utveckling på marginalerna 
under hösten. Ett lägre pris på råoljan har även 
medfört att vi prismässigt stärkt vår position på 
energi marknaden mot andra energislag.  

Operativa nettot viktigast
Mycket av vårt egna kapital består av lagrad olja 
och prisfallet har därför naturligtvis också medfört 
att värdet på vårt egna kapital har minskat. Den 
 fysiska nivån på våra lager är relativt konstant och 
lagervärdet varierar därmed i takt med marknads
priset. Mot slutet av året valde vi att prissäkra lagret 
för att minska de resultatmässiga effekterna. Vårt 
fokus är dock det operativa nettot. Det påverkar 
vi genom att se till att våra raffinaderier processar 
olja på ett säkert och effektivt sätt, samtidigt som vi 
har konkurrenskraftiga produkter och tjänster på 
marknaden. 

Preems operativa resultat för 2014 blev drygt 
1 miljard kronor, eller knappt två tredjedelar 
av det budgeterade resultatet. Efter finansiella 
poster och omräkningsdifferenser blev resultatet 
–3 637 MSEK, till övervägande del beroende på 
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INLEDNING
VD HAR ORDET

värde minskningen i råoljelagret. Raffinaderiernas 
produktion  ökade med 25 procent till 19,2 miljoner 
m³. Trots en brand i Lysekilraffinaderiets vätgas
anläggning i mars har raffinaderierna gått mycket 
bra och flera  anläggningar har under året slagit 
produktions rekord.

Genom ett metodiskt arbete och omfattande 
investeringar under flera år har vi en organisation 
och uppgraderade raffinaderier som står sig mycket 
väl i den internationella konkurrensen. Den inter
nationella jämförelsestudien mellan raffinaderier, 
den så kallade Solomonstudien, bekräftar att våra 
raffinaderier är i den översta kvartilen. På säker
hetssidan mäter vi sedan flera år antal skador och 
frånvaroolyckor. För 2014 slutade vi på ett resultat 
på 2,0, betydligt bättre än det ambitiösa målet på 
2,4 frånvaroolyckor per miljoner arbetade timmar, 
och det är givetvis glädjande. 

Trots varmare väder, minskad efterfrågan på 
delar av produktutbudet och kraftigt vikande priser 
i slutet av året så har affärsområde Marknad och 
försäljning lyckats nå lönsamhetsmålen och samti
digt ökat marknadsandelen i Sverige. Omställningen 
av stationsverksamheten har gett resultat, med god 
utveckling. Bulkförsäljningens utmaningar inom 
eldnings och tjockoljor kvarstår, men kompenseras 
av ökande dieselvolymer. Bensinvolymerna har ökat 
2 procent samtidigt som marknaden som helhet 
minskat med 4–5 procent. Aktiviter inom Marknad 
och försäljning gett bra och hållbara effekter.

Grön bensin naturlig utveckling
Diesel växer snabbt globalt tack vare stor efter
frågan i utvecklingsländer och den trenden 
förväntas hålla i sig minst fram till 2030. Då Preem 
i första hand är en dieselproducent är jag positiv 
inför framtiden. Efterfrågan stiger också stadigt på 
vår Evolution Diesel som nu innehåller upp till 35 
procent förnybar råvara. Vår målsättning för 2014 
var att 12 procent av alla drivmedel som Preem 
säljer i Sverige ska vara förnybara. Vi har under året 
nått och överträffat våra målsättningar och närmar 
oss en total andel försäljning av förnybart i våra 
drivmedel på hela 14 procent. Ett mycket glädjande 
resultat både för Preem och för miljön!

Preem Evolution Diesel och förnybar bensin 
 spelar en central roll i vår hållbara vision för fram
tiden i och med att de är drivmedel som fungerar i 
redan befintlig fordonsflotta. En ökad produktion 
av förnybara drivmedel kräver tunga  investeringar 
under lång tid framöver. För att det ska vara 
ekonomiskt försvarbart har vi därför två starka 
uppmaningar till politikerna inför 2015: Tydliga 
styrmedel och långsiktighet. Det innebär förslagsvis 
en stegrande och ambitiös kvotplikt. Detta kommer 
att ge Sverige en god möjlighet att minska sitt 
 fossilberoende och reducera utsläppen av växt
husgaser. 

Fortsatta investeringar
Jag upplever att innovationskraften i företaget blivit 
starkare och starkare de senaste åren, mycket tack 
vare framgångarna med våra förnybara produkter. 
Bilden av oss som en aktiv innovatör med gröna 
värden är en viktig del av vår framtid.

2015 ska bli ett produktionsår med effektiva 
 anläggningar, god driftsäkerhet och god person
säkerhet. Vi fortsätter projekteringen av vakum
destillationskapaciteten i Lysekil, en investering på 
drygt 1 500 MSEK, och vi planerar att ha projek
teringen klar innan årets slut. Den nya IsoGHT 
anläggningen i Göteborg kommer att fördubbla 
produktionskapaciteten för förnybar Evolution 
 Diesel under hösten. Vi undersöker också möjlighe
terna att uppgradera tjockolja till diesel och bensin. 

För att vi ska kunna möta framtidens krav och uppfylla vår vision 
om att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle vill jag lyfta 
fram tre fokusområden:

Förändringsbenägenhet. Preem präglas redan idag 
av stor förnyelsekraft och det måste vi fortsätta 
 utveckla. Gårdagens lösningar kommer inte att 
fungera i morgon.

Trovärdighet. Transparens, att kommunicera vår håll
bara vision och våra satsningar på förnybara driv
medel samt att upprätthålla en god dialog med alla 
våra intressenter är av stor vikt för vår framgång. 

Säkerhet. Det absolut viktigaste är att vi fortsätter 
ta vara på drift och personsäkerheten. Vi har en 
 oerhört hög säkerhetsnivå idag, men i vår bransch 
är konsekvenserna mycket stora om något skulle 
ske. Mitt utgångsläge är att personsäkerheten är A 
och O i vår verksamhet, väl fungerande säkerhets
rutiner ger också en väl fungerande verksamhet och 
jag är trygg i vetskapen att vi hela tiden arbetar 
efter mottot: Säkerhet först.

Detta kommer att utgöra grunden för vår verksam
het 2015 på vägen mot att realisera våra mål, upp
fylla vårt åtagande till marknaden, attrahera och 
behålla medarbetare samt fortsätta att sträva mot 
vår vision att leda omvandlingen mot ett hållbart 
samhälle. Säkerhetsfrågor, produktionsutmaningar 
och volatilitet på marknaden har parerats genom 
oförtröttliga insatser av hela vår organisation. 
Under 2014 krävde Preem mycket av sina anställda 
och de svarade upp till kraven på ett fantastiskt sätt, 
vilket gör mig optimistisk inför framtiden.

Petter Holland
Koncernchef och VD

Preem Evolution Diesel 
och förnybar bensin 
 spelar en central roll i 
vår hållbara vision för 
fram tiden i och med 
att de är drivmedel 
som fungerar i redan 
befintlig fordonsflotta. 
En ökad produktion 
av förnybara driv
medel kräver tunga 
 investeringar under 
lång tid framöver.
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GLOBAL ORO OCH NYA 
 ENERGIMARKNADER
Få faktorer har så stor påverkan på världsekonomin som priset på olja. Det 
senaste året präglades av kraftigt sjunkande råoljepriser och marknaden har 
förändrats på många sätt. 

Råoljepriserna höll sig under 2014 länge på en hög 
nivå. Men rapporter om svag global ekono
misk tillväxt och data om låg global tillväxt på 

efterfrågan av olja gjorde det allt mer uppenbart att 
det byggdes upp ett överskott av råolja på världs
marknaden. Trots det fortsatte USA att producera 
råolja i höga volymer, samtidigt som OPEC valde att 
bibehålla sin produktion. Dessa faktorer sammantaget 
resulterade i det kraftiga prisfallet andra halvan 2014. 
Världsförbrukningen av olja ökade relativt lite under 
2014, bland annat på grund av ökad energi effektivitet 
i fordonsflottan och ökad användning av biobränslen.    

Överskott i USA och oroligheter i världen påverkar
Den höga råoljeproduktionen och lagstiftningen mot 
export av amerikansk råolja har gjort råoljan billig 
i USA, långt under priset på andra marknader till 
exempel i Europa. När USA ökar produktionen i sina 
raffinaderier med denna råolja som råvara, där man 
har god lönsamhet, ökar exporten av produkter.

– USA:s dieselöverskott säljs med god marginal 
på den europeiska marknaden, vilket påverkar 
 europeiska raffinörers dieselmarginaler negativt, 
säger NilsErik Berg, tradingchef på Preem.

Globala konflikter som de i Syrien och Ukraina 
medförde att priset på oljan trots allt hölls uppe så 
länge som det gjorde. Just Ukraina och relationen 
till Ryssland har varit på många analytikers radar 
det senaste året. Än har det inte lett till några stora 
förändringar i hur Ryssland agerar på marknaden 
när det gäller råolja och produkter. 

Effekterna blir stora
De lägre bränslepriserna innebär sänkta energi
kostnader, en nyttig injektion för industrier och 
stöttning till en bitvis haltande världsekonomi. För 
många energibolag har prisfallet haft stora negativa 
effekter på resultatredovisningen i form av lagerför
luster. Däremot har bolag som har både oljeutvin
ning och raffinaderier klarat sig bättre än bolag 
som endast har oljeutvinning då raffineringssidan 

gynnats av lägre råvarukostnader. Marginalen från 
att raffinera råolja stöttades av prisfallet och ger en 
skjuts i lönsamheten i raffinering genom att råvaran 
fallit i pris mer än produkterna och det operativa 
resultatet blir bättre än det skulle varit annars.

Preem bland de modernaste i Europa
Den europeiska raffineringskapaciteten är omfat
tande men börjar bli ålderstigen. När  europeiska 
 raffinaderier byggdes investerade man enligt 
rådande marknad och mötte en stor efterfrågan 
på framför allt bensin. Flera raffinaderier har till 
skillnad från Preem inte gjort tillräckliga inves
teringar i nya produktionsmetoder, framför allt i 
diesel och förnybara energislag. Under 2014 skedde 
ett par nedläggningar av kapacitet i Europa. Det 
kraftiga prisfallet kan bidra till att fler följer efter 
och därmed minskar överskottet. Idag byggs snarare 
raffineringskapacitet långt från Europa, i produk
tionsländer och nära större marknader som Indien, 
Saudiarabien och Kina. Minskar överskottet på 
raffineringskapacitet i Europa förbättras Preems 
ställning på den europeiska marknaden då våra 
 raffinaderier är modernt och effektivt utrustade, 
 vilket ger en bra situation i den hårda konkurrensen.  

Nya marknader
Under flera år har de multinationella oljebolagen 
i allt högre utsträckning klivit av raffinering och 
direktförsäljning och fokuserat på oljeutvinning. 
Därmed lämnas utrymme för nya, innovativa bolag 
som köper färdiga petroleumprodukter och säljer 
till slutkonsument. I Storbritannien har raffinade
rikapaciteten dragits ned samtidigt som oberoende 
säljorganisationer öppnat försäljningsställen exem
pelvis i anslutning till varuhuskedjor och fyller igen 
hålet efter att de stora aktörerna lämnat markna
den. Där skapas möjligheter till nya marknader för 
Preem som har ett bra läge med raffinaderierna på 
den svenska västkusten. Våra leveranser till Stor
britannien har ökat de senaste åren.

Under flera år har 
de multinationella 
oljebolagen i allt 
högre utsträckning 
klivit av raffinering och 
direktförsäljning och 
fokuserat på produk
tionen. Därmed lämnas 
utrymme för nya, inno
vativa bolag som köper 
färdiga petroleum
produkter och säljer till 
slut konsument.
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Biodrivmedel är en avgörande faktor för framtidens 
fossiloberoende fordonsflotta och användningen 
fortsätter att öka i Sverige mycket tack vare Preems 
Evolution Diesel som innehåller upp till 35 procent 
förnybar råvara. I Europa har de flesta länder 
idag en lagstadgad kvot som reglerar hur mycket 
förnybart bränsle som minst måste blandas i. Det 
medför ofta att företag blandar in kvoten och inte 
mer, eftersom biodrivmedel i dagsläget är dyrare än 
fossila drivmedel. Många biodrivmedelstillverkare 
har haft ett pressat år då efterfrågan inte varit lika 
stor som förväntat, vilket även hänger ihop med att 
efterfrågan på drivmedel överhuvudtaget varit låg. 

– Jag tror att den enda vägen framåt är att 
fortsätta utveckla den mest effektiva biodrivmedels
användningen som går, säger NilsErik Berg. För att 
kunna erbjuda detta krävs en långsiktig lagstiftning 
som inte begränsar användningen och som ger 
konsumenterna möjlighet att köpa förnyelsebara 
bränslen till konkurrenskraftiga priser. En stegvis 
förändring i konsumenternas beteende har skett de 
senaste åren, bland annat har intresset för ekologisk 
mat ökat. Vi tror att det  kommer att ske inom flera 
områden, som till exempel att man aktivt väljer att 
tanka bilen med drivmedel som bidrar till att minska 
koldioxidutsläppen. 

OPEC

INLEDNING
OMVÄRLDEN

har råoljepriset sjunkit under 2014.

50 %

20112010 2012 2013 2014

RÅOLJEPRISETS UTVECKLING  
USD/fat 

92,55
106,51 109,99 110,28

54,98
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VÅR AFFÄR
VÄRDEKEDJAN

FRÅN KÄLLAN TILL TANKEN 
Preem förädlar och säljer bensin, diesel, förnybara drivmedel, eldningsoljor och andra 
 produkter till företag och privat personer i Sverige och utomlands. Tillsammans med personal 
hos åter försäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som dagligen möter våra kunder 
under varumärket Preem.

Råvarans väg från källan till fordonstanken illustrerar Preems verksamhet och organisation 
med de tre affärsområdena Varuförsörjning, Raffinering och Marknad och försäljning i fokus.

VARUFÖRSÖRJNING
Planerar och styr varuflödet in och ut ur Preems raffinaderier
genom att köpa in råolja och andra råvaror och se till att
de transporteras till Sverige med fartyg. Varuförsörjning
står också för den ekonomiska optimeringen av raffinaderierna
och ansvarar för att de färdiga produkterna transporteras till
Preems depåer och till slutkunder inom och utom Sverige.

RAFFINERING
Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil står för drygt 80 pro-
cent av den svenska raffinaderikapaciteten med en sammanlagd 
kapacitet på 18 miljoner ton raffinerade produkter, ungefär 125 
miljoner fat. Det motsvarar ungefär en och en halv gång hela 
Sveriges totala förbrukning av oljeprodukter. Anläggningarna 
räknas till Europas modernaste och mest miljöeffektiva.

PRODUKTER
•Bensin
•Diesel
•Evolution Diesel
•Eldningsolja
•Gasol
•Nafta
•Smörjolja
•Svavel

PLANERING 
OCH 
OPTIMERING

INKÖP/ TRADING 
AV RÅOLJA

LÅNGTIDS
KONTRAKT

SPOTMARKNAD

SHIPPING

1 2
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VÅR AFFÄR
VÄRDEKEDJAN

MARKNAD OCH  FÖRSÄLJNING
Driver stations- och bulkverksamheterna inom Preem. Vi är marknads-
ledande såväl i återförsäljarledet som i transport- och industrisektorn 
med erbjudanden inom bland annat diesel, bensin, förnybara drivmedel, 
specialbränslen, smörjmedel, gas, eldningsolja och tjockolja. Vi har ett riks-
täckande servicenät med cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik 
och har ett omfattande distributionsnät för direktförsäljning via depåer.

FÖRSÄLJNING 
I SVERIGE

EXPORT

FÖRSÄLJNING/
TRADING

DISTRIBUTION LAGRING

34 %

66 %

n Drivmedelsstationer 6,3%
n Storkunder 15,4%
n Oljehandelsföretag  10%
n Fartygsbränsle  2,3%

3
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VÅR AFFÄR
VARUFÖRSÖRJNING

EN MARKNAD I 
STÄNDIG FÖRÄNDRING
Varuförsörjning planerar och styr varuflödet in och ut ur Preems 
 raffinaderier genom att köpa in råolja och andra råvaror och se till att 
de transporteras till Sverige med fartyg. Varuförsörjning står också för 
den ekonomiska optimeringen av raffinaderierna och ansvarar för att de 
färdiga produkterna transporteras till Preems depåer och till slutkunder 
inom och utom Sverige.

66 %
av produktionen exporteras
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VÅR AFFÄR
VARUFÖRSÖRJNING

400 000 FAT

Preems två raffinaderier förses med råvaror och 
insatsvaror av Varuförsörjning. I snitt köps 
400 000 fat råolja in varje handelsdag. Det är 

också Varuförsörjning som ansvarar för de strate
giska besluten när det gäller sammansättningen av 
Preems produktportfölj. Vi optimerar raffinaderi
ernas produktion utifrån efterfrågan och rådande 
dagspriser på bensin, diesel och tjockolja för att 
skapa så stort värde som möjligt på förädlingen. 
Slutligen ansvarar vi för försäljningen av Preems 
produkter utanför Sverige. Ungefär två tredjedelar 
av produktionen exporteras och går i huvudsak till 
avtalskunder i Västeuropa.

Orolig omvärld
Rysslands ockupation av Krimhalvön med efter
följande ekonomiska sanktioner har präglat 
verksamheten under året och skapat stor osäkerhet 
på marknaden. Detsamma gäller även situationen i 
Libyen med fortsatta strejker och stängda hamnar 
som följd. Oroligheter på våra viktiga råvaru
marknader innebär att det blir oerhört viktigt 
att fokusera på alternativa leverantörer innan 
 försörjningen stryps. 

En av de stora händelserna på råoljemarknaden är 
att USA har blivit näst intill självförsörjande på råol
ja genom nya fyndigheter av skifferolja och  därmed 
minskat sin import kraftigt. Det har i sin tur öppnat 
upp affärsmöjligheter för oss att köpa nya typer 
av kvaliteter från till exempel  Västafrika där USA 
tidigare var en stor importör. Den  situationen har 
bidragit till att vi under året har lyckats ta in många 
nya råoljekvaliteter med god förtjänst. 

Interna stopp påverkar Varuförsörjning
Under året genomförde Preem ett planerat 
 regenereringsstopp på raffinaderiet i Göteborg. 
Inför planerade stopp bygger Varuförsörjning 
upp lager av vissa produkter både på depå och på 
 raffinaderierna. Vi kan också förvarna kunder som 
kan planlägga sina beställningar för att inte drabbas 
av produktionsbortfallet. Oplanerade stopp är 
däremot svårare att hantera och kräver ibland stor 
kreativitet. När vätgasproduktionen på Lysekils
raffinaderiet stod still under två månader fick vi 
 arbeta hårt för att styra om leveranser, sälja av redan 
inköpta råvaror och i vissa fall köpa tillbaka sålda 
leveranser som inte kunde levereras enligt plan. 

Hållbarhet i fokus
För att minska vår miljöpåverkan genom reducerade 
koldioxidutsläpp har vi ett fortsatt stort fokus på 
sjötransporter för både produktförsäljningar och för 
leveranser till egna depåer runtom i Sverige. Använ
dandet av Preem Evolution Diesel i våra tankbilar 
har totalt minskat koldioxidutsläppen med 19 
procent, vilket är en ytterligare minskning på sex 
procent jämfört med 2013.

Genom att sälja så nära produktionen som 
möjligt kan vi minimera både fraktkostnaderna och 
vår miljöpåverkan. Vi har arbetat intensivt med 
att etablera oss på nya närmarknader och under 
året har vi bland annat tecknat flera nya kontrakt i 
Nordvästeuropa.

Under året färdigställde Skangass sin LNG 
terminal som förser raffinaderiet i Lysekil med 
 naturgas till vätgasproduktionen. Bytet från nafta 
och butan till naturgas innebär att vi får ett över
skott på framför allt propangas som vi nu exporte
rar. Det är en stor förändring som vi gradvis har fått 
anpassa oss till, både organisatoriskt och genom att 
vi har anskaffat mera lagringsutrymme. 

Minskade lagerkostnader
Varuförsörjning ansvarar för råvaru och produkt
lagren på Preem, inklusive uppdraget att driva 
Preems sju depåer. Under året har vi fortsatt vårt 
långsiktiga arbete med att sänka våra lagringsnivåer 
och därigenom minska bolagets kapitalbindning. 
Genom en delvis förändrad riskhantering och en 

För att minska vår 
miljöpåverkan genom 
reducerade koldioxid
utsläpp har vi ett 
fortsatt stort fokus på 
sjötransporter för både 
produktförsäljningar 
och för leveranser till 
egna depåer runtom i 
Sverige. 

 I snitt köps 400 000 fat råolja in varje handelsdag.

RÅOLJEINKÖP
%

n Ryssland 60%

n Nordsjön 22%

n Afrika 17%

n Övriga 1%
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VÅR AFFÄR
VARUFÖRSÖRJNING

mer strukturerad arbetsprocess för lagerstyrning 
kan vi ha mindre lagermarginaler utan att riske
ra tillgängligheten för våra kunder eller äventyra 
beredskapslagren. Vi har framför allt arbetat väldigt 
mycket med våra produktlager ute på depå.

Svaveldirektivet leder till nya fartygstransporter
Under 2015 påverkas vi av det nya svaveldirektivet 
som innebär att fartygsutsläpp enbart får innehålla 
0,1 procent svavel – en betydande minskning från 
dagens utsläppskrav på 1 procent. Vi har därför 
påbörjat en omställning och arbetar bland annat 
aktivt med att titta på fartyg som drivs med LNG 
istället för tjockolja. Under 2014 tecknade vi ett 
avtal med rederiet Terntank för ett nytt tankfartyg 
som drivs med LNG. Att fartyget drivs med LNG 
är gynnsamt för klimatet då koldioxidutsläppen 
minskar med 40 procent. Med start 2017 kommer 
fartyget att transportera petroleumprodukter från 
Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil till 
 kunder i Nordvästeuropa. Detta är ett viktigt steg 
för vår vision att vara ledande i omvandlingen mot ett 
mer hållbart samhälle. Vi följer aktivt utvecklingen 
inom svavelreducerade lösningar. De närmaste åren 
kommer att avgöra om LNG blir det dominerande 
fartygsbränslet eller om andra metoder som till 
exempel att rena rökavgaser från bunkerolja kan bli 
aktuella. 

Säkerhet i ständigt fokus
Säkerhet är en ständigt aktuell fråga inom 
 Preem. Under 2014 hade Varuförsörjning endast 
en frånvaro olycka, en person på en depå som 
 stukade foten. För personsäkerheten är målet 
max två frånvaro olyckor, men vi arbetar mot att 
helt  eliminera antalet frånvaroolyckor på depåer, 
fartygs transporter och produktdistribution.

För processäkerheten, som bland annat rör spill, 
inträffade färre tillbud än vad målet hade satts till. 
Inför 2015 ska målen för processäkerheten skärpas 
ytterligare med 20 procent lägre målsiffror än tidigare 
år. Vi har de senaste åren varit mycket framgångsrika i 
vårt förebyggande arbete, men det är avgörande att vi 
fortsätter att ha ett kontinuerligt fokus på säkerheten. 
Årets resultat är bra kvitto och framför allt en god 
grund för ett fortsatt gediget säkerhetsarbete.

Vi har de senaste 
åren varit mycket 
framgångsrika i vårt 
förebyggande arbete, 
men det är avgörande 
att vi fortsätter att ha 
ett kontinuerligt fokus 
på säkerheten. Årets 
 resultat är bra kvitto 
och framför allt en god 
grund för ett fortsatt 
gediget säkerhets
arbete.

Vilka blir effekterna 
av det låga råolje
priset under 2014? 
– En halvering av 
oljepriset innebär 
ett stort skifte i 
maktbalansen på 
världsmarkna-
den, bland annat 
när man ser hur 
intäktsström-
marna vänder. När oljepriset ligger på 100 dollar 
fatet är producerande länder som Ryssland oerhört 
gagnade. Med årets rekordlåga noteringar har istället 
nettoimportörer av råolja som till exempel Indien 
en stor fördel. Det renderar en hel del behov av 
analyser, men för oss är egentligen en  bibehållen 
efterfrågan på oljeprodukter det viktigaste. 
Däremot kan man fundera på vad det innebär för 
hållbara produkters konkurrenskraft om råolje-
priset skulle stanna på den här mycket lägre nivån, 
och om det kommer att påverka möjligheten att nå 
fram till globalt uppsatta klimatmål på sikt. 

Utmaningar under 2015?
– Vi ser stora möjligheter med den nya IsoGHT- 
anläggningen som kommer att invigas på 
raffinaderiet i Göteborg under nästa år. Den 
innebär närapå en fördubbling av mängden 
förnyelsebar råvara i vår produktion och för Preem 
är det en extremt spännande utveckling. Det 
påverkar även hur vi planerar arbetet i depåerna 
och medför både logistiska och råvarumässiga 
utmaningar som att köpa in helt nya typer av 
råvaror. 

INGRID BODIN, 
DIREKTÖR VARUFÖRSÖRJNING



Preem Årsredovisning 2014  13

GRÖNA  SATSNINGAR 
PÅ FRAMTIDENS 
 RAFFINADERI

VÅR AFFÄR
RAFFINERING

Preems raffinaderier står för drygt 80 procent av den svenska 
 raffinaderikapaciteten med en sammanlagd kapacitet på 18 miljoner ton 
raffinerade produkter, ungefär 125 miljoner fat. Det motsvarar ungefär 
en och en halv gång hela Sveriges totala förbrukning av oljeprodukter.

av den svenska raffinaderikapaciteten 
står Preems raffinaderier för.

80 %

INGRID BODIN, 
DIREKTÖR VARUFÖRSÖRJNING
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VÅR AFFÄR
RAFFINERING

A ffärsområdet Raffinering tillverkar företagets 
slutprodukter av råoljor och insatsvaror som 
Varuförsörjning handlar in. Uppdraget är att 

göra det på ett så optimalt sätt som möjligt utifrån 
säkerhet och ekonomi, genom en daglig produk
tionsoptimering baserad på hur marginalerna 
 mellan råvarupris och försäljningspris förändras. 

Preems raffinaderier finns i Lysekil och i Göte
borg. Lysekil är det större av raffinaderierna med 
mer komplexitet och större möjlighet att förädla 
råvaran. Göteborg är ett mindre, men mer flexibelt 
raffinaderi där vi även fokuserar på våra gröna 
satsningar med förnybar råvara.

Regenereringsstopp smörjer maskineriet
Under 2014 genomfördes ett planerat mellan
stopp på raffinaderiet i Göteborg. Det var ett 
regenererings stopp som var nödvändigt för att ta 
raffinaderiet till nästa inplanerade storstopp 2017. 
Under mellanstoppet genomfördes obligatoriska 
inspektioner av framförallt säkerhetsventiler men 
också byte av ett antal katalysatorer. Produktions
bortfallet sträckte sig över totalt 31 dygn, i stort sett 
enligt plan.

Ny LNGterminal minskar koldioxidutsläppen 
med 130 000 ton per år 
Preems vision att leda omvandlingen mot ett 
hållbart samhälle är en viktig ledstjärna för 
 utvecklingen på raffinaderierna. Ett tydligt exempel 
är bytet från nafta och butan till naturgas (LNG) 
som råvara till vätgasproduktionen. Det har 
 möjliggjorts tack vare samarbetet med norska 
Skangass som  under året färdigställde en LNG 
terminal i  anslutning till raffinaderiet i Lysekil.

LNG är flytande naturgas, Liquefied Natural Gas, 
som till största delen består av metan och kan ersätta 
nafta och butan vid framställning av vätgas. Stora 
mängder vätgas är i sin tur en förutsättning för att 
kunna framställa svavelfri diesel och bensin. Bytet till 
LNG i driftsprocesserna förväntas minska Preemraffs 
koldioxidutsläpp med cirka 130 000 ton per år, 
 vilket motsvarar utsläppen från cirka 70 000 bilar. 

Snabb insats vid branden i Lysekil 
I mars 2014 uppstod en brand i en ugn på en 
vätgas producerande anläggning i Lysekil.
Orsaken var en spricka i en rörinfästning som  efter 
en längre tid orsakade ett haveri. Branden kunde 
snabbt släckas, men resultatet blev att vätgas
produktionen stod still i två månader.

På grund av branden påverkades diesel
produktionen i Lysekil under nästan två månader. 
Tack vare ett brett samarbete och en omfattande 
omplanering av leveranser kunde vi uppfylla våra 
kontrakterade åtaganden, och på så sätt minimera 
den ekonomiska skadan. Finansiellt blev det ändå 
ett stort avbräck som påverkade rörelseresultatet 
negativt med drygt 61 miljoner dollar. 

Utökad kapacitet för produktion av högkvalitativa drivmedel 
Preems planerade utbyggnad av vakuumdestilla
tionsanläggningen på raffinaderiet i Lysekil är ett 
strategiskt viktigt projekt inför framtiden. Vakuum
gasolja (VGO) produceras av tjockolja och är en 
viktig råvara i tillverkningen av bensin och diesel. 
I dagsläget importerar Preem närmare 50 000 
kubikmeter VGO per månad. Genom utbyggnaden 
av vakuumdestillationsanläggningen kommer vi 
att kunna framställa mer VGO själva och därmed 

SÄKERHET 
I TRE STEG 
På Preem har vi  ständigt 
säkerheten i fokus, det 
gäller inte minst på 
raffinaderierna. Vi ser på 
säkerhet ur tre perspektiv. 

1 Preem gör ett omfat-
tande arbete kring 
Personsäkerhets

frågor, där vi arbetar med 
analyser i varje delmoment. 
Vi tittar på tillstånd och 
personlig utrustning men 
framför allt fokuserar vi på 
att skapa medvetande kring 
säkerhet och en gemensam 
säkerhetskultur.

2Anläggningssäker
heten grundar sig i 
att våra anläggningar 

ska vara en trygg och 
säker arbetsplats trots att vi 
hanterar enorma mängder 
brandfarligt material. Vi har 
en inspektionsverksamhet 
som regelbundet inspek-
terar vår utrustning och vi 
genomför riskanalyser på 
våra processer. Samtidigt 
har vi en inbyggd säkerhet 
i våra anläggningar för att 
skydda utrustningen om 
något skulle fallera.

3Driftsäkerhet 
handlar om arbetet 
att hålla produktionen 

i gång utan avbrott. Vart 
sjätte år släcks Preems 
raffinaderier ner för 
inspektion och fullständig 
revisionsgenomgång för 
maximal driftsäkerhet och 
produktionskapacitet. 
Hög driftsäkerhet är 
en förutsättning för 
Preemraffs lönsamhet.

Bytet till LNG i drifts
processerna förväntas 
minska Lysekilraffinade
riets koldioxidutsläpp 
med cirka 130 000 ton 
per år,  vilket motsvarar 
utsläppen från cirka 
70 000 bilar. 
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kunna maximera vår egen råoljekapacitet i Lysekil. 
Investeringen innebär också att vi kan uppgradera 
återstodsolja från raffinaderiet i Göteborg för att 
försörja den nya anläggningen.

Den nya anläggningen som projekteras under 
2015 kommer därmed att garantera raffinaderiets 
 försörjning av VGO och göra oss oberoende av 
import. Investeringen innebär också att vi ökar vår 
konkurrenskraft på en tuff internationell marknad. 
Utbyggnaden beräknas kosta i storleksordningen 
1,5 miljarder kronor och planeras stå klar i slutet 
av 2018.

Högre produktionskapacitet för gröna drivmedel 
Preem arbetar ständigt med att få fram ännu 
 grönare dieselkvaliteter. Hittills har det varit en 
utmaning att få biologiska oljor att klara de låga 
vintertemperaturerna i Norden. Men under nästa 
år färdigställs utbyggnaden av en s.k. IsoGHT 
anläggning på raffinaderiet i Göteborg där förnybar 
råvara processas så att slutprodukten får bättre 
köld egenskaper. I konsumtionsledet beräknas ut
släppen av fossil koldioxid sänkas med 375 000 ton 
tack vare den nya anläggningen.    

Trots bristen på klara signaler från regeringen om 
vilka skatteregler och kvoter som kommer att gälla 
för förnybara bränslen efter år 2017 väljer vi ändå 
att bygga ut vår kapacitet för gröna drivmedel. Vi 
gör bedömningen att vår Evolution Diesel har stor 
potential på marknaden tack vare utmärkta miljö
egenskaper och genom att den går att använda i alla 
dieselmotorer, nya som gamla.

VÅR AFFÄR
RAFFINERING

Vi gör  bedömningen 
att vår Evolution Diesel 
har stor potential 
på marknaden tack 
vare utmärkta miljö
egenskaper och genom 
att den går att använda 
i alla dieselmotorer, nya 
som gamla.

Hur ser du på året i 
stort? 
– Branden i Lysekil 
i mars förmörkade 
året för oss på 
raffinaderierna. 
Utan den hade 
vi haft ett väldigt 
bra år produk-
tionsmässigt. Flera 
anläggningar har 
slagit produktionsrekord under året.

Branden och produktionsstoppet som följde 
innebar att vi tappade ett antal månader i början på 
året som vi har haft svårt att komma ikapp. 

Vad är du mest nöjd med i er verksamhet? 
– Vi arbetar mycket hårt för att minimera ovän-
tade händelser på raffinaderierna, men man kan 
aldrig vaccinera sig mot dem. Vad vi kan göra är att 
säkerställa att samma sak inte händer igen och dra 
lärdom av våra erfarenheter. Jag är väldigt nöjd med 
hur organisationen och medarbetarna hanterade 
både de planerade och de oplanerade stoppen, det 
har fungerat alldeles utmärkt. Skälet är att vi har en 
erfaren och välfungerande organisation som är både 
professionell och kunnig. 

Vad ser du inför nästa år?
– 2015 bör bli ett förhållandevis lugnt år med hög 
produktion när vi kan köra våra anläggningar på 
full kapacitet. Vi har mellanstopp på några min-
dre anläggningar i Lysekil för katalysatorbyte och 
 rengöring, men utöver det är inga stora stopp 
inplanerade i den operativa verksamheten. På 
investeringssidan har vi några spännande projekt, 
framförallt slutförandet av IsoGHT-anläggningen 
och vakuumdestillationsprojektet som jag ser fram 
emot att följa utvecklingen av. Vi har också en delvis 
ny ledningsgrupp för raffinaderierna och det känns 
väldigt positivt. Vi har genomgått ett generations-
skifte under några år och jag har många nya duktiga 
medarbetare i min ledningsgrupp med en jämn för-
delning mellan män och kvinnor och med varierande 
ålder och bakgrund.

PETER ABRAHAMSSON, 
AFFÄRSOMRÅDESCHEF RAFFINERING

PREEMS RAFFINADERIER ÄR MODERNA OCH  
MILJÖ OCH ENERGIEFFEKTIVA  

Jämfört med medelraffinaderiet i Västeuropa innehåller 
 utsläppen från Preems raffinaderier:   

17% 
66% 
95% 

mindre koldioxid (ekvivalenter)

mindre kväveoxider (NOx)

mindre svaveloxider (SOx)



16  Preem Årsredovisning 2014

VI UTVECKLAS MED 
VÅRA KUNDER

VÅR AFFÄR
MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Marknad och försäljning driver stations- och bulkverksamheterna 
inom Preem. Vi är marknadsledande såväl i återförsäljarledet 
som i transport- och industrisektorn med erbjudanden inom 
bland annat diesel, bensin, förnybara drivmedel, specialbränslen, 
smörjmedel, gas, eldningsolja och tjockolja. Vi har ett riks-
täckande servicenät med cirka 570 tankställen för privat- och 
yrkestrafik och har ett omfattande distributionsnät för direkt-
försäljning via depåer.

av alla drivmedel som såldes av Preem 
under 2014 utgjordes av förnybar råvara.

14 %
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VÅR AFFÄR
MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Nästan hälften av Sveriges industriföretag får 
värme och energi från Preem och sju av tio 
godstransporter rullar med vår diesel i tanken. 

Viktiga kundgrupper är skogsindustri, transport, 
sjöfart, massatillverkning och offentlig verksamhet, 
men våra kunder spänner över de flesta branscher 
och verksamheter. 

Vi påverkas av flera tydliga trender i vår omvärld. 
Konkurrensbilden förändras när större aktörer 
väljer att sälja av sina kommersiella verksamheter, 
så som stationsnäten, och istället fokusera på råolje
utvinning samt raffinering. Konsumtionsmönster 
förändras i takt med att behovet av transporter och 
resande ökar samtidigt som effektivare motorer 
utvecklas. Lag och miljökrav driver utvecklingen 
mot förnybara bränslen på bekostnad av traditionell 
efterfrågan på exempelvis eldnings och tjockoljor. 

Detta sammantaget gör att vi fokuserar på att 
 befästa vår position inom hållbarhet genom innova
tiva, effektiva och förnybara drivmedel och energi
slag, och på utvecklingen av hållbara stationskon
cept. Vi strävar också efter att bredda och fördjupa 
engagemanget med både kunder och återförsäljare 
samt att anpassa vår produktportfölj till den fram
tida efterfrågan inom och utanför Sveriges gränser. 
Samtidigt optimerar vi vårt stationsnät, ser över 
lägen att etablera och lägen att avetablera. 

Förnybart växer så det knakar
Cirka 14 procent av alla drivmedel som såldes 
av Preem på den svenska marknaden under 2014 
utgjordes av förnybar råvara. Vår egen Evolution 
Diesel med upp till 35 procent förnybar råvara är en 
världsunik svensk uppfinning och en av de största 
miljösatsningarna någonsin inom svensk industri. 
Efterfrågan på gröna drivmedel är stor och det är i 
nuläget bara tillgången som begränsar försäljningen. 
Under 2015 kommer vi att öka kapaciteten genom 
att investera i och utveckla IsoGHTanläggningen 
på raffinaderiet i Göteborg. Detta betyder att vi 
kommer att kunna närapå fördubbla produktionen 
av gröna drivmedel. 

FÖRNYBAR ANDEL DRIVMEDEL

n Bensin 19%

n Förnybart 14%

n Diesel 67%

n ACP Preem 
    Evolution Diesel 59%

n ACP Diesel 9%

n Biodiesel 100 18%

n Övrig Diesel 3%

n Bensin 7%

n Etanol 4%

Vi strävar också efter 
att bredda och fördjupa 
engagemanget med 
både kunder och 
återförsäljare samt att 
anpassa vår produkt
portfölj till den framtida 
efterfrågan inom och 
utanför Sveriges 
 gränser. 

Hur ser din förvän
tansbild ut för 2015?
– Under 2015 ska 
vi bygga grunden 
för tillväxten inför 
kommande år. 
Vi har en plan 
att förbättra vår 
lönsamhet fram 
till 2018 genom 
att växa i volym, 
omstrukturera vårt stationsnät, utveckla vårt 
produktutbud och samtidigt öka kostnadseffektivi-
teten. Men allra viktigast är att bibehålla och vårda 
våra goda kundrelationer, det är helt avgörande för 
att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet. 

Vilka utmaningar ser du framöver?
– Traditionellt sett har valet av drivmedelssta-
tion i stor utsträckning varit lojalitetsdrivet. Nu 
förflyttas det mot ett allt högre bekvämlighetsdriv 
där man väljer den station som ligger närmast 
och som erbjuder det man vill ha för ögonblicket, 
om det sedan är en snabb bränslepåfyllning eller 
en paus med något gott att äta eller dricka. Det 
är en stor utmaning för branschen i helhet och 
något vi adresserar i vår planerade utbyggnad av 
stationsnätet. Vi tittar noggrant på vilka stations-
lägen vi ska finnas på och vilka produkter vi ska 
ha i port följen. Vi ska utvecklas tillsammans med 
våra   kunder då kraven på miljö- och kostnads-
effektivitet ökar, inte minst bland industriföretagen 
där vi ska fortsätta vara en aktiv part.

MAGNUS HOLM, 
CHEF MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

CO2BESPARING*, TUSENTAL TON
Av drivmedelsförsäljning

Tusental ton Procent
Bensin 119 357 13
ACP Diesel 118 829 12
ACP Preem Evolution Diesel 535 526 56
Biodiesel 100 93 023 10
Etanol 26 612 3
Övrig Diesel 60 516 6
Totalsumma 953 863 100

*Jämfört med basvärde enligt EU-direktivet (WTW)
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VÅR AFFÄR
MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Vi delar våra kunders vardag – högre krav ställs på 
miljöprestanda parallellt med ökande effektivitets
krav. En konvertering till förnybara drivmedel och 
energislag är en naturlig del av vår verksamhet där 
vi vill utvecklas tillsammans med våra kunder. En 
viktig ingrediens i detta är införandet av tydliga 
politiska styrmedel för förnybara drivmedel, något 
som främjar vår möjlighet att utveckla nya hållbara 
produkter inom området.

Marknadens svängningar
Inledningen av 2014 bjöd på varmare väder och 
lägre snömängder än normalår, vilket i sin tur 
påverkade bland annat behovet av uppvärmning, 
snöröjning och isbrytning. Dieselprodukterna visade 
dock en god tillväxt med en stark  återhämtning 
under sommaren och hösten. Efterfrågan på 
bensin minskade totalt på marknaden, men Preem 
ökade sin marknadsandel genom en svag uppgång 
i  volymerna jämfört tidigare år. Sista kvartalets 
 negativa prisutveckling på råolja har haft en direkt 
och stark påverkan på affärsområdets resultat i 
form av finansiella kostnader. Trots detta nådde 

STATIONSNÄTET
Bemannade stationer
102 bemannade Preemstationer ger kunderna full 
 service på vägen. Vi erbjuder butiksservice med mat och 
dryck, underhållning, biltvättar och servicehallar.

Automatstationer
För kunder som vill tanka snabbt och enkelt till ett 
 garanterat lågt pris gäller våra drygt 450 automatstationer. 

Såifastationer
Vi har cirka 170 anläggningar anpassade specifikt för 
tung trafik och av dessa är ungefär 130 utrustade med 
AdBlue. Anläggningarna är försedda med höghastig-
hetspumpar för riktigt snabb service. 

 affärsområdet uppsatt lönsamhetsmål om 390 
MSEK i EBIT, +20 MSEK mot föregående år. 

Hållbara mötesplatser i tillväxt
Under året har vi haft en stark utveckling på 
stationsaffären, såväl intäkts som volymmässigt. 
2014 invigde vi tio nya stationer och planerar 
 ytterligare ett 30tal nyetableringar de kommande 
åren.  Evolution innebär en ständig utveckling, och 
vi tar steg inom nya innovativa områden som rör 
våra nya bränslen. På samma sätt vill vi agera kring 
kundupplevelserna i stationsnätet, där vi tittar på 
hur vi kan skapa hållbara möten med kunden.  Det 
 handlar om allt ifrån hur våra butiker är designade 
och upplevs av besökarna, till det vi säljer. En 
 trevlig mötesplats med attraktiva erbjudanden på 
både mat och dryck gör att vi kan bibehålla och 
framöver öka bensin och dieselvolymerna. 

Partnerskap med återförsäljare och kunder
Vi är marknadsledande inom bulkförsäljning med 
produkter som diesel, eldningsoljor,  tjockoljor, 
specialbränslen, smörjmedel, gas och additiv. 
 Partnerskap och goda relationer är viktigt för oss 
och vi vill utvecklas tillsammans med våra kunder. 
Ett exempel är vår nya kund Skoogskoncernen där 
vi tillsammans har utvecklat ett depåsamarbete i 
Piteå.  Avtalet innebär att det nu blir möjligt att 
 erbjuda Evolution Diesel även i Norrland. Det 
öppnar också för nya förutsättningar för en mer 
kostnadseffektiv depå och logistikhantering.

Ständig utveckling av säkerheten 
Både våra kunder och medarbetare ska ha en säker 
upplevelse på våra mötesplatser och  stationer. 
Därför arbetar vi med teknisk utveckling och utbild
ningsverksamhet fokuserad på att förebygga brotts
lighet som rånförsök och skimming. Det är något 
som vi har lyckats mycket bra med under året då 
antalet avvikande händelser har reducerats avsevärt. 
Vi har bland annat försvårat möjligheten att placera 
kortläsare på våra kortterminaler och vi har även 
ökat säkerheten kring pinkoder. 

Fortsatta satsningar 2015
Vi är övertygade om att nöjda kunder är  grunden 
för en hållbar verksamhet. Att bibehålla och 
 utveckla goda kundrelationer är viktigt för oss 
liksom att befästa vår position inom hållbarhet via 
innovativa, effektiva och förnybara bränslen. Detta 
kräver ständig utveckling av våra erbjudanden och 
produkter, en kontinuerlig evolution. 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att omstruk
turera stationsnätet genom att stänga stationer 
med vikande volymer och öppna upp nya stationer 
i lägen med tillväxt. Ett 30tal nyetableringar är 
 planerade de närmaste åren. Under 2015 har vi 
även ambitionen att utöka bulkförsäljningen på 
våra närliggande marknader.

Vi är marknadsledande 
inom bulkförsäljning 
med produkter så som 
diesel, eldningsoljor, 
tjockoljor, special
bränslen, smörjme
del, gas och additiv. 
Partnerskap och goda 
relationer är viktigt för 
oss och vi vill utvecklas 
tillsammans med våra 
kunder. 
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Preems verksamhet har stor inverkan på många olika delar av  samhället. 
Varannan kommun och fyra av fem av Sveriges största företag inom 
energi- och industrisektorn är kunder hos oss. Därför är vår vision både 
viktig och relevant: Att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

HÅLLBARHET
INTRODUKTION

MED STORLEK 
KOMMER ANSVAR

INDUSTRI
Nästan hälften av Sveriges 
industriföretag får värme 
och energi från Preem.

Tre av fyra pappers- och 
massabruk i Sverige är 
kunder till Preem.

Lysekil är Nordens största 
raffinaderi.

SJÖTRANSPORT 
Lysekil är också Sveriges 
näst största hamn – 22 
miljoner ton produkter 
passerar kajerna per år 
vilket motsvarar 4–5 fartyg 
varje dygn.

Fartygstransporterna gör 
Göteborg och Lysekil 
till Sveriges två största 
hamnar.

22 MILJONER TON
passerar kajerna i Lysekil

570
tankställen runt om i landet

SAMHÄLLS
FUNKTIONER
Vi ser till att kollektivtrafiken 
rullar och att skolor och 
sjukhus hålls varma.

VÄGTRANSPORT 
Sju av tio godstransporter 
kör på vår diesel.

Vi har ett heltäckande 
servicenät för yrkesförare 
(Såifa).

Vi finns på cirka 570 tank-
ställen runtom i landet.
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HÅLLBARHET
FORSKNING OCH UTVECKLING

MED ANSVAR FÖR 
FRAMTIDEN 
Vi tror på en värld där vi bättre tar vara på jordens befintliga resurser. 
 Preem är redan en av Sveriges största producenter av förnybara driv-
medel. Genom att ta ansvar för hela vår produktionskedja – från råvara 
till fordonstank – kan vi minska vår miljöpåverkan och samtidigt leda 
omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Å r 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara helt 
oberoende av fossila bränslen enligt reger
ingens mål. Med fossila bränslen menar man 

olja, kol eller naturgas, råvaror som är ändliga och 
inte förnyas i kortare cykler. Idag drivs merparten 
(97 procent) av alla nyregistrerade bilar med bensin 
eller diesel och ser man till nyförsäljningen kommer 
den trenden inte förändras på flera år. Med en livs
längd på i snitt 17 år måste de bilar som säljs i dag 
tanka fossilfria drivmedel för att målet ska kunna 
uppnås, utan att vi byter ut hela den befintliga 
fordonsflottan.

Vi ser förnybar bensin och diesel som fungerar i 
dagens bilar som lösningen mot en  fossiloberoende 
fordonsflotta. Tekniken finns, infrastrukturen 
 behöver inte förändras och vår kompetens gör det 
praktiskt möjligt. Redan idag har vi Preem Evolution 
Diesel med upp till 35 procent förnybar råvara från 
den svenska skogen. Förra året bidrog användandet 
av Evolution Diesel till att utsläppen från svenska 
fordon minskade med över 535 000 ton, vilket mot
svarar utsläppen från cirka 216 000 bilar. 

Men detta är bara början. Vi bedriver ett om
fattande samarbete med högskolor, universitet och 
företag för att hitta nya råvaror och bearbetnings
processer för framtidens drivmedel. Tillsammans 
undersöker vi möjligheterna att använda olika 
restprodukter från den svenska skogen, som till 
exempel lignin från massaindustrin. Vi samarbetar 
också med många andra branscher som jordbruk 
och återvinning, eftersom det är oerhört viktigt 
att välja rätt när det gäller nya råvaror. Vi måste 
ta hänsyn till allt från klimatpåverkan och energi
effektivitet till livsmedelskonkurrens, miljö och 
mänskliga rättigheter. 

Preem har möjligheten att välja förnybara råvaror 
för produktion av förnybar bensin och diesel och 
därmed vara en del av lösningen mot ett fossil
oberoende samhälle. Därför satsar vi på att utveckla 
våra raffinaderier och fördubblar vår kapacitet för 
tillverkning av förnybart drivmedel redan under 
2015. Evolution Diesel är ett steg på vägen och 
Framtidens bensin är nästa. Vi är beredda att göra 
ytterligare investeringar för att nå våra egna och 
 regeringens högt satta mål. Men vi är beroende 
av att de politiska besluten, såväl inom EU som i 
Sverige, ger oss förutsättningar för att det ska bli 
verklighet.

Preem har möjligheten 
att välja förnybara 
råvaror för produktion 
av förnybar bensin och 
diesel och därmed vara 
en del av lösningen mot 
ett fossil oberoende 
samhälle.

SÅ HÄR FUNKAR DET
Sverige har högt uppsatta miljömål och en av de största 
utmaningarna är att minska andelen fossila bränslen 
vid transporter. Vi på Preem är övertygade om att vi 
behöver använda många olika typer av råvaror och 
producera flera olika typer av bränslen för att i så stor 
utsträckning som möjligt ersätta fossila drivmedel med 
förnybara. Preem kan redan idag ta emot förnybar råvara, 
till exempel tallolja, och omvandla den till högklassig 
diesel, identisk med fossil diesel, i vårt raffinaderi i 
Göteborg. Nästa steg är att kunna ta in fler typer av 
råvaror och producera fler typer av drivmedel så som 
förnybar bensin. Utöver att investera i och utveckla vår 
produktion satsar vi även på att energieffektivisera i alla 
led och ta tillvara på överskottsvärme som levereras som 
fjärrvärme. I framtiden ser vi också nya användnings-
områden för koldioxid.  

Se nästa sida è
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Här omvandlas råvaran till gas 
eller flytande form genom till 
exempel rötning, förgasning, 
 pyrolys eller talloljedestillering.

FÖRNYBART IN. FÖRNYBART UT. 
SÅ ENKELT ÄR DET.

HÅLLBARHET
FORSKNING OCH UTVECKLING

FÖRNYBAR DIESEL  
– IDAG

FÖRNYBAR BENSIN  
– IMORGON

FÖRNYBAR FLYGFOTOGEN  
– I FRAMTIDEN

FÖRBEHANDLING

BIORAFFINERINGFJÄRRVÄRME KOLDIOXID
ÅTERVINNING

CO2

ALGER

VEGETABILISKA OLJOR

RESTPRODUKTER
FRÅN SKOGS OCH
MASSAINDUSTRI

SOPORANIMALISKT 
AVFALL

HALM, SÅGSPÅN

GÖDSEL

BD
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HÅLLBARHET
FRAMTIDENS DRIVMEDEL

FRAMTIDENS DRIVMEDEL
Preem fortsätter omställningen av våra raffinaderier och vår samverkan med 
den svenska skogsnäringen. Målet är att använda restprodukter från den 
svenska skogen för att skapa drivmedel som passar dagens fordons flotta.

Vindkraft som utgör förnybar el 
för våra  raffinaderier

10 GWH

Preem är delägare i VindIn, ett vind-
kraftsföretag som i dag producerar 
miljövänlig elkraft i storleksordningen 
en terawattimme (TWh) per år.

Överskottsvärme från tillverkningen

1 240 GWH

Preem levererar idag överskottsvärme från 
våra två raffinaderier till Göteborgs Stad, 
Volvo och Lysekils kommun. Vårt bidrag 
motsvarar uppvärmningen av 35 000 villor. 
(Siffror beräknade på årsbasis)

0 GWH

I DAG

458 GWH

I DAG

I MORGON

I MORGON

I DAG I MORGON I FRAMTIDEN

FÖRNYBAR RÅVARA

Tallolja ✘ ✘ ✘
Lignin En av naturens vanligast förekommande 

organiska föreningar som bland annat 
bidrar till att ge trä dess mekaniska styrka. 

✘ ✘

Gröna restoljor Såsom teknisk majsolja (s k acid oil) från 
 majsoljeproduktion.

✘ ✘

Tallbeck Restprodukt som blir över i SunPine- 
fabriken när vi  producerar tallolja.

✘

Olika typer av etanolderivat ✘
Tyngre förnybara alkoholer ✘
Pyrolysoljor Utvinns från grenar och toppar, så 

kallat grot, som inte används i pappers-
tillverkningen.

✘

Oljor utanför livsmedelssektorn T ex Jatropha och alger. ✘
Grön vätgas Ersätter fossil vätgas, vilket reducerar 

koldioxidutsläppen vid bensin- och 
dieselproduktion.

✘

PROCESESSEN
Green Hydro Treater (GHT) Genom vätebehandling förädlas res t-

produkten från skogen till ett grönt kol-
väte som blir ett utmärkt dieselbränsle.

✘

Green Hydro Treater (GHT) 
med dewaxing

Ger mer bensin samt diesel med bättre 
vinteregenskaper.

✘ ✘ ✘

Vätekrackning 
– Slurry hydrocracker

Restprodukter från den svenska skogen 
blir till förnybar bensin och diesel.

✘

PRODUKTER
CO2-återvinning Koldioxid utvinns ur rökgaserna från 

raffinaderiet i flytande form och används 
inom olika områden, eller förs direkt 
till en underjordisk lagringsplats för att 
minska utsläppen.

✘

Överskottsvärme Restvärme från Preems raffinaderier 
används i högre grad än idag.

✘

Evolution Diesel ✘ ✘ ✘
Evolution Bensin ✘ ✘
Förnybar flygfotogen ✘
Asfaltråvara Istället för produktion av tjockolja. ✘
Råvaror till kemikalieindustrin Istället för fossil bensinproduktion. ✘
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På SunPine förädlas tallolja till råtalldiesel som sedan skeppas till Preems raffi-
naderi i Göteborg. Genom hydrering i GHT-anläggningen omvandlas sedan 
råtalldieseln till Preem Evolution Diesel.

PREEM EVOLUTION DIESEL
Sverige har högt uppsatta miljömål och en av de största utmaningarna är 
att minska andelen fossila bränslen vid transporter. Som Sveriges största 
producent av drivmedel och med en vision som siktar högt har Preem ett 
stort ansvar i arbetet med att minska utsläppen av koldioxid. Vårt bidrag 
är att göra så gröna och så effektiva bränslen som möjligt.

P reem Evolution Diesel lanserades våren 2011 
med 20 procent förnybar råvara. 2012 ökade 
vi andelen förnybar råvara till 30 procent och 

sedan 2013 består produkten av upp till 35 procent 
förnybar råvara. Det är också därför vi har gett 
dieseln namnet Evolution. För att vi hela tiden 
kommer att fortsätta utveckla den. Idag innebär det 
att vi har högst andel förnybart bränsle i konven
tionell standarddiesel på marknaden. Att använda 
Evolution Diesel i stället för fossil diesel medför en 
minskning av koldioxidutsläppen med upp till 31 
procent. 

Vår Evolution Diesel görs idag delvis på tallolja; 
en restprodukt från svensk skogs och pappers
industri. Det var vårt första steg på resan att byta 
ut fossil olja mot förnybara råvaror och producera 
framtidens drivmedel. Preem Evolution Diesel 
sänkte Sveriges koldioxidutsläpp med över 535 000 
ton under förra året. Det motsvarar utsläppen från 
ungefär 216 000 bilar, eller nästan fem procent av 
hela Sveriges personbilsflotta.

Från tall till tank
Tillsammans med Södra skogsägarna, Sveaskog, 
 KIRAM och Lawter driver vi fabriken SunPine i 
Piteå. Där  bearbetas tallolja till råtalldiesel. På vårt 

raffinaderi i  Göteborg omvandlas råtalldieseln genom 
en ny hydreringsteknik till förnybar diesel. Råtall
dieseln processas tillsammans med fossila  råvaror 
och slutprodukten är en diesel med en stor andel 
förnybart innehåll. Den har samma egenskaper som 
fossil diesel och fungerar i alla dieselmotorer.  

Fördubbling av hållbart bränsle
Under 2014 påbörjades arbetet med att bygga ut 
kapaciteten för biodrivmedel i Göteborg. Investe
ringen innebär såväl en nära fördubblad produktion 
av Preem Evolution Diesel som en uppgradering 
av den så kallade GHTanläggningen (Green 
 Hydro Treater) för isomerisering, vilket kommer 
att förbättra vinteregenskaperna på miljödieseln. I 
 oktober 2015 planeras uppgraderingen vara klar 
och  produktionen igång. 

Tallolja är den förnybara råvaran i HVOdiesel 
med högst klimatnytta av de som idag finns på 
marknaden*. Den reducerar koldioxidutsläppen 
med 89 procent och produceras i Sverige av rest
produkter från pappers och massaindustrin. 

*enligt Energimyndighetens rapport ”Hållbara biodrivmedel 
och flytande biobränslen 2013”

FAKTA
Från skoglig restpro
dukt till marknadens 
bästa fordonsdiesel

• Upp till 35 procent 
förnybar råvara

• Fungerar i alla diesel-
fordon

• Minskar utsläppen av 
koldioxid med över 30 
procent

• Bidrog till en minskning 
på  över 535 000 ton  
koldioxid, vilket 
motsvarar utsläppen 
från cirka 216 000 
personbilar under 2014 

HÅLLBARHET
FRAMTIDENS DRIVMEDEL
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CO2BESPARING
Preem ACP Evolution Diesel, tusen ton

2011 2012 2013 2014

HVO
HVO står för Hydro-
genated Vegetable 
Oil och är en förnybar 
drivmedelskomponent 
som kan blandas i diesel 
eller ersätta diesel i 
dieselmotorer. HVO 
betyder vätebehandlad 
vegetabilisk olja. Med 
det menas en vegetabi-
lisk olja eller animaliska 
fetter som har proces-
sats vidare med vätgas 
under inverkan av en 
katalysator i kvalitets-
höjande syfte för att bli 
ett förnybart drivmedel 
för dieselmotorer.
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FRAMTIDENS BENSIN 
Evolution Diesel var första steget på resan att byta ut fossil olja mot 
 förnybara råvaror och producera framtidens drivmedel. Tanken är att 
Framtidens bensin ska vara precis lika klimatsmart. 

V i letar hela tiden nya, hållbara råvaror som vi 
kan använda för att göra bränsle. I utvecklingen 
av Framtidens bensin har lignin dykt upp som 

ett intressant alternativ. Även den är en restprodukt 
från svensk skogsindustri, minst lika hållbar och 
klimatsmart som talloljan. 

Tillgången på lignin är mycket stor, eftersom 
lignin utgör drygt 30 procent av barrved som är den 
vanligaste förekommande industriella skogs råvaran 
i Sverige. Den potential som finns idag skulle 
kunna räcka till ungefär hälften av all bensin som 
 förbrukas i Sverige. 

En satsning på biobensin planeras att ske efter 
samma upplägg som för Evolution Diesel, genom 
att bygga en förädlingsenhet i närheten av pappers
bruken och där den slutgiltiga produktionen av 
bensin sker i våra raffinaderier. På så sätt bidrar vi 
också till fler gröna arbetstillfällen i glesbygd.

HÅLLBARHET
FRAMTIDENS DRIVMEDEL

FAKTA
Fördelarna med 
 förnybar bensin är 
många:

• Minskade utsläpp av 
koldioxid i befintlig 
fordonsflotta

• Fungerar i alla bensin- 
drivna fordon

• Fungerar i dagens infra-
struktur av drivmedels-
stationer

• Gröna arbetstillfällen i 
glesbygd

• Minskar Sveriges behov 
av råoljeimport och ökar 
självförsörjningen

HÄR STÅR FRAMTIDENS BENSIN
OCH VÄXER TILL SIG.

Det är inte bra för miljön att köra bil, det vet de fl esta. Trots det kan vi räkna med att det kommer dröja länge innan vi slutar 
göra det. Det kommer också dröja länge innan vi hunnit byta ut alla bilar på våra vägar mot el- eller solbilar. Men tänk om vi 
kunde byta ut bränslet istället? Framtidens bensin är en svensk innovation som sänker koldioxidutsläppen jämfört med bensin 
tillverkad av fossil olja. Den fungerar i alla vanliga bensinbilar, men är delvis gjord på restprodukter från svensk skogsindustri. 
Det enda dåliga är att den inte går att tanka ännu.

Trots det, skulle vi vilja ge dig en liter av Framtidens bensin. För ju fl er som vill ha en liter av Framtidens bensin redan idag, 
desto större chans att politikerna gör det som krävs för att du ska kunna tanka den på riktigt i morgon. Vi behöver långsiktiga 
spelregler som gör det möjligt för oss att tillverka och sälja den. Och det saknar vi idag.

Hämta din liter på preem.se/framtidensbensin

Ps. För dig som kör diesel är framtiden redan här. Vår Evolution Diesel fi nns att tanka på ca 370 av våra stationer i hela landet.
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För att framställa bensin ur en förnybar råvara 
krävs det andra processer än för diesel. På  Preem 
har vi både kunskapen och  tekniken för att ta 
fram en grön bensin som passar alla bilar. Att 
 omvandla bioråvara till fordonsbränsle är i dag 
betydligt  dyrare än att använda fossil råvara. För 
att lyckas behöver vi göra stora  investeringar, i 
storleks ordningen hundratals  miljoner kronor. 
Därför måste vi ha långsiktiga spelregler som gör 
förnybara drivmedel som är bättre för miljön mer 
konkurrens kraftiga på marknaden. Det kan ske 
antingen genom en lagstadgad kvotplikt eller genom 
skatteincitament. Vi är  beredda att gå långt för att 
producera gröna drivmedel. Men vi måste veta att 
förnybar bensin och diesel kan vara prismässigt 
konkurrenskraftiga jämfört med fossila bränslen.

Vi är beredda att gå 
långt för att producera 
gröna drivmedel. 
Men vi måste veta att 
f örnybar bensin och 
diesel kan vara pris
mässigt konkurrens
kraftiga jämfört med 
fossila bränslen.

Inför och under Almedalsveckan 
2014 lanserade Preem en reklam-
kampanj för Framtidens bensin. 
Kampanjen, vars syfte var att visa 
våra politiker och allmänheten att 
Preem vill ha tydliga och långsiktiga 
spelregler för utvecklingen av 
förnybara drivmedel, syntes i form 
av annonser och en film som fick 
stor spridning i sociala medier och 
sågs av 266 000 personer.
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GRÖNA NOTISER
KNEG – ETT SAMARBETE FÖR MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
Preem arbetar aktivt inom KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg – ett samarbetsprojekt 
med 14 andra svenska företag. Bland KNEG:s åtaganden ryms både dagens lösningar för den 
breda marknaden och de som blir viktiga beståndsdelar av framtidens hållbara transportsystem.

Projektet har satt upp målet att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport till 
år 2020. Man har även identifierat ett antal konkreta åtgärder som visar att det är möjligt, som till 
exempel samdistribution, längre och tyngre fordon, förnyelsebara bränslen, effektivare motorer 
samt hybridisering och minskat luftmotstånd. I Preems åtaganden ingår ökad energieffektivisering 
i produktionen av drivmedel och att i högre utsträckning kunna förse marknaden med biodriv-
medel som Evolution Diesel. 

En Demoskopundersökning som presenterades i KNEG:s resultatrapport 2014 visar att många 
beslutsfattare underskattar potentialen som finns för att minska utsläppen. Det finns därför ett 
behov av att kommunicera och göra det mer känt vilka stora möjligheter som finns att minska 
lastbilstrafikens klimatpåverkan och vilka åtgärder som ligger bakom.

HÅLLBARHET
NOTISER

KVOTPLIKT UPPSKJUTEN
Ett kvotpliktssystem innebär att en bestämd andel av 
bränslet som säljs måste vara förnybart. Under 2014 
utgick den lag om kvotplikt för biodrivmedel som skulle 
trätt i kraft den 1 maj och var menad att öka miljökraven 
på drivmedelsbolagen. Lagen passerade inte EU-kommis-
sionen på grund av subventioner kring koldioxid- 
neutralitet. EU-kommissionen ville inte ge det nödvändiga 
statsstödsgodkännandet för de föreslagna skatteänd-
ringarna av biodrivmedel som hänger samman med 
kvotpliktssystemet. Koldioxidskatt som endast tas ut för 
fossilt kol i fossila bränslen men inte för hållbara bio- 
drivmedel anses av EU-kommissionen vara ett statsstöd 
och kan därför inte kombineras med kvotplikt.

 Kvotplikten i lagen var satt till 7 procent förnybar 
råvara i bensin samt 9,5 procent i diesel, något som i 
praktiken hade varit verkningslöst för Preem som redan 
ligger på totalt 14  procent förnybar råvara av Preems 
försäljning i Sverige. Preem har tidigare förklarat att vi 
ställer oss positiva till tuffare krav och litar på att Sveriges 
regering visar mod och ledarförmåga inför ett omtag av 
lagen under 2015 och sätter ambitionerna högt med nya 
långsiktiga styrmedel. 

 En ny utredning om kvotplikt gällande från och med 
1 januari 2016 tillsattes under hösten 2014, avsikten är 
att ett nytt kvotpliktsförslag ska föreligga under de första 
månaderna 2015.

2030SEKRETARIATET
År 2013 presenterades en statlig utredning som visar att 
målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 går att uppnå 
samtidigt som detta ger bättre luftkvalitet och hälsa, nya arbets-
tillfällen, samt en stärkt position för svensk fordons- och driv-
medelsindustri. I anslutning till rapporten startades 2030-sekre-
tariatet med ambitionen att bli en samlande kraft för olika aktörer 
som kan agera pådrivare för att möjliggöra att målet uppnås. 
Utgångspunkten är att Sverige har unikt goda förutsättningar 
att bli ett globalt föregångsland i omställningsarbetet till hållbara 
transporter. Förutom Preem ingår bland annat initiativtagaren Fores, 
AGA Gas, Gröna Bilister, Västtrafik och Scania som partners.

ÖKAD SATSNING  
PÅ BIODRIVMEDEL
Tidigt under 2014  påbörjade 
 Preem utbyggnaden av 
 kapaciteten för biodrivmedel i 
Göteborg, en investering beräk-
nad till cirka 300 miljoner kronor. 
Den ombyggda anläggningen 
innebär att vi närmare fördubblar 
vår  produktionskapacitet för 
 driv medel, baserat på gröna 
råvaror.

300 MILJ. 
i ny produktionskapacitet för 
biodrivmedel.

PREEM VISADE VÄGEN
 I Energimyndighetens rapport  ”Marknaderna för 
biodrivmedel 2014, tema: HVO” som presentera-
des i december konstateras att Sverige är ledande 
inom EU på andel biodrivmedel. Den avgörande 
faktorn för att Sverige på tre år tagit tätpositionen 
var Preems introduktion av HVO-diesel på tallolja.
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HÅLLBARHET
PREEM SOM ARBETSGIVARE

GRÖNARE PROFIL 
LOCKAR MEDARBETARE
Vägen till ett hållbart företag börjar och slutar med medarbetarna. Med ökat fokus 
på medarbetar- och organisationsfrågor har vi under året lagt en god grund för vårt 
arbete framåt. Insatser inom områden som värderingstyrt arbetssätt,  ledarutveckling, 
mångkulturell medarbetarorganisation och ökad attraktivitet som arbetsgivare 
 kommer att prägla verksamheten under 2015.

Under 2014 har Preem arbetat vidare med imple
menteringen av Medarbetare &  Organisation 
som ett strategiskt fokusområde i bolaget. 

 Utifrån det bedriver Preem insatser på både 
 strategisk och operativ nivå utifrån fyra strategiska 
mål som handlar om ledarskap, värderingsstyrd 
organisation, internrotation bland medarbetare och 
Preem som attraktiv arbetsgivare. Under året har de 
definierade målen införlivats i respektive affärs
områdes verksamhet och resultat kan redan skönjas. 
Genom att sätta ett större fokus på medarbetar och 
organisationsfrågor så skapar vi förutsättningar för 
att lyckas med företagets övriga strategiska mål. 

Rörlighet internt viktigt verktyg för utveckling
Hos Preem är den personliga utvecklingen både ett 
erbjudande och ett krav. Man ska som  medarbetare 
kunna utvecklas i sin befintliga roll, men också 
ha möjlighet att testa på andra uppgifter. Intern 
 rörlighet är ett viktigt medel för utveckling som 

under året tydligt satts på kartan. Under 2014 
har vi fyrdubblat antalet rotationer på företaget. 
 Möjligheten att arbeta inom i ett nytt affärsområde 
eller fördjupa sig i nya uppgifter ökar förståelsen 
för hela Preems värdekedja. Vi ser det som oerhört 
värdefullt och ett viktigt medel för kompetens
utveckling och för att skapa en positiv dynamik 
inom bolaget. Att vidareutveckla våra medarbetare 
och ge dem förutsättningar att växa är mycket 
viktigt.

Ökat intresse för Preem
Under året har intresset för Preem som arbetsgivare 
ökat. Ett exempel är att Preem utsetts till ett av 
Sveriges karriärföretag 2014, en utmärkelse som 
rekryteringsföretaget Jobtip utdelar årligen till 
 Sveriges mest spännande företag att göra karriär 
på. Ett viktigt budskap till presumtiva medarbetare 
är att om du vill vara med och påverka framtiden 
redan nu, då ska du jobba på Preem.

– Vi märker i rekryteringssammanhang en stor 
nyfikenhet kring Preems miljö och hållbarhetsfokus 
och att man ser en möjlighet att kunna vara med 
och påverka, säger Christian Bjerdén, HRdirektör 
på Preem. Det ökade intresset märks också genom 
fler kvalificerade ansökningar per ledig tjänst.

Den interna medarbetarundersökningen Preem
barometern visar samtidigt att många medarbetare 
aktivt skulle rekommendera Preem som arbets
givare. Stolta och engagerade medarbetare är en 
grundpelare för att skapa ett attraktivt arbetsgivar
varumärke. 

– En varm stämning, teamkänsla, frihet under 
ansvar och unika möjligheter till utveckling är några 
exempel på vad som enligt våra medarbetare känne
tecknar Preem som arbetsgivare, säger Christian 
Bjerdén. 

LEDARUTVECKLING
Ett nytt ledarskapsprogram lanserades under året och 
bygger på våra fem identifierade ledarkompetenser. 
Under året har tre grupper gått programmet med totalt 
35 deltagare. 

Preems ledarkompetenser
• Driver förbättring och nytänk
• Leder och utvecklar andra
• Kommunicerar effektivt
• Ser till hela Preem
• Levererar resultat

Vi märker i rekryte
ringssammanhang en 
stor nyfikenhet kring 
Preems miljö och 
 hållbarhetsfokus och 
att man ser en möjlighet 
att kunna vara med och 
påverka.

97 %
frisknärvaro under 2014
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INTERNROTATION
Intern rotation innebär att medarbetare ges möjlighet 
att byta position eller arbetsort under en begränsad tid. 
Målsättningen är att utveckla den enskilda individen, 
ge ökad kunskap om Preems hela värdekedja, stärka 
Preem-känslan och dra nytta av synergieffekterna som 
uppstår när medarbetare från olika affärsområden med 
olika erfarenheter möts. 

En frisk kultur ger frisk personal 
Ansvarstagande för våra medarbetares hälsa 
ser vi som oerhört viktigt. Varje månad mäts 
medarbetarnas frisknärvaro hos Preem. Siffran 
för frisknärvaro har de senaste åren legat högt, 
under 2014 hade vi en närvaro på 97 procent. 
Bolaget har också en tydlig proaktiv rehabilite
ringsprocess. 

– Vi är tidiga med att sätta in insatser när vi 
ser att någon medarbetare är på väg att hamna 
i en långvarig frånvaro. Vårt mål är att ha 
människor tillbaka i jobb så fort som möjligt, 
eftersom vi vet att det är ett framgångskoncept 
att vara i arbete, menar Christian Bjerdén. 

Preem har också ett flertal idrottsföreningar 
och nästan tio procent av de anställda åker 
varje år Vasaloppet där Preem är en av huvud
sponsorerna. 

Utmaningar inför 2015
Preem är ett relativt traditionellt bolag ur 
karriärsynpunkt. För att skapa dynamik är det 
viktigt att det finns strukturerade karriärvägar 
utöver chefsrollen. Under 2015 kommer vi 
att skapa tydligare möjligheter till alternativa 
karriärvägar för våra medarbetare. Vi  kommer 
också arbeta vidare med att utveckla våra 
 ledare och skapa förutsättningar för att vi 
har rätt kompetens för att leda företaget in i 
framtiden.  

– Våra HRprocesser finns på plats. Nu 
ser jag fram emot arbetet med att föra detta 
 framåt, det blir en rolig utmaning inför 2015, 
säger Christian Bjerdén. 

HÅLLBARHET
PREEM SOM ARBETSGIVARE
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TORSVIKEN
Torsviken, vid Hisingens 
sydsida, är en unik plats 
för flyttfåglar. Vikens roll 
som rastlokal och  skafferi 
har gjort att området 
 klassificerats som ett 
Natura 2000-område.
 
I anslutning till raffina-
deriet i Göteborg ligger 
Torsvikens Naturreservat. 
Preem stödjer den lokala 
föreningen, vars värde-
ringar vi delar och vars 
verksamheter är till glädje 
och nytta för människor 
i vår närhet. Föreningen 
Torsvikens Naturre-
servat och Göteborgs 
Ornitologiska föreningar 
har under flera år drivit 
frågan om utveckling 
av Vision Torsviken. 
Visionen innehåller olika 
satsningar för att förbättra 
miljön i området både för 
djur och för människor.
 
Sedan 1995 har cirka 
230 olika fågelarter 
kunnat ses. Flera av dem 
är  listade som särskilt 
skyddsvärda, till exempel 
sångsvan, knipa och 
brushane. Torsviken 
anses vara en av de mest 
skyddsvärda fågel-
lokalerna i Sverige.

PREEM PREMIERAR VOLONTÄRER 
VID BRANDEN I VÄSTMANLAND
Vid den stora skogsbranden i Västmanland under 2014 
tog flera lantbrukare i Sala och Surahammars kommuner 
själva initiativet till att begränsa branden genom att fylla 
sina flytgödselvagnar med vatten och sprida vatten längs 
skogsvägarna. Lantbrukarna fördelade cirka 3,2 miljoner liter 
vatten i brandområdet där branden startade. Som tack för 
deras insats ersatte Preem jordbrukarna för det drivmedel 
som förbrukades under insatsen.

Sammanlagt fördelades cirka 6 000 liter drivmedel till de 
lantbrukare som i princip jobbade dygnet runt när branden 
spred sig så snabbt. 

– Lantbrukarna agerade vardagshjältar och tog snabbt 
 initiativ till att ställa upp. Ersättningen för drivmedlet är vårt 
sätt att uppmärksamma deras goda samhällsinsats, säger 
Morten Bendz, försäljningschef för företagskunder på 
Preem. 

Preem är även katastrofpartner till Röda korset och i 
 samband med den stora branden kunde Röda korset gratis 
tanka upp de insatsbilar som användes vid insatsen. 

HÅLLBARHET
SAMHÄLLSENGAGEMANG

ALLTID FOKUS 
PÅ HÅLLBARHET
Vårt fokus på hållbarhet genomsyrar hela vår organisation och i detta ingår även att ta ett 
socialt ansvar. Vi har i vårt samhällsengagemang valt att stödja organisationer och aktiviteter 
som tillåter oss att vara delaktiga, och där vi kan påverka och följa arbetet och framstegen. 

PREEM UTVECKLAR SAMARBETET
MED SOS BARNBYAR
Sedan 2013 stödjer Preem SOS Barnbyar. Samarbetet 
bidrar till driften av en barnby i Ukraina samt till upp-
byggnaden av ett familjehus i den nya barnbyn i Thai 
Binh i Vietnam. Byn som stod inflyttningsklar i juni 
2014 består bland annat av 14 familjehus med plats 
för 140 barn, en förskola med plats för 180 elever och 
ett socialt center. Genom det sociala centret hjälper 
SOS Barnbyars familjestärkande program i området 
mellan 300–400 utsatta barn. 

– Vi är både glada och stolta över samarbetet. Att 
få vara med i uppbyggnaden av byn i Vietnam gav 
oss möjlighet att följa utvecklingen på ett bra sätt och 
vi ser fram emot att engagera oss mycket under de 
kommande åren, säger Preems VD Petter Holland. 6 000 LITER 

drivmedel fördelades sammanlagt. 
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PREEM TRÄFFAR MORGONDAGENS 
 INNOVATÖRER 
Preem medverkade för tredje året i rad på Framtidsdagen 
anordnad av det nationella vetenskapscentrumet  Universeum 
i Göteborg. 700 högstadieelever deltog tillsammans med 
representanter från akademin, politiken och näringslivet för att 
diskutera framtidens transportutmaningar och möjligheter.

Alla deltagande klasser hade fått i uppgift att skapa och sälja 
in en framtida lösning för person- eller godstransporter med 
hänsyn taget till design, effektivitet, miljö, säkerhet och system. 
Lösningarna som presenterades var många och varierande och 
idéerna spände från miljövänliga amfibiebilar, undervattens-
bussar och magnettåg till vattendrivna fartyg och linbanor. 
Frågan om social hållbarhet och medvetenhet om utmaningarna 
i u-länder syntes i många av förslagen.

Eva Lind Grennfelt, utvecklingsingenjör inom Affärsutveck-
ling medverkade på Framtidsdagen. 

– Det var oerhört intressant att se vad ungdomarna anser 
vara framtidens energikällor och höra att de ännu inte är så 
 begränsade i sina tankar som vi vuxna är. Kanske finns fram-
tidens forskningschef på Preem bland dem?

ETIKKOMMITTÉN 
EN VIKTIG SIGNAL
Preems  etikkommitté 
 består av både 
medarbetare och chefer 
från organisationen, och 
är ett rådgivande forum 
för bolagets ledning. 
Utgångspunkten är 
att Preems agerande 
alltid ska bottna i de 
kärn värden som företaget 
har ställt upp och att 
dessa ska genomsyra 
hela verksamheten. Etik, 
hållbarhet och miljö är 
frågor som de senaste 
åren fått allt större bety-
delse för svenska företag 
i takt med att kraven från 
allmänheten har skruvats 
upp.  Morgondagens 
med arbetare vill arbeta på 
företag som är engagerade 
och har ett helhetstänk 
kring dessa frågor.

LYSEKIL WOMEN’S MATCH FYLLER TIO ÅR
För tionde året var Preem huvudsponsor för likaledes tioårs-
jubilerande Lysekils Women’s Match. Eventet är världens 
största seglingsserie för damer och gick av stapeln i början på 
augusti 2014. Det bjöds på musik, uppträdanden, god mat 
och ett strålande vackert väder under veckan.  

På Preems raffinaderi i Lysekil arbetar drygt 600 personer, 
något som gör Preem till betydelsefull arbetsgivare för orten 
och dess grannkommuner. Ungefär 100 000 besökare kom 
under dagarna. 

– Lysekil Women’s Match ger oss möjlighet att ge något 
tillbaka till lokal samhället då vi har så många medarbetare här. 
Det ger också oss en bra möjlighet att bjuda in  kunder och 
partners till ett trevligt och lite annorlunda arrangemang, säger 
Stig Nilsson, ansvarig för eventet på Preem. 

HÅLLBARHET
SAMHÄLLSENGAGEMANG

HÅLLBARA  TRANSPORTER UNDER 
VASALOPPET 2014
Preem gjorde sitt sjunde år som huvudsponsor för Vasa-
l oppet och deltog med en rad aktiviteter. Vi valde bland 
annat att lyfta vårt butikssortiment och visa vad vi erbjuder 
på  stationerna. Under veckan serverades därför 35 400 
 pinfärska minisemlor och 14 500 koppar baristakaffe till 
skidåkare, funktionärer och åskådare. Ett 40-tal medarbetare 
arbetade i Preems monter på Vasaloppsmässan och bidrog till 
att vi vann pris för årets bästa monter i år igen.

Det blev även en repris på förra årets succé Preem 
Pit Stop – en invändig och utvändig 74 km-service – på 
Vasaloppssöndagen. Vi såg till att åkarna snabbt var tillbaka i 
spåret igen med nytt bränsle, mjuka muskler och bättre glid 
eller fäste. Ungefär en tredjedel av åkarna besökte Pit Stop. 
Preem sponsrade också de officiella Vasaloppsbussarna. 

– Bussarna kördes på Preem Evolution Diesel. Det känns 
rätt att kunna medverka till att både minska trängseln och 
utsläppen längs Vasaloppsvägarna. Vi är stolta att Preem 
som huvudsponsor kan hjälpa till att göra Vasaloppet till ett 
grönare arrangemang, säger Maria Green som är ansvarig 
projektledare för Vasaloppet på Preem.

Morgondagens med
arbetare vill arbeta 
på företag som är 
engagerade och har 
ett helhetstänk kring 
dessa frågor.
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