Vad krävs för att skapa hållbara
transportbränslen”

Sören Eriksson

Preem

Raffinering
•
•

Export

Står för 80 % av Sveriges
raffineringskapacitet
30% av totala raffineringskapaciteten
i Skandinavien

Marknad

•

Total marknadsandel ca 25 %

•

Levererar cirka 50% av alla
petroleumprodukter som säljs i Sverige

•

400 bensinstationer och 200 dieselstationer för
yrkestrafik

“Security of Supply”

Råoljemarknaden

Låga råoljapriser, tillgångefterfrågan

Lokal luftmiljö

NOx, partiklar, sot ,etc.

Klimatförändringar
Växthusgaser, global
uppvärmning

EU lag &
Strategi

Nationella strategiska planer

•
•
•
•
•
•
•

Renewable Energy Directive, ILUC
Fuel Quality Directive
Energiskattedirektivet
Infra strukturdirektivet
Energieffektiviseringsdirektivet
ETS –handel utsläppsrätter
Industriemissions direktivet

• Transport White Paper
• Roadmap for a low carbon economy by
2050
• European Strategy on Clean and Energy
Efficient Vehicles
• World Wide Fuel Charter

Svensk lag
& Strategi

Global
Marknad

Drivkrafter

•
•
•
•
•

Drivmedelslagen
Hållbarhetslagen
Lagen om skatt på energi
Kvotplikt
Införandet av SECA

• Svensk färdplan 2050
• Fossilfri fordonsflotta 2030

EU:s Klimatpaket
20/20/20 – 2020
• 20% förnybar andel av energiförbrukningen,
Varav 10 energi % i transportbränslen per medlemsland
(Sverige klarade 2020 målet redan 2012).
• 20% energieffektivisering (9% till 2016 basår 2001-5)
• 20% reduktion av GHG, basår 1990
40/27/27 + 15 – 2030 (Nytt förslag från EU-kommissionen per den 22/1-15)
• 40% lägre utsläpp i atmosfären 2030 jämfört med 1990
Inget specifikt krav på transportbränslen

• 27% förnybart
• 27% energieffektivisering samt att
• 15% av elen kan importeras eller exporteras från andra medlemsstater.
Det har blivit fler och fler avsteg från vägen mot minskade GHG utsläpp, security of
supply och landsbygdsutveckling genom fler och fler särintressen
Det finns inga bindande direktiv efter 2020 bara förslag

Syftet med alla krav!
Globalt:

CO2 (GHG) - minskning

Dvs lägre förbrukning av bränslen –
och mer biodrivmedel

Lokalt:
Nox,

Lägre utsläpp av kolväten,
samt partiklar och svavel (marin)

Krav på avgasreningssystem och
högre krav på drivmedlet

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 (97 % av fordonen i
Sverige idag drivs av bensin och diesel)

• Öka försäljningen av förnybara drivmedel
• Mål:
- År 2030 ska vi tillverka minst 2 500 000 m3 förnybara
drivmedel
•

Om dessa mål skall nås måste en samverkan mellan drivmedels
och skogsindustrin uppnås, där de gemensamma värdekedjorna
avgör utvecklingen – här krävs ett öppet och visionärt ledarskap
• Dessutom måste, för att målet skall nås, användningen av
förnybara drivmedel vara ”frikopplade” från råoljeprisets
påverkan

Preems väg
Produktion:
• Miljö- och resurseffektiv tillverkning och användning
• Uppgradering överskottsvärme
• Vindkraftverk för elproduktion
• CO2 avskiljning
Drivmedel:
• Talloljediesel - dubblade kapaciteten under 2015
• Restprodukter från massabruk - Lignin uppgradering via
befintliga hydreringsanläggningar eller krackeranläggningar
• Restprodukter från övrigt skogsbruk - uppgradering
• Nya tekniker (sk Slurry Hydro Crackers ) för uppgradering till
diesel och bensin
• Samtliga tekniker ger möjlighet till samkörning av förnybart –
fossilt , anläggningar har börjat säljas och driftsättas inom och
utanför Europa – innebärande att investeringskostnaderna kan
hållas nere

Samprocessning fossilt med förnybart

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

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

…att göra dagens fordonsflotta
fossiloberoende

Fördelar med förnybar diesel och bensin som
uppfyller dagens bränslestandarder
•

Det finns en stor råvarupotential i restprodukter
från den svenska skogen och jordbruket

•

”Security of supply”- minskar Sveriges behov av
fossilråolja

•

Ger gröna arbetstillfällen i glesbygd

•

Innovation föder innovation, ger ny
affärsmöjligheter

•

Jämförelsevis låga investeringskostnader i
produktionen

•

Fungerar i befintlig fordonsflotta, gamla som nya
fordon, personfordon som tung trafik

•

Fungerar i dagens infrastruktur

Preem Evolution - en ständig strävan efter att alltid bli bättre
Evolution steg 1
2011 lanserades Preem
Evolution Diesel på ca 370
tankställen

Steg 2
2012 Den gröna andelen
ökar från 22-30 %
Steg 3
2013 Den gröna andelen
ökar från 30-35 %

Steg 4
2015 fördubblad produktion och
förbättrade vinterkvalitet på
Preem Evolution Diesel

Steg 5
2016 Ny hållbar förnybar
råvara i samarbete med
Ragnsells; återanvänt fett
från fettavskiljare och
använd matlagningsolja.
Den gröna andelen ökar upp
till över 50%

Preem Evolution steg 6
•

Preem Evolution Bensin världspremiär
den 30 juni 2015

•

Fungerar i alla bensindrivna fordon

•

10 % grön råvara, etanol och tallolja

Preem Evolution steg 7
•

Preem Evolution Bensin med ca 30-40%
förnybart innehåll

•

Ökad produktion av Preem Evolution Diesel,
med ökad andel förnybart

•

Ökad andel förnybart innehåll

Stora investeringar kräver långsiktighet

TILLBAABLICK LEDARDAGARNA 2013

Val av förnybar råvara

En modell för kvotplikt
Styr mot klimatnytta
Kvoterna bör utformas i termer av utsläppsminskning. Det skapar en sund konkurrens
mellan olika biodrivmedel och främjar de mest klimateffektiva och resurssnåla

biodrivmedlen.
Tillräckligt ambitiösa nivåer
Utgå från målen i SOU 2013: 84 för utformningen av den stegrande kvotkurva som ska
reglera kvotplikten. Det behövs en tidshorisont åtminstone fram till 2030 för att skapa
långsiktighet. Tillräckligt ambitiösa mål skapar utrymme för många olika aktörer och
bränslen att tillsammans göra jobbet.
Teknikneutralitet
Viktigt att vi inte låser fast separata kvoter för olika typer av drivmedel. Det riskerar
snedvrida konkurrensen, samt göra det svårare att klara de EU-rättsliga kraven.

Massbalansprincipen bör gälla oavsett energiform
Kärnan i massbalansprincipen:
Den kund som köper tjänsten Grön el eller fordonsgas enligt Grön gas-principen kan
inte räkna med att exakt just den el eller den gas de använder är producerad av
förnybara energikällor. Men leverantören garanterar att den mängd Grön el eller Grön

gas som dess kunder använder faktiskt levereras in i systemet. Det innebär tex att när
man tankar en viss mängd naturgas vid ett tankställe rapporteras kvantiteten så att
motsvarande mängd biogas fylls på i systemet.
Lagen om skatt på energi tillåter inte att detta gäller för flytande drivmedel

Fördelarna är många:
•

Minskade transportkostnader

•

Minskade utsläpp från transporter

•

Energi- och kostnadseffektivt i produktionsledet

•

Alla parter inklusive miljön tjänar på det

Preem Evolution Diesel
Från skoglig restprodukt till
marknadens bästa fordonsdiesel
•

Upp till 50% förnybar råvara

•

Fungerar i alla dieselfordon

•

Den som tankar Evolution Diesel får idag minst
32 procent förnybart i tanken, och på så sätt har
koldioxidutsläppen minskat med cirka 1,5
miljoner ton sedan 2011

Tack!

