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2012 var ett viktigt år för Preem. Vi genomförde en stor och betydelsefull 
organisationsförändring. Vi påbörjade projekt i för oss nya energislag och 
fortsatte vårt sökande efter framtida energi. Allt för att kunna stå starkare i 

en värld av hårdnande konkurrens och nya krav. Vårt  
resultat för 2012 var mycket bra, och ett tydligt bevis  
på att affärsmässighet låter sig väl förenas med vår 
        strävan mot ett hållbart samhälle.

       Mohammed H. Ali Al Amoudi

vår vIsIon
lever vIdare. 
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Preemraff i Lysekil.  
Hjärtat i vår verksamhet. Vattnet i för-
grunden är Brofjorden där all trafik går. 

Vi arbetar kontinuerligt 
med att anpassa vårt utbud 

av tjänster och produkter så att 
vi fortsätter att vara det bästa 
alternativet för våra kunder.



Petter Holland
När jag öppnade dörrarna till Preem i april 2012 
hade jag 27 händelserika år i branschen bakom 
mig och kände snabbt att jag hade hamnat på ett 
annorlunda ställe. I nästan tre decennier, med 
tjänster inom raffinering och oljehandel i bland 
annat Norge, England, USA och Saudiarabien, 
hade jag fått många nyttiga erfarenheter av olika 
situationer, länder och företag.
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Illustration
376,8*  tusen ton CO₂-besparing 2012.

*ACP Evolution Diesel max 7 procent RME,  
jämfört med basvärde enligt EU-direktivet (wtw).
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vIljan att ständIgt  
förändra och förbättra  

sItter I väggarna.

2011 var ett ekonomiskt utmanade år för 
Preem och därför gick vi in i 2012 med en 
vilja att förändra. Den instabila världseko-
nomin, oroligheterna i Mellanöstern, samt 
Kinas och Indiens ökade efterfrågan på 
olja är några av de omvärldsfaktorer som 
påverkat råoljepriserna. Europas raffina-
derier har också under de senaste åren 
fått en ökad konkurrens i form av nya raf-
finörer framförallt från Kina och Indien. 

I början av 2012 gick en av Europas 
största oberoende raffinörer, Petroplus, i 
konkurs. Händelsen innebar att utbu-
det av raffinerade produkter minskade, 
vilket gjorde att raffineringsmarginalerna 
i Europa stärktes. Under andra kvartalet 
aviserades ytterligare nedläggningar av 
raffinaderier i Europa och USA samtidigt 
som underhållssäsongen av raffinade-
rier inleddes. Det lägre utbudet stärkte 

raffineringsmarginalerna ytterligare under 
andra och tredje kvartalet. 

Som en liten aktör på en stor global 
marknad har vi ingen inverkan på prissätt-
ningen på varken råoljan eller de färdiga 
produkterna. Våra prioriteringar måste 
således vara att fokusera på de områden 
som vi faktiskt kan påverka, varav den 
viktigaste är att köra våra raffinaderier så 
säkert och effektivt som möjligt. På detta 
sätt kan vi upprätthålla hög genomström-
ning och därmed reducera kostnaderna 
per liter producerad vara. 

Vi arbetar kontinuerligt med att opti-
mera och effektivisera vår distribution 
samt anpassar vårt utbud av tjänster och 
produkter så att vi fortsätter att vara det 
bästa alternativet för våra kunder. Under 
2012 genomförde vi en omstrukturering 
inom företaget, ett omfattande och 

utmanande arbete som bland annat har 
resulterat i effektiviseringar genom att vi 
har ändrat vårt arbetssätt samt reducerat 
ett antal tjänster. Omstruktureringen var 
nödvändig i syfte att behålla vår konkur-
renskraft och den har bidragit till att vi 
har vänt en negativ trend. De åtgärder vi 
vidtog tillsammans med hårt arbete från 
våra dedikerade medarbetare bidrog till 
att vi nådde ett mycket bra resultat 2012. 

Lönsamheten inom vår raffinaderi-
verksamhet förbättrades kraftigt under 
2012. Den genomsnittliga raffinerings-
marginalen uppgick till 5,9 USD/fat, 
jämfört med 2,9 USD/fat under 2011. 
Raffineringsmarginalerna påverkades 
positivt av de stigande marginalerna på 
världsmarknaden för diesel, bensin och 
tjockolja. Vidare uppnådde båda våra 
raffinaderier en god driftsäkerhet och 

Precis som jag väntat mig blev mitt första år på Preem händelserikt. Jag 
kom in mitt i en omstruktureringsprocess och fick snabbt känslan av att 
Preem är ett företag som tänker positivt, trots svåra tider. Det är tydligt 

att det finns en gemensam vilja inom företaget att ständigt förbättras. I en 
konjunkturkänslig bransch där man blir omkörd om man står still är  

detta en ovärderlig egenskap. 
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ett högt 
anläggningsut-
nyttjande. 

Inom affärsom-
rådet Marknad och 
försäljning fortsatte 
resultatet att förbättras 
under 2012. Målet för året 
var att minst 8,1 procent av all vår 
drivmedelsförsäljning skulle vara av 
förnybart ursprung. Resultatet för 2012 
blev hela 9,6 procent, och med det så 
är vi redan nu nära att nå EU:s mål för 
2020. Det var också en mycket god 
ökning på försäljningsvolymen för vår 
Evolution Diesel och en viktig bidra-
gande orsak till detta var att vi ökade 
andelen förnybara råvaror 
till hela 30 procent. 
Den högre förnybara 
andelen har i sig lett 
till en ökad efterfrågan          
på produkten.

Viktiga händelser.
2011 var året då vi lan-
serade Preem Evolution 
Diesel, vår förnybara tall-
oljediesel, en världsnyhet 
som togs emot fantastiskt 
bra på marknaden. 2012 

blev året då 
vi gjorde den 
ännu bättre. Vi 

har lyckats öka 
andelen förny-

bara råvaror från 22 
procent till 30 procent 

och vi har även lanserat en 
åretruntdiesel som är skapad för att 

klara våra kalla vintrar, med samma höga 
andel förnybar råvara oavsett årstid.

Vi arbetar med ständiga förbättringar 
och nya utmaningar kring förnybara 
drivmedel, men vi månar också om att 
den svenska marknaden ska ha världens 
bästa diesel. Därför välkomnade vi den 

utredning som näringsdepar-
tementet gav i uppdrag 
till Trafikverket att utreda 
skillnaderna mellan den 
svenska miljöklass  
1-dieseln, Mk1, och 
europa dieseln av miljö-
klass 3. Utredningen 
fastställde att den svenska 
Mk1-dieseln är att föredra 
framför europadieseln ur 
miljö- och hälsosynpunkt, 
men också av samhälls-

ekonomiska skäl. Vi 
hoppas att regeringens 

beslut blir att behålla den diesel som är 
bäst för människa och miljö. 

På gång inom Preem. Inom Preem har 
vi en mycket stark tro på den svenska 
skogen som källa för förnybart drivme-
del och vi ser inte att samarbetet med 
skogsindustrin slutar vid talloljan. Precis 
som namnet beskriver är Evolution 
Diesel en produkt som är under 
ständig utveckling och under 2012 har 
vi intensifierat vårt sökande 
efter fler potentiella råvaror 
att tillverka förnybara 
drivmedel av. Den 
svenska skogen är 
en nära och stor 
förnybar resurs och 
som sådan av stort 
intresse för oss. 

Bland de 
mest intres-
santa råvarorna 
ser vi lignin, 
tallbeck och 
pyrolys-
olja som 
alla är 
restpro-
dukter från pappersindu-
strin. Det finns stor potential 



2011 var året då vi 
lanserade Preem Evolution 

Diesel. 2012 blev året då vi gjorde 
den ännu bättre.
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i dessa ämnen och vi tror att vi med de 
rätta långsiktiga förutsättningarna från 
våra myndigheter kan bearbeta dessa 
ämnen till högkvalitativa förnybara 
drivmedel. Drivmedel som fungerar i 
redan befintlig fordonsflotta. 

Att gå i framkant är en utmaning, 
det är nya områden vi utforskar. Det 
kräver resurser i form av kunniga och 
engagerade medarbetare, och framtida 
investeringar. Preem har visionen, viljan, 
de tekniska förutsättningarna och inte 
minst kompetensen. Vi saknar endast 
långsiktiga spelregler för att satsa ännu 
mer på framtidens förnybara drivmedel.  

Om 2013. 2012 var ett utmanande år 
där vi till slut nådde ett mycket bra resul-
tat. 2013 kommer också att bli ett inten-
sivt år med många viktiga och krävande 
händelser för Preem. Revisionsstoppet 
vid vårt raffinaderi i Lysekil blir en 
betydande utmaning. Denna typ av 
stopp genomförs en gång var sjätte år, 
och denna gång varar stoppet i knappt 
två månader. Under stoppet inspekteras 
och uppgraderas raffinaderiet så att det 
är klart för en ny sex-årsperiod. Stoppet 
är ett mycket omfattande projekt som 
bland annat innebär att vi ökar beman-
ningen med drygt 2 000 entreprenörer 
och konsulter utöver ordinarie personal 
på raffinaderiet. Utöver inspektion och 
underhållsaktiviteter kommer vi att 
installera ny utrustning som förbättrar 
raffinaderiets miljöprestanda, driftssä-
kerhet, effektivitet och intjäning över 
de kommande åren.

Under året kommer vi 
även fortsätta att utveckla 
våra relationsbyggande 
aktiviteter och vårt sociala 
engagemang. Preems sam-
arbeten med bland annat 
Vasaloppet, Cykelvasan 

och seglingstävlingen Lysekil Women’s 
Match har alla nått framgångsrika 
resultat, dels i att kommunicera vårt 
varumärke till allmänheten men också 
i att stärka oss internt och skapa goda 
relationer med våra kunder och närbo-
ende, vilket är något som vi värderar 
högt. Nytt för 2013 är att vi också har 
inlett ett givande samarbete med SOS 
Barnbyar. Vi har valt att stödja två av 
deras projekt – driften av SOS barnby i 
Brovary i Ukraina samt uppbyggnaden 
av en barnby i Thai Binh i norra Vietnam. 
SOS Barnbyar gör ett fantastiskt arbete 
och vi är stolta över att få arbeta tillsam-
mans med dem.

Till sist vill jag passa på att lyfta fram 
det goda samarbetet och den goda 
sammanhållningen mellan alla våra olika 
verksamhetsområden och medarbetare, 
vilket är en grundläggande förutsättning 
för att vi ska kunna fortsätta att vara ett 
konkurrenskraftigt företag och samtidigt 
leva upp till vår vision: Att leda utveck-
lingen mot ett hållbart samhälle.   

Petter Holland
Koncernchef och VD

Signatur?????
Koncernchef och VD
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tIllbakablIckar 2012.

byggandet av 
lng-termInalen – 
första spadtaget 
14 mars.
Preem och Skangass undertecknade 
samarbetsavtalet inför bygget av den 
nya terminalen för Liquefied Natural 
Gas (LNG), en investering värd 700 
miljoner kronor. Anläggningen, som 
är placerad i anslutning till Preemraff 
i Lysekil, kommer att vara i drift i 
början av 2014. Genom att ersätta 
nafta och butan med LNG för vätgas-
produktion kommer vi att minska 
raffinaderiets koldioxidutsläpp med 
ca 130 000 ton år.

ny koncernchef 
och vd –  
petter holland.
Petter Holland tillträdde som ny koncern-
chef och VD den 1 april då Michael G:son 
Löw gick i pension. Petter har en lång 
internationell erfarenhet inom raffinering 
och oljehandel i bland annat Norge, 
England, USA och Saudiarabien. Innan 
Petter tillträdde VD-tjänsten på Preem ar-
betade han i 27 år på ExxonMobil, senast 
som executive VP på Saudi Aramco/
ExxonMobils raffinaderi i Saudiarabien.

Januari
Miljöpartiets språkrör Gustav 
Fridolin besökte Preemraff 
Göteborg. En stor del av diskus-
sionen under mötet kom att handla 
om hur viktigt det är med politiskt 
långsiktiga spelregler för verksam-
heter som ligger i framkant. 

Februari
Preems dåvarande koncernchef 
och VD Michael G:son Löw 
nominerades till det prestige-
fyllda priset Hållbart Ledarskap 
2011, ett pris som årligen ges 
ut av Näringslivets Miljöchefer 
tillsammans med MiljöAktuellt. 

Mars
Preem vann Dagens Samhälles 
pris Columbi Ägg för bästa an-
nonskampanj mot offentlig sektor 
– Preem Evolution Diesel. Enligt 
juryn är kampanjen välriktad mot 
målgruppen och dessutom med 
en högst relevant produkt.

Maj
Preem deltog med tankfartyget 
Ternvag på Europas Maritima Dag 
i Göteborg. Ternvag, som ägs av 
rederiet Tärntank, är ett modernt 
produkttankerfartyg som fraktar 
Preems produkter i norra Europa, 
och är utrustat med den senaste 
tekniken inom avgasrening.

Å
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petter holland
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lysekIl Women’s 
match – och  
guIdade turer  
tIll preemraff.

preembussar ger 
vasaloppet en 
bättre mIljö.
Preem är huvudsponsor av Vasa loppet. 
Under 2012 bjöd vi tävlande och 
besökare till Vasaloppet på kostnadsfri 
infartsparkering och transferbuss till 
och från Vasaloppsmålet i Mora för 
att minska trafiktrycket och underlätta 
för Vasaloppets besökare. Vasaloppet 
är ett miljöcertifierat evenemang och 
med denna transportlösning vill Preem 
bidra till att förbättra tävlingens miljö-
prestanda. 

It- och energImInIstern premIärtankade 
preem evolutIon dIesel I lysekIl.
It- och energiminister Anna-Karin Hatt besökte i maj Preems raffinaderi i Lysekil 
för en dialog om forskning, utveckling och investeringsförutsättningarna för 
förnybara drivmedel. Speciellt intresse riktades mot Preems stora satsning på 
förnybart inom diesel, Preem Evolution Diesel, som under 2012 relanserades,  
nu med en ännu högre andel förnybart innehåll.

vI tar ansvar för 
vår mIljöpåverkan.
Vi på Preem tar ansvar för vår miljöpåver-
kan och arbetar systematiskt med förbätt-
ringar i vår värdekedja. Från och med 2012 
är även alla våra drivmedelsanläggningar 
miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Maj
Preem invigde tillsammans 
med AGA en ny biogasstation 
i Högdalen i Stockholm, där 
gasen kommer via rörledning till 
anläggningen. Förutom fordonsgas 
tillhandahåller vi Preem Evolution 
Diesel, bensin och etanol E85. 

Juni
Preem erbjöd nyanlända flyg-
resenärer till Gotland kostnadsfri 
transport till Almedalsområdet 
i centrala Visby. Bilen, en Volvo 
V60, kördes på Preems Evolution 
Diesel och var tydligt skyltad med 
budskap om drivmedlets miljöan-
passade egenskaper. 

Augusti
Preem deltog på mässan Elmia 
Lastbil 2012 där vi bland annat 
berättade att Preem Evolution 
Diesel nu blivit ännu bättre ur 
miljösynpunkt samt debatterade 
kring vikten av långsiktiga och 
tydliga spelregler för framtidens 
drivmedel.  

December
Tre av Preems bemannade 
stationer i Lund, Halmstad och 
Linköping började erbjuda först-
klassiga salladsbarer i butiken. 
Stationerna satsar på grönare och 
nyttigare komplement i matutbu-
det till allt fler lunchande kunder.  

Preem sponsrade Lysekil Women’s 
Match för sjunde året i rad. Parallellt 
med seglingarna fick besökarna komma 
in i ett specialbyggt kontrollrum där 
skärmar visade processbilder från kon-
trollrummet och filmer från den dagliga 
verksamheten. Drygt  4 000 personer 
besökte Preems monter på området och 
över 400 besökare passade på att åka 
med på guidade bussturer till Preemraff.
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Peter Abrahamsson
Jag har arbetat på Preem sedan 
jag efter avslutad forskarexamen 
lämnade Chalmers för över 20 år 
sedan. Jag ville komma ut i närings-
livet, vilket jag aldrig har ångrat. 
Det finns enastående många 
kompetenser inom företaget och 
utvecklingsmöjligheterna känns 
nästan obegränsade. 

Illustration
Bilden visar raffineringsprocessen 
från råolja till färdig produkt. Peter 
sitter på Visbreaker.
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2012 var året då Preem vände en negativ trend. Vi kom från ett 2011 som 
var ett av de mest utmanande någonsin för raffineringssidan och under 

året genomgick vi en större omorganisation. Ändå visade vi över året ett 
resultat som måste anses vara mycket bra.  

satsnIngar mot europas  
modernaste raffInaderI. 

Förutsättningarna för 2012 var 
problematiska. Vi kom från ett av de 
sämsta åren någonsin på raffinerings-
sidan och vi var tvungna att agera för 
att säkerställa vår konkurrenskraft. 
Omorganiseringen inom Preemraff var 
omfattande och ställde stora krav på 
verksamheten, framförallt i Göteborg. 
Men nu står vi stärkta samtidigt som 
flera oljebolag i Europa har fått stänga 
ned sina raffinaderier. 

Precis som många andra basindu-
strier agerar Preem i en otroligt mar-
ginalkänslig bransch. Dessutom är vår 
bransch väldigt oförutsägbar såtillvida 
att den även påverkas av yttre faktorer 
som till exempel oroligheter i omvärl-
den. Preems fokus har varit att påverka 
det vi kan; drifts-, anläggnings-, och 
personsäkerhet är några exempel på 
detta. Men även hur vi hanterar våra 
kostnader och hur väl vi lyckas utnyttja 
det inneboende värdet i råoljan när den 
processas i våra raffinaderier.

Viktiga händelser för Preems raf-
finaderier under 2012. På Preemraff 
i Lysekil påbörjade vi bygget av en 
helt ny driftcentral med kontrollrum. 
Anledningen till investeringen är främst 
att vi ökar säkerhetskraven och det 
innebär att det nuvarande kontrollrum-
met inte motsvarade de nya kraven. 
Byggnationen och flytt av kontrollrum är 
ett omfattande arbete som tar nästan ett 
och ett halvt år och kostar närmare 200 
miljoner kronor. Preem prioriterar säker-
het högt, och för oss är det självklart att 
utveckla våra anläggningar så att vi kan 
ligga i framkant i branschen.

Ett annat spännande projekt som 
påbörjades under 2012 var avtalet 
som Preem tecknade med det norska 
naturgasföretaget Skangass. Skangass är 
nu i full gång med att bygga en terminal 
för flytande naturgas, eller Liquefied 
Natural Gas (LNG) som det också kallas, 
i anslutning till raffinaderiet i Lysekil. 
Huvudsyftet med investeringen är att 

ersätta butan och nafta som råvara 
till vätgasproduktionsanläggningen i 
Lysekil. Genom att ersätta butan och 
nafta med LNG kommer vi att minska 
raffinaderiets koldioxidutsläpp med hela 
130 000 ton per år, vilket utgör nästan 
tio procent av våra totala utsläpp från 
raffinaderiet i Lysekil. Investeringen gör 
också produktionen mer kostnadseffek-
tiv eftersom LNG-priset i dagsläget  
är gynnsamt. 

LNG är en mycket intressant produkt 
för Preem ur flera aspekter; flytande 
naturgas är ett grönare alternativ till 
andra fossila bränslen, eftersom det ger 
betydligt lägre utsläpp av framförallt 
koldioxid men i vissa fall också svavel- 
och kväveoxider. Detta är något som 
såväl våra industri- som sjöfartskunder 
är mycket intresserade av då använd-
ningen av LNG som bränsle bidrar till en 
lägre miljöpåverkan. 

Vi är också i full gång med en 
vindkraftssatsning tillsammans med 
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vindkraftsföretaget VindIn, som 
Preem är delägare i. De har påbörjat för-
beredelser för bygget av vindkraftverk i 
anslutning till Preemraff i Lysekil. 

Inför revisionsstoppet. Även om 2012 
började tufft med omorganiseringar 
nådde vi till slut ett mycket bra resul-
tat. Tredje kvartalet blev till och med 
rekordbra för Preem. Det gör att vi ser 
fram emot 2013, ett år som vi redan nu 
vet kommer att bli händelserikt. 

Den viktigaste händelsen för Preem, 
och inte minst för oss på raffinaderi-
erna, blir revisionsstoppet i Lysekil som 
äger rum i september och oktober i år. 
Stoppet innebär att vi stänger ned alla 
processanläggningar på raffinaderiet för 
en totalgenomgång. Det här är något 
som vi måste göra på grund av gällande 
inspektionskrav och vi beräknar att det 
kommer att ta knappt två månader att 
genomföra. I och med stoppet passar vi 
på att bygga om i våra anläggningar och 

byta ut katalysatorer så att raffinaderiet 
blir ännu effektivare när vi startar det 
igen i oktober. Stoppet är ett mycket 
stort projekt och har planerats i över två 
år. Över 2 000 externa entreprenörer 
och konsulter kommer att hjälpa oss 
under arbetet. Förutom att stoppet 
innebär ett produktionsbortfall så är det 
kostnadsmässigt ett projekt i miljard-
klassen, allt inkluderat. Det blir en stor 
utmaning, men vi är väl förberedda.   



Preemraff i Lysekil. 
Ett av totalt fyra tankfält på Preemraff i 
Lysekil. Innehåller bensinkomponenter 
som sedan ska bli till bensin.

Motsatt sida. 
Ett brev till Sveriges regering som beskriver 
Evolution Diesels minskade CO₂-utsläpp. Brevet 
var en del av kampanjen för Evolution Diesel.

Revisionsstoppet blir 
en stor utmaning, men 

vi är väl förberedda.
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Kära regeringen,

Läs mer på preem.se

nu har det gått ett drygt 
  år sedan lanseringen 
av Preem Evolution 
Diesel. Minskningen 
av koldioxidutsläppen 
  motsvarar ungefär 
75.000 bilar! Och det 
är bara början. 

Från och med 1 juni 
använder vi ännu mer 
svensk tallolja och 
då sjunker utsläppen 

ytterligare. Nu blir 
minskningen hela 
25%* jämfört med 
de 16% vi hade från 
start. Det gör enorm 

                skillnad.  
  Och tanken är att vår 

    Evolution Diesel skall 
  fortsätta utvecklas till 
ett allt grönare drivmedel. 

Vi har fantastiska 
planer. Våra ingenjörer 
arbetar stenhårt för att 
klura ut hur raffi nade-
rierna i Göteborg och 
Lysekil skall bli ännu 
grönare. Men det krävs 
en sak. En väldigt viktig 
sak. Tydliga och lång- 

  siktiga spelregler. 
Det handlar om 
investeringar i 
miljardklassen och 

då måste vi veta 
vad som gäller 

för att våga satsa.
Viljan, kunskapen 

och tekniken fi nns 
redan. Bara vi vet att 
det blir rimliga ekono-
miska villkor för 
gröna drivmedel även 
i framtiden så trycker 

vi på knappen. Och då 
blir det ännu fl er bilar 
i den här annonsen 

   nästa år.

*Avser minskning av fossil koldioxid jmf med 100% fossil diesel, baserat på produktens sommarkvalitet.



När vi lanserade Evolution Diesel 2011 visste vi att vi hade en produkt 
som skulle kunna förändra allmänhetens sätt att se på drivmedel. Att det 
skulle bli en så stor succé som det faktiskt blev, var långt över förväntan. 
Men utvecklingen slutar inte där, då kraven och efterfrågan på mer miljö-
anpassade drivmedel kräver ständig förbättring av processer och rätt typ 
av råvaror. Den svenska skogen erbjuder många intressanta möjligheter 

för att utveckla framtidens drivmedel. 

När vi på Preem berättade att vi ville 
skapa ett drivmedel baserat på tallolja 
var det många som inte trodde att det 
var möjligt. Efter många års arbete och 
flera större investeringar invigdes vår 
bioraffinaderianläggning på Preemraff 
i Göteborg 2010 och produktionen av 
Preem Evolution Diesel kunde starta. 
Vi hade lyckats förädla en råvara från 
svensk skogsindustri och skapat mole-
kyler som är identiska med fossil diesel, 
vilket resulterade i ett revolutionerande 
drivmedel – en helt vanlig diesel baserad 
på en grön råvara. Men för oss slutar 
inte arbetet där. Vi är övertygade om  
att det finns mer i den svenska skogen 
som vi kan använda för att producera 
gröna drivmedel. 

Lignin, tallbeck, pyrolysolja och 
många andra möjligheter. När det 
gäller användningen av biomassa som 
råvara, måste vi se till helheten. Vi måste 
ta hänsyn till allt från energieffektivitet 
och livsmedelskonkurrens, till mänskliga 
rättigheter och försäkra oss om att an-
vändandet av råvaran inte leder till andra 
negativa miljökonsekvenser så som 
skövling av regnskogar. Utvecklingen 
av nya biodrivmedel måste leda till 
hållbara lösningar och valet av råvaror 
är en viktig faktor. Men det handlar inte 
bara om att hitta nya råvaror utan också 
om att utveckla metoder för att succes-
sivt ersätta råolja med biomassa på våra 
raffinaderier. Tillgång och effektivitet 
är viktiga parametrar liksom de rent 

etiska frågorna kring råvarornas utvin-
ning när vi utvecklar vår bioraffinering. 
Tillsammans med tekniska högskolor, 
myndigheter och företag utvecklar vi 
nya processer och testar olika råvaror, 
både kort- och långsiktiga. Några av de 
förnybara råvaror som vi undersöker just 
nu är lignin, tallbeck och pyrolysolja. 

Gemensamt för dessa tre ämnen är att 
de precis som tallolja är restprodukter 
från svensk skogsindustri. Vi ser möjlig-
heter att förädla dessa ämnen och skapa 
molekyler som är identiska med dem 
hos fossila drivmedel. Målet är att skapa 
drivmedel som passar dagens fordons-
flotta, utan att konkurrera med andra 
användningsområden som till exempel 
livsmedelsproduktion. 

preem fortsätter 
jakten på förnybara  

råvaror.
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Vilka förutsättningar krävs?
För att kunna ta nästa steg behöver vi 
tydliga och långsiktiga spelregler som 
visar att en investering för ett hållbart 
samhälle även är en ekonomiskt hållbar 
investering. Viljan, kunskapen och tekni-
ken har vi redan.

Att producera drivmedel från förny-
bara råvaror, så som restprodukter från 
skogen, kräver stora investeringar och 
framförallt framförhållning. Det tog un-
gefär fem år från projektstart med Preem 
Evolution Diesel till dess att vi hade en 
färdig produkt till försäljning. Därför 
räcker det inte med att veta vilka skat-
teregler som gäller idag och i morgon. 
För att kunna investera i utveckling och 
projekt av denna dignitet måste vi veta 

vilka politiska riktlinjer som gäller i ett 
längre perspektiv. 

Drygt 93 procent av allt trans-
portbränsle i Sverige är idag fossilt. 
Preems mål är att förändra den siffran.  
Tillsammans med olika samarbetspart-
ners inom akademin och näringsliv arbe-
tar vi vidare med den målsättningen. Vi  
behöver dock rätt förutsättningar från 
våra politiker för att vår vision ska kunna 
realiseras.   

17preem årsberättelse 2012

lIgnIn 
Lignin är en av naturens vanligast 
förekommande organiska föreningar 
och bidrar bland annat till att ge 
trä dess mekaniska styrka. Under 
produktionen i massa- och pappers-
industrin avlägsnas ligninet då det ger 
pappret dålig kvalitet. 

tallbeck 
Tallbeck är en restprodukt som blir 
över i SunPine-fabriken när vi produ-
cerar tallolja. 

pyrolysolja 
Pyrolysolja utvinns från grenar och 
toppar, så kallat grot, som inte an-
vänds i papperstillverkningen.



Vi fortsätter omställningen av våra raffinaderier och vår samverkan med 
den svenska skogsnäringen. Här nedanför ser du vad utvecklingen kan 

leda till – från idag till i övermorgon.

framtIdens drIvmedel.

Processen

GHT – Green Hydro Treater 
med dewaxing
Ger mer diesel och bättre 
vinteregenskaper. 

g g g
Tallolja GHT – Green Hydro Treater

Genom vätebehandling förädlas 
restprodukten från skogen till ett 
grönt kolväte som blir ett utmärkt 
dieselbränsle.

Evolution Diesel

Förnybar råvara in Processen Produkter ut

Tallolja

Animaliska avfall

Gröna restoljor

Oljor utanför livsmedelssektorn

Förnybar råvara in

I dag I morgon
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vIndkraft som utgör förnybar el för våra raffinaderier överskottsvärme från tillverkningen

458 gWh0 gWh
I dagI dag I morgonI morgon

1 240 gWh110 gWh

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

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) 

Evolution Diesel

Evolution Bensin

Produkter ut

Pyrolysoljor

Restprodukter 
från svartlut

Evolution Diesel

Evolution Bensin

Kemiprodukter

Förnybar råvara in Produkter utg g
I övermorgon

GHT – Green Hydro Treater med 
dewaxing
Anläggningar för Evolution Diesel finns 
i båda våra raffinaderier.

Grön bensin 
Tillverkas i Preemraff Lysekil genom 
krackning av restprodukter.

Vätekrackning
Restprodukter från den svenska skogen 
blir till förnybar diesel i Preemraff 
Lysekil.

Asfaltstillverkning istället för tjockolja
Preemraff Göteborg levererar råvaran 
för detta.

Grön vätgas 
Görs av biogas vilket reducerar CO₂-
emissionen vid dieselproduktion.

Kemikalietillverkning 
Istället för fossil bensinproduktion.

CO₂-återvinning från process-
anläggningen

Nyttiggörande av överskotts-
värmeproduktion

Processen

Asfaltråvara

Tallolja

Animaliska avfall

Gröna restoljor

Oljor utanför 
livsmedelssektorn

Tyngre förnybara  
alkoholer
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När Hans Karlssons pappa startade Evald Karlssons 
åkeri 1953 var det billigt att tanka, och miljödebatten 
närmast obefintlig. Idag, 60 år senare, blir det allt 
viktigare att spara på resurserna, både med tanke 
på ekonomin och ur miljösynpunkt. Hans har tagit 
sparandet till en ny nivå. 

– När jag först såg Preems reklam för 
produkten Evolution Diesel hade jag 
inte hört talas om något liknande. En 
diesel som håller samma standard som 
vanlig diesel samtidigt som den sänker 
koldioxidutsläppen med nästan 30 
procent och dessutom inte kostar mer. 
Jag ringde Preem direkt och frågade 
varför den inte fanns på vår SÅIFA-mack 
i Oskarshamn. 

Hans har fått som han ville. Preem har 
försett SÅIFA-stationen med Evolution 
Diesel så regionens alla företagskunder 
kan tanka klimatsmart.

Sedan 1971 har Evald Karlssons åkeri 
fraktat hytter åt Scania. 2004 kom Hans 
underfund med att det är på bränslet 
man kan spara mest pengar. 

– Hade soppan kostat lika mycket 
idag som på farsans tid hade vi varit 
miljonärer, men det är en annan 
historia. Preem ska ha en eloge för att 
deras miljövänliga diesel kostar lika 
mycket som andra alternativ. Hade den 
varit dyrare, hade beslutet att byta varit 
svårare att ta. Förmodligen hade jag väl 
bytt ändå, folk i trakten säger att jag alltid 
varit lite galen. 

Hans började undervisa sin personal 
i hur man bäst kör klimatsmart, och 

skaffade så småningom utrustning 
för att mäta förarna. Det började som 
coachning och utvecklade sig senare till 
en intern tävling. 

– Det som är intressant är att olika 
förare nådde jämbördiga resultat fast på 
helt olika körsätt. En del accelererar hår-
dare, en del mjukare, men resultatet kan 
bli exakt likadant. Det handlar mycket 
om att utveckla en egen körstil och att 
bli ett med bilen. 

En konkret förändring som Hans 
infört är att bilarna endast tankas med 
så mycket bränsle som behövs för att 
ta bilen från A till B. Onödigt mycket 
bränsle innebär tyngre last och högre 
förbrukning. 

Hårt arbete lönar sig. Att Hans och 
hans förare lägger ner mycket arbete på 
att spara bränsle är uppenbart.

När en av Hans anställda vann första 
pris i förar-SM blev det ett konkret bevis 
på att arbetet lönat sig. Det är Svensk 
Åkeritidning som årligen ordnar en 
tävling för att främja bränslesmart kör-
ning och 2012 vann Johan Höggren på 
Evald Karlssons åkeri. Och han gjorde 
det med råge. 

– Johan var 27 procent bättre än ge-
nomsnittsföraren, vilket i sig är något att 
fira. Men det som gläder mig ännu mer 
är att han körde 12 procent bättre än en 
duktig elev på en Eco Driving-kurs. På 
en sådan kurs kör man på släta banor 
och utan några som helst hinder. Johan 
körde mer bränslesnålt än så, men i 
daglig tjänst på E4:an och E22:an. Det 
är helt fantastiskt.

Om alla landets förare skulle köra lika 
snålt som de fem finalisterna i Svensk 
Åkeritidnings tävling skulle koldioxid-
utsläppen minska med 1,1 miljarder ton 
och sammanlagt 4,7 miljarder kronor 
skulle sparas. Hans och hans förare visar 
att en förändring är möjlig.   

eftersom varenda 
droppe räknas.
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gulgröna transporter.

DHL är ett globalt företag med  
275 000 anställda varav ungefär 2 300 
arbetar i Sverige.  Precis som Preem är 
DHL ett företag som tar ett stort miljöan-
svar och arbetar mot det globala målet 
att sänka koldioxidutsläppen med 30 
procent. Ulf Hammarberg arbetar med 
Environmental Affairs på DHL Freight 
Sverige och är en av de drivande perso-
nerna i DHL:s miljöarbete. 

– Vi tecknade ett avtal med Preem 
när vi fick kännedom om Evolution 
Diesel. Och vårt samarbete har fung-
erat bra. För oss är det viktigt att Preem 
är ett svenskt företag och att de har en 
tydlig miljöstrategi.

DHL har ungefär 70 tunga fordon i 
egen regi i Sverige, men majoriteten 
av deras nätverkstransporter körs av 
externa så kallade linjetransportörer. 
DHL:s miljöarbete begränsas inte till att 
deras egna fordon – lastbilar och tjänste-
bilar – tankas med Evolution Diesel. De 

försöker även få sina samarbetspartners 
att göra ett aktivt miljöval av drivmedel.   

– Vi för nära dialoger med våra cirka 
100 åkare och informerar dem om vad 
ett aktivt val av drivmedel kan betyda. 
Det är tufft att vara åkare i Sverige idag 
och marginalerna är små. Därför 
betyder det väldigt mycket att 
Preemavtalet, som vi också kan 
erbjuda våra linjetransportörer, inte 
innebär ökade kostnader. Däremot 
har vi full respekt och förståelse för att 
vissa åkare kanske tecknat avtal med 
andra aktörer. 

Gröna drivmedel i fordonen gör 
att kunder och även konsumenter 
ges möjlighet att på ett enkelt och 
konkret sätt påverka utsläppen från 
sina transporter. 

Möjlighet för kunder att minska 
växthusgaser. En del i DHL:s mil-
jöarbete är DHL Miljöfrakt. Genom 

att lägga till 10 kronor extra per paket 
upp till 20 kg, kan kunden på ett 
mycket konkret sätt minska tillskottet 
av växthusgaser. Priset baseras på vad 
det i genomsnitt kostar att miljöeffek-
tivisera transporten, där DHL erbjuder 

marknaden ett visst antal miljöfrakts-
andelar och varje andel motsvarar en 
försändelse.

En gemensam resa. Eftersom kunder i 
praktiken köper andelar och inte en viss 
sträcka har DHL möjlighet att optimera 
miljöarbetet. Var som helst i DHL:s 
inrikesnät kan ett fossilt transportavsnitt 
bytas ut till ett fordon som går på förny-
elsebara bränslen. 

– Precis som Preem går i bräschen i 
sin bransch vill vi göra det samma i vår. 
För att göra det måste vi jobba med 
leverantörer med tydliga visioner. Vilket 
vi gör nu.   

2011 tog DHL i Sverige beslutet att byta till en grönare diesel och 
tecknade ett avtal med Preem. Nu återstår utmaningen att få deras 
cirka 100 externa linjetransportörer att ta samma beslut. 



gröna satsnIngar för ett      modernare raffInaderI.

sunpInemassafabrIkråvara
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skangass tIll lysekIl.  
Norska Skangass bygger en terminal i anslutning till Preemraff i 
Lysekil för att kunna leverera flytande naturgas från Nordsjön till 
raffinaderiet. För raffinaderiet innebär det först och främst betydligt 
mindre utsläpp av koldioxid, men det är också en ekonomiskt sund 
affär för båda parter. 

Skangass hämtar sin naturgas i 
Nordsjön. I deras anläggning i Risavika 
utanför Stavanger renas och kyls 
naturgasen från gasform till flytande 
form för att lättare kunna transporteras. 
Den flytande formen av gasen kallas för 
Liquefied Natural Gas (LNG). När den 
flytande gasen kyls ned till minus 162 
grader, krävs det specialanpassade  
åtgärder för att kunna frakta och be-
handla gasen. 

2012 blev det specialbeställda 
fartyg klart som ska frakta den fly-
tande gasen från Stavanger till Lysekil. 
Lagringstanken vid raffinaderiet, som ska 
rymma 30 000 kubikmeter, beräknas stå 
färdig i början av 2014.   

I första hand kommer naturgasen 
att användas för att producera vätgas, 
vilken behövs för avsvavlings- och 
krackningsreaktioner i raffineringsan-
läggningen. Genom att ersätta butan och 

nafta som råvara minskar vi raffinaderiets 
koldioxidutsläpp med cirka 130 000 ton 
per år. Det motsvarar utsläppen från 
cirka 70 000 bilar. LNG kommer också att 
ersätta propan som bränsle i raffinaderiet. 

Vi har även etablerat en intern pro-
jektgrupp som utvärderar möjligheterna 
att låta LNG ingå i vår produktportfölj. 
LNG är en produkt som efterfrågas och 
kan till exempel ersätta tjockolja hos våra 
industrikunder. Genom sitt höga energi-
innehåll och låga kolinnehåll bidrar LNG 
till att minska koldioxidutsläpp. Andra 
miljövinster är lägre utsläpp av kväve-
oxider och partiklar, och mycket låga 
utsläpp av svavel.

 Med tanke på de nya miljökrav som 
sjöfarten står inför, är LNG dessutom 
högaktuellt som bränsle till fartygs-
trafiken. Vi ser också ett ökat intresse 
hos våra kunder inom tung trafik och 
landtransporter med lastbilar. Andelen 
tunga fordon som drivs med ”Dual Fuel”-
motorer, det vill säga LNG som huvudsak-
ligt bränsle och diesel som startbränsle, 
kommer att öka de närmaste åren.   
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gröna satsnIngar för ett      modernare raffInaderI.

klImateffektIvare 
med vIndkraft.
Vindkraftsföretaget VindIn ägs av 
ett flertal energiintensiva företag inom 
svensk basindustri, varav en av aktö-
rerna är Preem. Målet med samverkan är 
att gemensamt med andra energitunga 
industrier säkra tillförseln av konkurrens-
kraftig energi. Vindkraftverken är nog-
grant planerade och placerade så att de 
inte konkurrerar med andra utbyggnader 
i verksamheten eller närområdet. Vid 
planeringen tas även extra hänsyn så att 
placeringen inte stör omkringliggande 
fastigheter och natur.

En vindkraftssatsning i Lysekil 
började planeras redan 2009. I januari 
2012 skickades en ansökan in till 
m ilj ö    pröv nings delegationen i Västra 
Götalands län om att få uppföra sju 

vindkraftverk i Lysekil, varav fyra på 
Preemraffs mark. Ett verk ger cirka  
7 500 MWH/år, vilket motsvarar 
uppvärmning av cirka 1 500 villor.   

bIoraff göteborg

Tallolja är en restprodukt som utvinns ur 
svartlut i massabruken. Talloljan förädlas till 
råtalldiesel i fabriken Sunpine i Piteå som drivs 
gemensamt av Preem, Sveaskog, Södra och 
Kiram.  
 Först förestras oljan genom att man tillför 
metanol. Efter förestringen destilleras talloljan 
under vakuum, för att skilja råtalldieseln från 
återstoden som kallas tallbeck. Sedan skeppas 
råtalldieseln till Preems raffinaderi i Göteborg.

 I raffinaderiets bioraffinaderianläggning 
omvandlas råtalldieseln till förnybar diesel som 
består av kolväten vars egenskaper är lika med 
kolväten i fossil diesel. Vi processar den sedan 
med fossila råvaror och får en diesel med förny-
bart innehåll: Evolution Diesel.
 Transporterna ut till våra stationer är en viktig 
del i logistiken, därför är hållbara tranpsorter 
ett krav. Sedan 2005 måste alla chaufförer ha 
utbildning i sparsam körning, Eco-driving. 
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våra kärnvärden. 

Christian Bjerdén
Innan jag kom till Preem 2007 hade 
jag ingen tidigare erfarenhet av 
drivmedelsbranschen. Min bakgrund 
var musiklärare och rektor. Men med 
en lång erfarenhet av ledarskap och 
pedagogik började jag arbeta inom 
HR på Preem. Under mina nästan sex 
år i bolaget har jag hunnit med flera 
olika befattningar och fått en bred 
erfarenhet inom området. 

PROFESSIONELL
Jag visar respekt, följer lagar och  
normer, samt levererar hög kvalitet i 
arbetet. 

ANSVARSTAGANDE
Jag utför mitt arbete ansvarsfullt och 
har hela tiden ett högt säkerhetstän-
kande.

NYTÄNKANDE
Jag ser möjligheter istället för problem 
och försöker ständigt förbättra mitt 
arbete för ett hållbart samhälle.

KUNDFOKUSERAD
Jag utgår från kundens önskemål och 
situation för att finna gemensamma 
lösningar. Jag har en god dialog med 
kunden och håller vad jag lovar. 

KLIMAT- OCH MILJÖMEDVETEN
Jag tar hänsyn till klimat- och miljöpro-
blematiken i samhället i mitt dagliga 
arbete. Jag förstår hur min egen verk-
samhet påverkar miljön och arbetar 
efter vår miljöpolicy. 
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En modern HR-organisation har som uppdrag att stödja 
företagets chefer, och därigenom alla medarbetare, att 
utvecklas utifrån de förutsättningar som råder. Ledord 
som lyhördhet, ödmjukhet, kompetens, engagemang 

och professionalism är vägledande för att nå framgång. 
Under 2012 sattes just dessa egenskaper på prov då 

Preems organisation minskades med 111 tjänster.  

Omställningen. Preems behov av att 
modernisera och effektivisera organi-
sationen är ett ständigt återkommande 
arbete. För att behålla vår konkurrens-
kraft är det av yttersta vikt att vi tar 
oss an de frågor och utmaningar som 
uppstår när en organisation går in i  
en förändringsprocess. 

Inför arbetet med Preems omställ-
ningsprocess utgick koncernledningen 
från företagets kärnvärden. Med hjälp 
av dessa utarbetades ett ramverk för 
den process som HR tog fram inför om-
ställningsarbetet. En betydande del av 
detta arbete var den kommunikations-
plan som HR ansvarade för, vars uppgift 
var att agera vägledande genom hela 
omställningsprocessen.  

En viktig del av kommunikationspla-
nens syfte är tydlighet och delaktighet i 
förändringsprocessens framskridande. 
Samtliga chefer fick varje vecka ett 
informationsbrev för vidare befordran 
ut till medarbetarna. Som komplement 
fanns även information på vårt intranät 
där frågor och svar fylldes på vartefter 
nya frågor inkom. På intranätet publi-
cerades även information om relevanta 
utbildningar och annat aktuellt rörande 
omställningsarbetet.

Utöver detta inrättades även en 
stödapparat med chefsforum, utbild-
ningar i förändringsledning, stöd för 
medarbetare och Trygghetsråd för 
både medarbetare, fack och chefer. 
En av de mest omfattande delarna av 

Preems Talangprogram syftar till att utveckla våra 
identifierade talanger i samklang med Preems vär-
deringar kring ledarskap. En viktig förmåga som vi 
vill att våra framtida chefer ska besitta är att se till 
hela Preem och samtliga delar i värdekedjan. Som 
ett steg i detta uppmuntrar vi bland annat möjlig-
heten till rotation mellan våra affärsområden.

camIlla dImberg
chef planerIng & optImerIng, stockholm

mIkael nIklasson
underhållschef el & Instrument, lysekIl

vI sätter mjuka 
värden I fokus.

1.  vad uppskattar du mest 
med att arbeta på preem?  

2.  hur har dIn yrkesroll 
utvecklas med hjälp av 
preems talangprogram?

1.  Möjligheten att anta nya utmaningar är viktigt 
för mig. Preem är också ett företag som i grun-
den står för samma värderingar som jag själv.

2.  Det har gett mig en större inblick i mig själv,  
både mina starka och svaga sidor. Jag känner 
mig idag tryggare i min yrkesroll. Det har också 
gett mig ett brett kontaktnät som spänner över 
Preems alla verksamhetsområden. Jag har 
genom detta fått en än mer djupare förståelse 
för Preems verksamhet och bredd.

1.  Komplexiteten i och kraven på vår närings-
kedja. Detta leder till ett varierande och utma-
nande arbete med stora utvecklingsmöjligheter 
och breda kontaktytor.

2.  Genom att jag nu känner mig själv bättre, mina 
styrkor och svagheter. Det gör det lättare att 
förstå andras behov och hjälpa dem att utveck-
las i sitt arbete.

25preem årsberättelse 2012



preems svarta guld,  
nu ännu godare.

Våra drivmedelsstationer har 
alltid varit viktiga för oss. Inte bara 
för att det är där vi säljer en stor del 
av våra produkter, utan också för att 
det är där vi möter våra kunder och 
visar upp vårt varumärke. Därför 
har rätt bemötande, rätt mat och 
rätt dryck länge varit huvudfrågor 
för Preem. Bland annat tror vi starkt 
på att ett bra kaffe på vägen är en 
väg till framgång, och med den 
grundtanken tog vi beslutet att spe-
cialbeställa en unik kaffeblandning 
från ett svenskt kafferosteri.  

Redan 2011 bytte vi ut allt vårt 
kaffe mot ekologiska och rättvise-
märkta bönor. En mycket lyckad 
satsning, som gör att vi ständigt 
arbetar med att utveckla vårt 
kaffekoncept. Ett bra kaffe ska 
vara rättvist, ekologiskt och gott. 
Därför inledde vi under 2012 ett 
samarbete med ett svenskt kaffe-
rosteri som delar vår syn i den här 
frågan. Rosteriet heter Bergstrands 
Kafferosteri och har sedan 1891 
rostat sina bönor i Göteborg. De 
har tagit fram tre olika kaffebland-
ningar som är unika för Preem och 
våra kunder.   

2006 påbörjade vi en storsatsning på våra drivmedelstationer. 
Vår vision var att utveckla stationerna till mötesplatser för bilåkare 
runt om i landet, med förstklassig service, mat och dryck. 2012 
tog vi utvecklingen ytterligare en nivå. 

omställningen bestod av förhand-
lingar med fackliga representanter där vi 
var mycket måna om en bra samverkan 
för alla parter, ett arbete som vi lyckades 
med. Totalt minskades organisationen 
med 111 tjänster varav huvuddelen avsåg 
befattningar vid raffinaderiet. 

Utmaningar. Genom att leverera hög 
kvalitet och service till alla medarbe-
tare, chefer och partners verkar HR 
som en viktig och strategisk resurs för 
Preems verksamhet och affär. En av våra 
utmaningar under 2013 är utvecklingen 
av HR:s egen organisation, där syftet är 
att bli ännu bättre på att utveckla våra 
tjänster gällande effektivitet, enhetlighet 
och kvalitet till hela Preem. 

HR:s nya organisation och arbets-
sätt möjliggör för ett bättre strategiskt 
utnyttjande av våra HR Business Partners 
som finns representerade inom samt-
liga affärsområden, ledningsgrupper 
och staber. Vårt HR Servicecenter är 
uppbyggt för att finnas tillgängligt för 
alla medarbetare och fungerar som ett 
operationellt och administrativt stöd  
till verksamheten.

Framtiden. Preems HR-organisation 
är nytänkande, modern och innovativ. 
Det återkommande syftet är att hjälpa 
företaget att utvecklas i strategiskt 
rätt riktning. HR har också en viktig 
uppgift i att stärka den företagskultur 
och värdegrund som ledningen vill ska 
finnas på Preem. En målsättning är att 
alla medarbetare förstår betydelsen av 
varandras roller samt att det finns en 
”Preemsjäl” som medarbetaren lätt kan 
identifiera sig med.   
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bergstrands mellanrost. 
Ett komplext, mustigt och fylligt kaffe 
med en välavvägd balans. Fina aromer 
av citrus och cigarrtobak.

bergstrands skåne. 

Ett fylligt och kraftigt kaffe med en 

väl avvägd balans. Kraftig arom, fram-
trädande god kaffesmak och en lång 
glädjande avslutning.

bergstrands espresso.  
Frisk espresso med nötiga inslag. 
Ordentlig kropp, mustighet och  
fyllighet. 

på vårt café kan man 
även tanka bIlen.
Kaffebönorna är redan utbytta och 
installationerna av helt nya maskiner 
till alla våra 96 Preem Partner-stationer 
har påbörjats. Vi har dessutom sett till 
att minst en anställd på varje station har 
genomgått en baristautbildning, över 
100 medarbetare utbildades under 
2012. Kaffesatsningen kommer inte att 
avstanna, vi ska introducera fler nyheter 
framöver. Vi ska vara som vilket bra 
café som helst, förutom att vi även 
säljer drivmedel. 



ett verklIgt erbjudande.
se och upplev vårt freshkoncept I verklIgheten.  
ta med kupongen tIll dIn preemstatIon, så bjuder  
vI på en valfrI lIten kopp kaffe. värde 16–19 kronor.

erbjudandet gäller till och med 31 mars 2014. det kan inte kombineras 
med andra erbjudanden. till butiken: scannas i kassan för ersättning.

varsågod!
vI bjuder på en  

kopp kaffe.



Illustration
Bubblorna visar CO₂-besparing av 
drivmedelsförsäljning i tusental ton. 
Staplarna visar Preems marknads-
andel i Sverige, per produkt. 
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Andreas Viefhaus
Jag kom till Preem 2005 och fick då 
i uppdrag att vända verksam heten 
på våra drivmedelsstationer som 
gick dåligt. Fem år senare såg vi en 
positiv trend. Sedan 2008 sitter jag 
i koncernledningen och ansvarar för 
det affärsområde som vi kallar för 
Marknad, vilket innefattar marknads- 
och försäljnings  organisationen  
i Sverige.
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en marknad I  
förändrIng.

Under 2012 såg vi en tydlig trend; kunder inom industrin konverterar i allt 
större grad till naturgas från olika tjock- och eldningsoljor. Mycket tyder på 

att den trenden kommer att fortsätta. Preem har noga följt utvecklingen och 
under 2012 påbörjade vi projekt och investeringar för att möta kundernas 

nya preferenser. Liquefied Natural Gas (LNG) och Liquefied Petroleum Gas 
(LPG) är numera en viktig produkt i Preems kommande produktportfölj.

Utmaningar 2012. Den ojämförligt 
viktigaste händelsen under 2012 för 
vårt företagssegment, som inne fattar 
industri, återförsäljare, gas och smörj-
medel, var den kraftiga nedgången för 
tjock- och eldningsoljevolymerna. En 
orolig världsekonomi och miljöaspekter 
gjorde att såväl små som stora indu-
strier i Sverige såg över sin energian-
vändning och ett antal företag valde att 
övergå till gas. Mindre industrier över-
gick från eldningsolja till LPG, medan 
större industrier övergick till, eller 
undersökte möjligheterna att övergå 
till, LNG. Trenden är tydlig och den här 
utvecklingen kommer självklart att på-
verka Preem, då vi har en dominerande 
ställning på den svenska marknaden  
för eldningsoljeprodukter. 

För att möta våra kunders föränd-
rade önskemål och samtidigt bidra till 
minskade koldioxidutsläpp, vilket både 
LPG och LNG bidrar till, kommer vi 
att satsa på naturgasen. Tillsammans 
med norska Skangass bygger Preem 
en terminal för LNG i anslutning till 
Preemraff Lysekil och därtill bygger vi 
en bilutlastning för LPG. Förutom att 
ersätta tjockolja hos våra industrikunder 
och därmed minska deras miljöpåver-
kan har naturgasen andra intressanta 
användningsområden. Till exempel som 
bränsle till fartygstrafiken, framförallt 
med tanke på de nya miljökrav som 
sjöfarten står inför. Vi ser ett ökat in-
tresse hos våra kunder inom tung trafik, 
landtransporter. Vi räknar med att 
andelen tunga fordon som drivs med 

”Dual Fuel”-motorer, det vill säga med 
LNG som huvudsakligt bränsle och med 
diesel som startbränsle kommer att öka 
de närmaste åren.

Utmaningar för Preems drivmedels-
stationer 2012. Under de senaste åren 
har en stor del av vårt fokus legat på att 
vända den tidigare negativa trenden 
bland drivmedelsstationerna, där 
försäljningen av såväl drivmedel som 
butiksprodukter minskade. 

Efter några år av strategiskt arbete 
och kontinuerlig uppföljning, har vi nu 
kommit till en punkt där försäljningen 
av diesel på våra stationer ökar. Under 
det här arbetet har vi upptäckt, eller 
snarare återupptäckt, den fantastiska 
potentialen i våra drivmedelsstationer.
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Stationerna är inte bara viktiga som 
handelsplats för våra drivmedel och 
övriga varor. Det är också där som våra 
drygt 30 miljoner årliga besökare möter 
vårt varumärke. Stationerna är Preems 
kanske viktigaste ansikte utåt. Inom 
Marknad & Försäljning har vi ett stort 
och självklart uppdrag att säkerställa 
att Preems varumärke och värderingar 
återspeglas och förmedlas på alla våra 
cirka 600 drivmedelsstationer. 

Under slutet av 2011 och början av 
2012 upplevde vi minskade volymer på 
våra stationer. En kombination av ekono-
miska oroligheter, ökad miljömedveten-
het och att fordonen drar mindre bränsle 
innebär att konsumenterna tankade 
mindre eller helt avstod från att ta bilen. 
Ekonomisk oro kommer och går, men 
människors medvetande om miljön är en 
trend som inte kommer att brytas. Det är 
en utmaning för oss och ställer krav på 
innovativt tänkande. 

Efter introduktionen av Preem 
Evolution Diesel under 2011 blev 2012 
ett spännande år då Evolution Diesel 
gjorde skäl för sitt namn. Just Evolution 
står för att produkten ska utvecklas och 
bli bättre och bättre. Under 2012 ökade 
vi andelen förnybar råvara från 22 till 30 
procent och vi fick möjlighet att lansera 
en än ”grönare” Evolution Diesel. 

Marknadsföringen av drivmedel är en 
utmaning och mer komplex än mark-
nadsföringen av många andra produkter. 
Preem Evolution Diesel är dessutom en 
unik produkt. Vi måste beakta viktiga 
frågor som miljö och människors 

säkerhet och att det vi säger kommer att 
kritiskt granskas av media, konkurrenter 
och expertis inom området. Med det i 
åtanke, känns det extra tillfredställande 
när vi ser tillbaka på en lansering som 
gick långt över förväntan.

Hur gick det? Ett av Preems övergrip-
ande mål är att minska utsläppen av 
växthusgaser. För oss som arbetar med 
försäljning innebär det att ett av våra 
centrala försäljningsmål är att öka försälj-
ningen av förnybara drivmedel. Målet 
för 2012 var att minst 8,1 procent av all 
vår drivmedelsförsäljning skulle vara av 
förnybart ursprung. Resultatet för 2012 
blev hela 9,6 procent och med det är vi 
redan nu nära att nå EU:s mål för 2020. 
Vi ökar vår målsättning från år till år och 
2013 kommer vi att ha nått ännu längre. 
Vår satsning på Preem Evolution Diesel 
är hittills vår viktigaste akti-
vitet i att nå våra mål inom 
försäljning av förnybara 
drivmedel.

37 procent av all 
diesel vi sålde 2012 
var Preem Evolution 
Diesel, och med 
tanke på att vi står 
för nästan 40 procent 
av all diesel 
som säljs i 
Sverige ger 
det stora 
miljövinster i 
form av mins-
kade utsläpp 

av koldioxid. Pro dukt  en fick också ett 
positivt mottagande hos fordonstillver-
karna som, med all rätt, är en krävande 
målgrupp. Ett nytt drivmedel måste 
svara upp mot deras löften om motorka-
pacitet, garantier och säkerhet. 

Utmaningar 2013. För oss inom 
Marknad & Försäljning innebär 2013 
och framåt att vi ska göra Preem än mer 
synligt, och tydligt. Bland annat satsar vi 
på att etablera fler drivmedels stationer 
framförallt i Stockholmsområdet. Där 
har vi idag har en sjuprocentig mark-
nadsandel på bensin och vi vill närma 
oss de 12 procent vi har i hela Sverige. 
Att bygga nya drivmedelsstationer är en 
utmaning som vi ser fram emot men det 
är kostsamt, tidskrävande och kräver 
noggranna analys arbeten. 

Vi ska också fortsätta att marknads-
föra Preem och berätta om vår vision: 
Att leda utvecklingen mot ett hållbart 

samhälle. Vi har 
inga miljövän-
liga drivmedel, 
några sådana 

existerar inte, men vi 
har faktiskt de minst 

miljö påverkande produk-
terna på marknaden. 
Vi skapar framtidens 
drivmedel för dagens 
fordonsflotta, vilket är 

en insats för miljön som 
vi är stolta över.   



14,31 sek

Moms 
(25% mervärdesskatt)

Koldioxidskatt
(fast skatt)

Energiskatt
(fast skatt)

Råvara, produk-
tion samt hante-
ringskostnader.

Slutgiltigt pris för en liter bensin 2 januari 2013.

Ekonomisk oro kommer 
och går, men människors 

medvetande om miljön är en trend 
som inte kommer att brytas.
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Tankfält Väst på Preemraff i Lysekil.
Innehåller bensinkomponenter som 
sedan ska bli till bensin.



en grönare dIesel
för hela sverIge. 

Preem Evolution Diesel är en produkt som utvecklas och hela tiden blir bättre. 
Redan ett år efter lanseringen kunde vi öka den gröna andelen råvara i produkten 
till hela 30 procent. Andelen tallolja ökade från 15 procent till 23 procent och till 
det låginblandas 7 procent RME. Reduktionen av koldioxid gick från 16 procent 
till 25 procent jämfört med fossil diesel. Det betyder att det blev ännu enklare 

för Sveriges bilister och yrkesförare att vara med och bidra till minskade utsläpp 
från trafik och transporter. En nyhet väl värd att kommunicera.

I juni 2012 lanserade vi den ännu 
grönare upplagan av Evolution Diesel. 
Marknadsföringen innefattade både 
traditionella och nytänkande medel, 
och informerade om att det faktiskt inte 
är så svårt som många tror att göra bra 
miljöval och leva lite klimatsmartare. 
Lanseringen markerade starten för 
vår integrerade sommarkampanj som 
bestod av bland annat annonsering, 
utomhusreklam, TV och kampanjsajt och 
avslutades med vår medverkan under 
Almedalsveckan på Gotland. 

Genom kampanjen ville vi visa att vi 
verkligen lever efter vår vision; att leda 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

Marknadsföring. Under 2012 mark-
nadsförde vi oss genom två olika reklam-
filmer i tv. 

Den ena filmen, som behandlar vår 
Evolution Diesel, beskriver en stressad 
småbarnsmamma och hennes vedermö-
dor i kampen om att värna om en bättre 
miljö. Att källsortera är en självklarhet 
för oss som bryr sig om miljön. Att tanka 

Evolution Diesel är ett annat bidrag.
Den andra filmen behandlar våra 

stationer. Samma mamma med sina 
barn, nu i bilen på väg till mormor på 
långresa. Många människor känner igen 
sig i filmens tema som handlar om barn 
som blir extra förtjusta i en sång, vilken 
spelas gång på gång. 

Vid dessa tillfällen kan det kännas 
extra skönt att sträcka på benen och äta 
något varmt eller kallt ur vårt freshfoods-
ortiment, eller ta en kopp kaffe. Sveriges 
godaste, tycker vi. 
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NU MINSKAR DEN CO2-UTSLÄPPEN MED 25%

 PREEM EVOLUTION 

DIESELKOR PÅ 
KOTTAR
VI GÖR DIESEL AV SVENSK TALLOLJA



världens första 
facebookgrupp med

egen tjänstebIl.
Under Almedalsveckan 2012 erbjöd 
Preem nyanlända flygresenärer till 
Gotland kostnadsfri transport till 
Almedalsområdet i centrala Visby. 
Bilen, en Volvo V60, kördes naturligtvis 
på Preems Evolution Diesel och var 
tydligt skyltad med budskap om driv-
medlets miljöanpassade egenskaper. 
Resenärerna utnyttjade Evolutionbilen 
flitigt och det blev många turer fram 
och tillbaka mellan Visby flygplats och 
Almedalsområdet. Nyfikenheten på 
Preems diesel var ett naturligt samtals-
ämne under bilresorna.

När Almedalsveckan var slut lan-
serades Evolutionbilen i Preems 

Face  book  grupp. Vem som helst, som 
befann sig i någon av de 10 utvalda 
kampanj städerna, kunde utan kostnad 
disponera Evolutionbilen i 24 timmar. 
Efter tidsperiodens slut fick personen 
lämna tillbaka bilen på en Preemstation 
i någon av de andra städerna där nästa 
person stod redo att köra vidare. All 
bokning av bilen skedde via Facebook. 
Bilen var utrustad med webbkamera, 
vilket gjorde det enkelt att följa bilen och 
ta reda på var den befann sig. Kampanjen 
var mycket framgångsrik och nyheten om 
att kostnadsfritt kunna låna en bil, inklu-
sive drivmedlet Evolution Diesel, spred 
sig snabbt med hjälp av sociala medier.   
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Utomhuskampanj
En av stortavlorna i den rikstäckande utomhus-
kampanjen för Evolution Diesel. 

Samverkansarbete. Precis som 
tidigare år satsade vi på ett aktivt del-
tagande under Almedalsaktiviteterna. 
Vi fanns på plats med kunniga och 
engagerade medarbetare som deltog 
i seminarier, diskuterade och skapade 
opinion. Almedalsveckan är ett utmärkt 
tillfälle för oss att möta beslutsfattare, att 
diskutera långsiktiga spelregler för gröna 
investeringar, debattera hållbara lös-
ningar för samhället och att berätta mer 
om vårt arbete med Evolution Diesel och 
framtidens förnybara drivmedel. 

Vi har ambitionen och planer på 
att utöka produktionen av förnybara 
drivmedel. Framtidens drivmedel som 
fungerar i dagens och morgondagens 
fordonsflotta. Vi har redan hållbara 
råvaror, kunskapen och tekniken som vi 

vill ta tillvara på och vidareutveckla. Vi 
vill kort sagt producera ännu fler gröna 
produkter på ett ännu effektivare sätt. 

Vårt budskap till våra politiker och 
beslutsfattare är kristallklart: Preem 
har visionen, viljan, tekniken och 
kompetensen. För att kunna ta nästa 
steg behöver vi tydliga och långsiktiga 
spelregler som visar att en investering 
för ett hållbart samhälle även är en 
ekonomiskt hållbar investering.   
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Evolution-bilen.
Användes först under Almedalsveckan och  
kunde sedan bokas på Facebook.



Inom Varuförsörjningen planerar 
och styr vi varuflödet in och ut från 
Preems två raffinaderier. Framförallt 
handlar det om inköp och transporter 
av olja. Men vi ansvarar också för att de 
färdiga produkterna når Preems kunder. 
Ungefär två tredjedelar av produktionen 
exporteras till kunder utanför Sverige 
medan den återstående tredjedelen säljs 
på den svenska marknaden. Dels via 
Preems egen säljorganisation men också 
direkt från Varuförsörjningen till andra 
drivmedelsbolag och större kunder. 

Förutom inköp och leverans ansvarar 
vi för de strategiska besluten när det 
gäller produktportföljens innehåll. Vi har 
dessutom det viktiga huvudansvaret för 
att optimera våra raffineringsmarginaler, 
det vill säga skillnaden mellan de färdiga 
produkternas värde och råvaru- och 
raffineringskostnaderna. Det är ett 
utmanande arbete. Marginalen påverkas 
till stor del av yttre faktorer, och då gäller 
det att vara riktigt bra på de faktorer som 
vi faktiskt kan påverka. 

Viktigt inom Varuförsörjningen 
under 2012. Det enskilt mest tids-
krävande projektet under 2012 var 
Preems omställningsprocess. För 
Varuförsörjningen innebar detta en 
renodling och effektivisering av vår 
organisation. Syftet med förändringarna 
inom Varuförsörjningen är bland annat 
att öka fokus på strategi- och affärsfrågor 

nya möjlIgheter på en 
händelserIk marknad.

EU                                     Nordamerika                             Övriga

5

10

 Ingrid Bodin
Jag kom till Preem 1988 efter att 

har läst Industriell Ekonomi i 
Linköping. Efter ett antal olika 
befattningar är jag nu chef 

för Varuförsörjnigen och 
medlem i koncernledningen.

Illustration
Hur våra exportvaror är 
fördelade på våra olika 

regioner, i miljoner m³: 
EU 11,8, Nordamerika 

0,74, Övriga 0,64.
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Under ett år som präglades av lågkonjunktur och återhållsamhet såg vi oss 
om i världen efter nya affärsmöjligheter. Det visade sig att en aktörs bort-

fall från marknaden skulle gynna oss – både kortsiktigt och långsiktigt.
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på affärsområdesledningsnivå, samt att 
stärka den operativa ledningsnivån. Vi 
har flyttat en del befattningar mellan 
affärsområdena  Varuförsörjningen, 
Preemraff och Marknad och försäljning i 
syfte att effektivisera våra arbetsproces-
ser och dessutom förändrat den interna 
organisationen inom Varuförsörjningen. 

Det kontinuerliga arbetet med att 
förbättra säkerheten och miljön på våra 
depåer har fortsatt. Vi har länge varit 
miljöcertifierade enligt ISO 14001 och 
arbetar ständigt med förbättringar, vilket  
bland annat innebär att vi utvecklat 
ett riskhanteringsverktyg för säkerhet, 
Preem Blue, som analyserar riskfaktorer 
inom anläggningar. 

Vi genomför kontinuerligt arbetsplats-
undersökningar för att säkerställa, samt 
hitta förbättringar för, att rätt skyddsut-
rustning finns på arbetsplatsen. Preem 
Blue används även när vi gör avtalsrevi-
sioner på våra transportörer. 

Under 2012 fortsatte vi utvecklingen 
av vårt arbete med ”slow steaming” 
som reducerar koldioxidutsläppen och 
minskar bränsleförbrukningen för våra 
fartyg. ”Slow steaming” innebär att 
fartyget anpassar farten för att anlöpa 
hamn vid en mer exakt tidpunkt – istället 
för att ankra och invänta ledig kaj. Som 
ett resultat av detta arbete minskade vi 
koldioxidutsläppen med 4 929 ton, vilket 
motsvarar ungefär 1 200 MUSD i mins-
kade bränslekostnader. Vi nådde också 

mycket bra resultat för våra leveranser 
via tankbilstransport, 99,2 procent kom 
fram till kunden på utsatt tid. 

En händelserik marknad. 
Raffinerings marginalerna påverkas 
till stor del av yttre faktorer, så som 
oroligheter, naturkatastrofer, rådande 
världsekonomi och konkurrenters age-
rande. Detta innebär utmaningar för den 
långsiktiga planeringen. 2011 och början 
av 2012 var en ekonomiskt krävande 
period för hela raffineringsnäringen. 
Flera raffinaderier i Europa fick stängas 
ned, lades i ”malpåse” eller såldes till nya 
operatörer. På Preem agerade vi snabbt 
och effektiviserade vår organisation 
vilket gjorde att vi tog oss igenom krisen. 

Dock var inte alla lika lyckosamma. 
Petroplus, då ett av Europas största 
oljebolag, gick i konkurs i början av 
2012. När de stängde ned sina raffina-
derier försvann en stor del av Europas 
raffinaderikapacitet vilket resulterade i 
en positiv utveckling för raffineringsmar-
ginalerna. Vi började dessutom utforska 
den marknad som Petroplus tidigare 
agerat på och fann nya kunder, fram-
förallt i England som blev vårt största 
exportland under 2012.

Om 2013. Viktigast för 2013 blir 
revisionsstoppet på Preemraff i Lysekil 
som äger rum i september och oktober. 
För oss på Varuförsörjningen innebär 

detta att vi kommer att samarbeta ännu 
närmare med våra raffinaderier och vår 
marknadsorganisation för att kunna 
tillgodose kundernas behov. Vi måste 
bygga upp lager och planera noggrant 
för att säkerställa att vi kan förse mark-
naden med de produkter de efterfrågar 
även under själva produktionsstoppet.

En annan viktig aktivitet inom 
Varuförsörjningen under 2013 är ett 
Operational Excellence projekt, ”Från 
affär till betalning”, med fokus på 
lönsamhet och kvalitet. Målet är att 
minska kapitalbindningseffekter och 
att effektivisera processen Order to 
Cash. Nyckeln till framgång i projektet 
är att förbättra verksamhetens operativa 
arbete tvärfunktionellt, därför har vi 
engagerat specialister ur hela processen, 
från trading till fakturering och finans. 
Detta projekt är ett led i vår ambition att 
bedriva kontinuerligt förändringsarbete 
med mätbara resultat för högre preci-
sion, lägre risk och snabbare resultat.

För att ytterligare fokusera på 
personsäkerhet kommer vi att driva 
arbetet med att säkra lossningsplatser 
tillsammans med myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap (MSB)  
i syfte att öka säkerhet och minska spill 
vid lossningen av tankbilar.  



Planerar och styr varuflödet in och ut ur våra två raffinaderier. 
Främst är det råolja som köps in och transporteras till Sverige via 
fartyg. Vi ser också till att de färdiga produkterna kommer fram till 
slutkunderna över hela världen.

Hjärtat i verksamheten. På raffinaderierna i Lysekil och 
Göteborg tillverkas 345 000 fat petroleumprodukter per 
dag. Anläggningarna är bland Europas mest energieffek-
tiva, och vi jobbar kontinuerligt med att sänka utsläppen. 
Vi levererar också överskottsvärmen till bland annat 
Göteborgs Stad och Lysekils kommun.

raffInerIng

varuförsörjnIng PlanERing OCH 
OPtiMERing

inköP/tRaDing 
aV RÅOlJa

långtidskontrakt

Spotmarknad

SHiPPing

DiStRibutiOn
18 870 178 272 liter 

FöRSälJning/ 
 tRaDing
    av de färdiga produkterna

Export 69%

marknad & 
försäljnIng

lagRing

gasol

nafta

bensin

Diesel

Eldningsolja

Svavel

Smörjmedel

Råtalldiesel

Överskotts-
värme

Försäljning i Sverige

resan In I tanken.
Här kan du följa råvarans väg från oljekällan ända in i tanken på bilen.  

En resa som samtidigt visar hur vi som företag är uppbyggda, med affärs-
områdena Varuförsörjning, Raffinering och Marknad & Försäljning.

Stationer, 7%

Företag, 13%

Storkunder, 11%
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Ansiktet utåt. Både för privat konsumenter och 
företagskunder. Den klassiska bensinstationen 
har i vår tappning utvecklats till ett ställe dit man 
lika gärna åker för att ta en fika eller handla bra 
hämtmat, Freshfood. 

Försäljning i Sverige



TRANSPORTER
Land/vatten

2012 I sIffror.
Här bjuder vi på ett axplock av vad som hände inom våra verksamhetsområden under 
2012 – redovisat med siffror och tecken. Ett annorlunda sorts nyckeltal, kan man säga.

varuförsörjnIng

raffInerIng

Per region

EU

Miljoner m³

Nordamerika

68 469 MSEK
Övriga

EXPORT
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18 870 178 272 liter
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UTSLÄPPSNIVÅER KVÄVE
Utsläpp Lysekil

Utsläpp Göteborg

Miljövillkor Lysekil

Miljövillkor Göteborg

Nord-
sjön

Råolja

Ryssland

Totalt:

54%
36%

8%

18 159 379 m3

INKÖP

Övriga
(2%)Afrika

Miljövillkorsgränsen för Lysekil utgörs av ett årsmedelvärde för de tre senaste åren. Miljövillkorsgränsen utgörs av ett årsmedelvärde för de tre senaste åren.
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ACP Evolution 
Diesel MK1

ACP Diesel MK1
Biodiesel 100

Bensin 95 E5
max 5% etanol

max 7% RME

max 5% RME (Tusental ton)

159

45,9

376,8
E85

28,4

24,4

Av drivmedelsförsäljning
CO2-BESPARING*

marknad & försäljnIng

vIktIga resultat 2012

Preems svenska marknad 2012

Procent
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Försäljning via andra oljeföretag
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*jämfört med basvärde enligt EU-direktivet (wtw).

FÖRNYBAR ANDEL DRIVMEDEL 2012

Bensin

19,6%
Diesel

70,8% HVO från
Evolution Diesel

Etanol −
Låginblandad

Etanol − E85

RME − 100%

10%
7% 7%

40%9,6%
36%

RME −
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Magnus Heimburg
Som CFO ansvarar jag för stabs-
funktionerna ekonomi, finans, IT 
och juridik. Jag är civilekonom 
och har erfarenhet från två stora 
industribolag innan jag hamnade 
på Preem 2007. 
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vI blIckar framåt mot  
ett händelserIkt år.

Under 2011 omförhandlade vi Preems 
kreditfaciliteter. En betydande del 
av kreditfaciliteterna är kopplade till 
finansiering av rörelsekapital, det vill 
säga lager och kundfodringar. Den nya 
finansieringsstrukturen har gjort oss 
mer flexibla och möjliggör bland annat 
ändrade mönster på inköp av olja.

Under 2012 hade vi en hög utnytt-
jandegrad på båda våra raffinaderier, 
vilket i kombination med goda raffine-
ringsmarginaler resulterat i ett kraftigt 
förbättrat resultat för Preems raffine-
ringsverksamhet. Även Preems resultat 
på den svenska marknaden fortsatte 

att förbättras under 2012. Ökningen i 
resultatet beror främst på förbättringar 
inom stationsverksamheten. 

2013. Viktigast för oss under 2013 blir att 
ta oss igenom revisionsstoppet i Lysekil. 
För oss handlar det mycket om att 
koordinera finansieringen av rörelseka-
pitalet då ett revisionsstopp sätter extra 
press på likviditeten. Vidare kommer 
stoppet att innebära ett ökat tryck på vår 
leverantörsreskontra. Då driftstoppet 
kostar nästan 500 MSEK ställs det extra 
höga krav på att alla fakturor hanteras på 
ett effektivt och korrekt sätt. 

Under 2013 kommer vi även att initiera 
en stor förstudie av Preems IT-system. 
Vi har ett arv att bära på där historiska 
förvärv och fusioner fört med sig en 
brokig systemkarta som inte konsolide-
rats på många år. Kraven är stora från vår 
affär på ständig utveckling och förbätt-
ring av IT-stödet. IT utgör en betydande 
del av Preems totala kostnader och det 
arbete vi nu initierar syftar till att uppnå 
en bra balans mellan IT-relaterade kost-
nader och intäkter.   

2012 var ett år som innebar förbättrade resultat för såväl raffineringsverk-
samheten som den svenska marknaden. Förutom det löpande arbetet såsom 
bokslut, skatteredovisning, kreditbedömning, likviditetsplanering, IT-drift och 
avtalsgranskning, kom 2012 att präglas internt av Preems omställningsarbete. 

41preem årsberättelse 2012



M
K

1/
M

K
3

slaget mellan dIeselklasserna.

Under 2012 gav regeringen i uppdrag 
till Trafikverket att utreda vilka skillna-
der i hälso- och miljöpåverkan som det 
finns mellan diesel av miljöklass 1 och 
miljöklass 3. I uppdraget ingick bland 
annat att utifrån genomförd samhälls-
ekonomisk analys ge förslag på lämplig 
skatteskillnad mellan diesel miljöklass 
1 och miljöklass 3. Transportstyrelsen, 
Naturvårdsverket och Statens energi-
myndighet är några av de instanser som 
har bistått Trafikverket i genomförandet 
av uppdraget.

I oktober 2012 publicerades Trafik-
verkets slutrapport. Gröna bilister 

sammanfattar Trafikverkets rapport på 
ett enkelt sätt: ”Myndighetsrapporter  
är ofta tung läsning där man får dra ut 
slutsatserna. Så inte denna gång; ’cirka 
100 procent högre risk för cancer’ 
visar oerhört tydligt på skillnaderna 
mellan dessa dieselsorter. Enbart för 
Storstockholm skulle en övergång till 
Mk3-diesel ge 6-36 nya förtida dödsfall 
och runt 50 fler fall av cancer, varje år. 
Utsläppsökningen gäller framför allt 
kväveoxider, partiklar och poly  cyk  liska 
aromatiska kolväten, och gäller även  
för nyare motortekniker och utsläpps-
klasser”.

Även på strikt ekonomiska grunder 
avvisas Mk3-dieseln. Den samhälls-
ekonomiska kostnaden för Mk3-diesel, 
främst relaterad till de beräknade hälso-
riskerna, är markant högre än för Mk1-
dieseln, enligt Trafikverkets rapport. 

Trafikverkets rapport konstaterar så-
ledes att miljöklass 1-diesel är att föredra 
framför miljöklass 3-diesel ur miljö- och 
hälsoperspektiv, men också ur ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv.

På Preem har vi hela tiden drivit linjen 
att vi fortsatt vill stå för en positiv drivme-
delsutveckling i Sverige och anser att en 
övergång till den sämre Europadieseln är 
förkastlig, eftersom det skulle medföra 
negativa miljö- och hälsokonsekvenser. 
Att ta ett steg tillbaka, mot en sämre 
kvalitet och ökade partikelemissioner, 
är ett steg i fel riktning. Preems vision är 
arbeta mot bättre och mer miljöanpas-
sade drivmedel. Inte att återgå till förra 
generationens fossila drivmedel.   

I Sverige har vi sedan början av 1990-talet haft en diesel som är 
bättre för hälsa och miljö, miljöklass 1 (Mk1), än resten av Europa. 
Mk1-dieseln är lägre beskattad, vilket går i linje med principen att 
premiera produkter med bättre miljö- och klimatprestanda. Detta har 
gjort att Mk1-dieseln dominerat den svenska marknaden, med bety-
dande hälso- och miljövinster jämfört med om vi hade haft en diesel 
av europeiskt snitt.
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SÅIFA-station 
Kommer även i fortsättningen 

fyllas på med Mk1-diesel. 
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Från vänster 
Christian Bjerdén, Direktör HR
Petter Holland, Koncernchef och VD
Peter Abrahamsson, Direktör Preemraff
Ingrid Bodin, Direktör Varuförsörjningen
Magnus Heimburg, Chief Financial Officer
Andreas Viefhaus, Direktör Marknad
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Från vänster  
Bassam Aburdene, London, 1948
Richard Öhman, Cherng Talay, 1951
Cristian Mattsson, Arbetstagarrepresentant, Kungshamn, 1968
Lennart Sundén, Almunge, 1952
Malin Larsson, Arbetstagarrepresentant, Farsta, 1974
Michael G:son Löw, Stockholm, 1951
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styrelse.
Från höger
Eva Lind Grennfelt, Arbetstagarrepresentant, Suppleant, Mölndal, 1973 
Per Höjgård, Stockholm, 1948
Jason T. Milazzo, Vice ordförande, London 1962
Mohammed H. Ali Al Amoudi, Ordförande, Jeddah, 1946
Eivind Hörsdal Simonsen, Arbetstagarrepresentant, Suppleant, Göteborg, 1966
Lars Nelson, Fiskebäckskil, 1941
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