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SVERIGES STÖRSTA
DRIVMEDELSBOLAG.

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 utom
lands. Drygt hälften av Sveriges industriföretag
och en tredjedel av småföretagen får värme och
energi från Preem.
Preem har ett rikstäckande servicenät med när
mare 600 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
2013 var Preems omsättning 89 miljarder sek.
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*Koldioxidbesparingen är beräknad enligt en Well to wheel som jämför Evolution Diesel med en standarddiesel. Koldioxidutsläppen för Evolution Diesel är
beräknade enligt ett genomsnittligt utsläpp för de olika säsongskvaliteterna under 2013. En dieselbil beräknas att släppa ut 2,22 ton koldioxid per år.

Med hållbarheten som drivkraft.

INLEDNING

2013 var ett utmanande år för Preem. Mitt under ett
mycket svårt raffineringsekonomiskt år för Europa
genomförde vi ett omfattande revisionsstopp på
vårt största raffinaderi i Lysekil. Det påverkade det
ekonomiska resultatet. Samtidigt står vi nu bättre
rustade än någonsin att förverkliga vår vision: att leda
omvandlingen mot ett hållbart samhälle.
Mohammed Hussein Al-Amoudi
Ordförande
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Höstens revisionsstopp i Lysekil räknas
till det största som gjorts i Sverige. Under
några intensiva veckor fylldes raffinaderiet
av 2 300 entreprenörer som tillsammans
med Preems personal utförde inspektioner
och underhållsarbete på samtliga delar av
anläggningen. Samtidigt gjordes investeringar på cirka 500 MSEK. Resultatet är en
anläggning med högre driftsäkerhet som är
mer energisnål, har lägre utsläpp och producerar mer bensin och diesel per liter råolja.
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I KORTHET
JANUARI. För att minska klimatpåverkan ytterligare lanserar Preem nästa generation av Evolution
Diesel med 30 procent förnybar råvara, vilket ger
en minskning av koldioxidutsläppen med upp till
27 procent. Den nya åretruntkvaliteten av Evolution Diesel innehåller lika hög andel förnybara
råvaror som tidigare enbart fanns i sommarkvaliteten, vilket innebär att alla dieselfordon kan tanka
och köra på Preem Evolution Diesel med lika stor
minskning av koldioxidutsläpp oavsett årstid.
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EUROPAS MODERNASTE RAFFINADERI
7–9
RUSTAR FÖR FRAMTIDEN.

FORSKNING SKAPAR
NYA AFFÄRER.
Sverige har som mål att ha en fossiloberoende
fordonsflotta år 2030. Här kan Preem bidra
med en viktig del av lösningen, då vi redan idag
producerar stora mängder förnybara drivmedel som fungerar i dagens bilar. För att öka produktionen och hitta fler användbara råvaror har
Preem utvecklat ett nära samarbete med såväl
högskolor och universitet som andra företag
och branscher.

30–31

FEBRUARI. Preem deltar på CHARM, Chalmers
arbetsmarknadsdagar, i Göteborg. Deltagandet
under dagarna stärker intresset för och kunskapen
om Preem som företag och arbetsgivare för morgondagens ingenjörer.

en klar vinnare som det företag som har kommit
längst i hållbarhetsarbetet.

MARS. Preem medverkar som huvudsponsor
av Vasaloppet för femte året i rad. Vi erbjuder
tävlande och åskådare gratis infartsparkering samt
transferbussar till och från Mora, för att minska
trafiktrycket och miljöpåverkan.

MAJ. Två nya drivmedelsstationer öppnas – en
ny, bemannad konceptstation i Karlskoga och en
Såifa drivmedelsanläggning för tung trafik vid
Örebro Truckstop. Såifaanläggningen är en av Sveriges största och mest moderna anläggningar för
tung trafik där yrkestrafiken kan tanka drivmedel
med förnybart innehåll, såsom Evolution Diesel
och Biodiesel 100.

APRIL. Gröna Bilister utser Preem till Bästa Bränslebolag 2013 i rapporten ”Hållbara drivmedel”.
Den årliga rapporten granskar bränslebolagen och
analyserar nuläget på den svenska drivmedelsmarknaden. Gröna Bilister lyfter fram Preem som

JUNI. Den nya driftcentralen på Preemraff i
Lysekil invigs den 14 juni. Den 4 800 kvadratmeter stora byggnaden är en av de större byggnationerna som genomförts i regionens näringsliv
under de senaste åren. Med sin spektakulära

RESAN IN
I TANKEN.

Här kan du följa råvarans väg från källan ända
in i tanken. En resa som samtidigt visar hur
Preem som företag är uppbyggt, med affärsområdena Varuförsörjning, Raffinering och
Marknad & Försäljning.

20–21

PREEM I NYTT SAMARBETE
MED SOS BARNBYAR.
Preems hållbarhetsarbete omfattar även sociala projekt. Under
2013 inledde Preem ett långsiktigt samarbete med SOS Barnbyar.

36–37

De senaste fem åren har den globala energimarknaden förändrats i grunden. USA har blivit mindre
beroende av oljeimport genom den nya frackingtekniken. Istället har Kina tagit över rollen som
världens största oljeimportör. Samtidigt ökar energieffektiviteten i samhället liksom produktionen
av el, värme och drivmedel från förnybar energi
rekordartat, tack vare en snabb teknisk utveckling.

utformning i sex våningsplan har modern teknik
kombinerats med en arbetsmiljö i toppklass. Den
5 juni invigs även den nya utlastningen av specialbränsle vid Preems depå i Skarvik, en investering
som är ett led i en ökad satsning från Preem på
specialbränsle.
JULI. I samband med Almedalsveckan lanserar
Preem en förbättrad Evolution Diesel med upp till
hela 35 procent förnybar råvara vilket reducerar
koldioxidutsläppen med upp till 31 procent jämfört
med fossil diesel. Preem och Chalmers förnyar
samtidigt forskningssamarbetet, en satsning värd
17,5 miljoner kronor och som ytterligare kommer
att stärka Preems möjligheter att möta allt högre
krav på bättre drivmedel med lägre utsläpp av
klimatgaser.

INLEDNING

NYA VINDAR PÅ
DEN GLOBALA
ENERGIMARKNADEN.

VISIONEN:
KLIMATNEUTRALA
TRANSPORTER.
Preem arbetar aktivt inom KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg – ett samarbetsprojekt med 14 andra företag som arbetar för
att godstransporterna på de svenska vägarna
ska vara klimatneutrala. Bland KNEG:s åtaganden ryms både dagens lösningar för den breda
marknaden och de som blir viktiga beståndsdelar av framtidens hållbara transportsystem.

16–17
AUGUSTI. Nedsläckningen av Preemraff i Lysekil
inför revisionsstoppet inleds. Över två års förberedelser ska omsättas i praktik och planeras i minsta
detalj för att arbetet ska löpa så säkert och effektivt
som möjligt.
SEPTEMBER. Preem lanserar som första drivmedelsföretag Salladsbaren på våra bemannade
stationer, ett resultat av en ökad efterfrågan bland
kunderna på nyttigare maträtter.
OKTOBER. Vid nätverket KNEG:s (Klimatneutrala
godstransporter på väg) årliga resultatkonferens
presenteras och överlämnas resultatrapporten
till infrastrukturminister Catarina Elmsäter Svärd.
Rapporten redovisar bland annat hur långt medlemsföretagen kommit i sina mål att minska sina

34–35
utsläpp i de egna vägtransporterna med 50 procent till år 2020.
NOVEMBER. Miljöminister Lena Ek besöker SunPine, fabriken där tallolja upparbetas till råtalldiesel för
att kunna levereras till Preems bioraffinaderi i Göteborg. Under dagen diskuteras också Preems önskan
om högre ambitioner i regeringens kvotpliktsförslag.
DECEMBER. Preem inleder en rikstäckande
kampanj där all kaffeförsäljning mellan kl. 12–24
under två veckors tid skänks till SOS Barnbyar.
Kampanjen inbringar totalt 720 760 kronor till SOS
Barnbyars verksamhet i Brovary i Ukraina samt
uppbyggnaden av ett familjehus i en ny barnby i
Thai Bin i Vietnam – de båda barnbyar som Preem
stödjer genom samarbetet med SOS Barnbyar.

PREEM ÅRSBERÄTTELSE 2013
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VD-ORD

PREEM LEDER JAKTEN
PÅ FRAMTIDENS
DRIVMEDEL.
PETTER HOLLAND
Koncernchef och VD
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Tankbil med Preem Evolution Diesel, bränslet som innehåller över en tredjedel förnybar råvara.

och andra drivmedelsbolag som vill
höja ambitionsnivån för att erbjuda
större volymer på prismässigt konkurrenskraftiga förnybara drivmedel.
JAKTEN på nya förnybara bränslen
kommer dock inte att avstanna inom
Preem. Under året förnyade Preem
och Chalmers sitt samarbetsavtal
som bland annat syftar
till att utveckla nya processer för att framställa
diesel ur nya råvaror.
En av de produkter som
vi undersöker just nu är
lignin, en restprodukt
från pappersmassaindustrin. Det nya avtalet
omfattar 17,5 miljoner
kronor och löper på
fem år.
Inom den egna
verksamheten investerar Preem årligen
600–800 miljoner kronor i ständiga
förbättringar. Dels för att möta
myndighetskrav, dels för att hålla
vår produktion och lönsamhet på
en hög nivå. Årets mest omfattande
projekt var utan tvekan revisionsstoppet på vårt raffinaderi i Lysekil,
en planerad åtgärd som utförs vart
sjätte år. Under åtta veckor i september och oktober fylldes anläggningen
av närmare 2 300 entreprenörer som
tillsammans med Preems personal

ÅRETS MEST
OMFATTANDE
PROJEKT VAR
UTAN TVEKAN
REVISIONSSTOPPET

utförde underhållsarbete på samtliga
delar av anläggningen. Samtidigt
gjordes omfattande investeringar
i värmeåtervinning för att minska
energiförbrukningen och utsläppen,
men också för att bygga bort flaskhalsar i produktionen. I samband
med stoppet kopplades även anslutningar till vår nya anläggning för
lng (naturgas) som vi under 2014 tar
in i produktionen av vätgas.
KOSTNADEN för underhållet uppgick till
500 msek och lika mycket användes
för investeringar kopplade till projektet. Den sammanlagda effekten
blir att vi nu har en topptrimmad
anläggning som är driftsäker, mer
energisnål, ger lägre utsläpp och
producerar mer bensin och diesel per
liter råolja. Jag vill också framhäva
det positiva resultatet av att låta så
många medarbetare från olika delar
av organisationen mötas och jobba
tillsammans i ett gemensamt projekt. En nog så viktig investering för
framtiden.
Ett projekt som stäcker sig över
betydligt längre tid är svar, ett itprojekt som startade under hösten
och som kommer att vara klart
först 2015. svar står för Styrning
av Volym, Affär och Redovisning
och syftar till att förnya arbetsprocesserna inom hela organisationen.
Projektet kommer att involvera totalt
PREEM ÅRSBERÄTTELSE 2013
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ED ETT TVÅ MÅNADER långt revisionsstopp på agendan förutspådde jag att 2013 skulle
bli ett mellanår för Preem.
Så blev det också. Låga raffineringsmarginaler internationellt såväl som
i Europa tillsammans med ett ökat
antal driftstörningar före och efter
stoppet bidrog till att vinsten blev
blygsam. Samtidigt står vi idag med
ett uppgraderat Lysekils-raffinaderi
som gör oss bättre rustade än
någonsin att möta våra kunders
krav och förverkliga vår vision: att
leda omvandlingen mot ett hållbart
samhälle.
Preem är ett företag vars framgångar vilar på en ständig vilja att
tänka om och göra bättre. Inför det
växande hotet om klimatförändringar har Preem som förädlare av
fossil råvara ett särskilt ansvar att
minska våra utsläpp och söka förnybara alternativ.
Vi är övertygade om att en stor
del av råvaran i framtidens drivmedel växer i skogen. För tre år
sedan lanserade vi Preem Evolution
Diesel – världens första drivmedel
med inblandning av tallolja, en förnybar råvara baserad
på restprodukter från
den svenska skogsindustrin. Under sommaren
2013 ökade vi andelen
förnybar råvara upp till
35 procent, vilket minskar koldioxidutsläppen
med upp till 31 procent
jämfört med vanlig fossil
diesel. Idag är Preem
Evolution Diesel standard på två tredjedelar av
våra drivmedelsstationer
i Sverige.
Därför välkomnar vi också regeringens förslag att införa kvotplikt på
förnybara bränslen för alla drivmedelsbolag. Men vi tycker att ambitionerna borde vara mycket högre.
Förslaget innebär att minst 9,5 procent av den diesel som drivmedelsbolagen säljer måste vara förnybar.
Samtidigt innebär förslaget att energiskattebefrielsen slopas på den andel
biodrivmedel som överskrider kvotplikten. Detta försvårar för Preem

Preem fördubblar kapaciteten för biodrivmedel i Göteborg. Den uppgraderade
GHT-anläggningen (Green Hydro Treater) förbättrar även vinteregenskaperna i de
biodrivmedel som produceras. Investeringen beräknas till 300 miljoner kronor.

38 medarbetare och ska i en första
fas definiera lösningarna och etablera
en ambitions- och tidsplan för de
kommande tre till fem åren.
2013 blev också året då nyetableringar av drivmedelsstationer tog ny
fart. Under året invigde vi två nya
stationer i Nyköping och Karlskoga
samt en Såifa-anläggning i Örebro
för tung trafik. Vi tog också första
spadtaget till Preems nya drivmedelsstation i Nykvarn. Stationerna
är vårt viktigaste ansikte utåt och
planen är att stärka vår närvaro i
framförallt Mälardalen under de
kommande åren.
Den europeiska raffinaderi
näringen har haft en låg efterfrågan
och sjunkande marginaler under
året, vilket också påverkat den skandinaviska marknaden. Betydande
negativa lagerpris- och valutaförändringar har också skett under året.
Råoljepriset har under året varit
stabilt med 110 dollar/fat vid årets
början och slut med en halvårsnotering på 102 dollar/fat. Den genomsnittliga dollarkursen för 2013 sjönk
till 6,52 jämfört med 6,78 året innan.
Omsättningen för året minskade
från 114 947 till 89 399 msek. Resultat
efter finansiella poster och före skatt
blev -1 567 msek, en minskning med
4 177 msek från rekordåret 2012.
6
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RAFFINADERIERNAS produktion sjönk med
20 procent till 15 357 miljoner m³ som
en följd av revisionsstoppet. Som
ett resultat av detta sjönk värdet av
Preems export till 43 635 msek, jämfört med 68 500 msek under 2012.
Ett viktigt fokus inom Preem för
framtiden är vår arbetsmiljö. Gläd
jande är att vi har fått ner olycksfrekvensen. Vårt säkerhetsprogram
”Säkerhet först” bygger på ökad medvetenhet och omfattande riskanalyser
där medarbetarens säkerhet alltid
kommer i första hand. Rent tekniskt
uppfyller våra anläggningar alla säkerhetskrav, men för att nå vårt långsiktiga mål om max två frånvarolyckor
per miljoner arbetstimmar måste riskmedvetandet höjas ytterligare.
Utöver att Preems hållbarhetsarbete omfattar våra drivmedel och
inverkan på raffinaderiernas närmiljö, inkluderar det även sociala
projekt. Under året har vi inlett ett
samarbete med sos Barnbyar. Valet
av partner grundar sig bland annat
på att sos Barnbyar är en organisation som är duktig på att återkoppla
kring de specifika projekt som bidragen går till. Vi har valt att stödja
två projekt – driften av sos Barnby
i Ukraina samt uppbyggnaden av
en barnby i norra Vietnam. Vi är
mycket glada och stolta över att ha

inlett samarbetet och ser fram emot
att engagera både företaget och våra
medarbetare i deras verksamhet
under de kommande åren.
När jag tittar framåt på 2014 ser
jag ett år fullt av nya och spännande
utmaningar. Vi investerar i en ny
anläggning i Göteborg för att nästan
fördubbla produktionen av Evolution
Diesel. Vi kommer att accelerera svarprojektet och ta det till nästa nivå.
Till hösten väntar ett nytt revisionsstopp på raffinaderiet i Göteborg.
Samtidigt utökar vi stationsnätet
med fler bemannade, automat- och
Såifastationer.
AVSLUTNINGSVIS vill jag framhäva den
goda lagandan inom organisationen.
Samarbetet mellan medarbetare och
affärsområden har varit en avgörande faktor för att klara utmaningarna under 2013 och det kommer att
vara nyckeln till våra framgångar
även i framtiden.

Petter Holland
Koncernchef och VD

EUROPAS MODERNASTE
RAFFINADERI RUSTAR
FÖR FRAMTIDEN.
Höstens revisionsstopp i Lysekil räknas till det största som gjorts i
Sverige. Under några intensiva veckor fylldes raffinaderiet av 2 300
entreprenörer som tillsammans med Preems personal utförde
inspektioner och underhållsarbete på samtliga delar av anläggningen.
Samtidigt gjordes investeringar på cirka 500 MSEK. Resultatet är en
anläggning med högre driftsäkerhet som är mer energisnål, har lägre
utsläpp och producerar mer bensin och diesel per liter råolja.
INLEDNING

E

TT REVISIONSSTOPP innebär att
all tryckbärande utrustning
inspekteras enligt gällande
lagar. Enligt regelverket sker
detta numera vart sjätte år. Dessutom
utförs reparationer, förebyggande
underhåll och investeringsarbeten
som inte kan göras under drift i syfte
att skapa maximal driftsäkerhet och
produktionskapacitet.
De första förberedande arbetena
påbörjades redan våren 2011 med
ett fåtal personer. Efter nyår 2012
ökades personalen som jobbade med
stoppet till i snitt 20 personer för att
sedan successivt öka till 230 personer
i genomförandefasen.
– Att vi kunde börja så tidigt gav
oss många fördelar. När arbetsomfattningen var kartlagd kunde vi
skicka förfrågningar till tänkbara
entreprenörer och i god tid få ett bra
underlag för en trovärdig budget,
säger Bernt Henriksson, stoppchef på
Preemraff Lysekil.
Behovet av infrastruktur i form
av temporära kontor, omklädningsbodar, toaletter, matsalar och kiosker kunde också definieras tidigt.
PREEM ÅRSBERÄTTELSE 2013
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I princip var alla upphandlingar
av entreprenörer klara tidigt under
våren 2013, vilket medförde att dessa
kunde komma in och delta i planeringen. Allt material och utrustning
kunde också köpas in så att det fanns
på plats i god tid före stoppet.
En annan utmaning var att bygga
upp lager för att förse marknaden
med de produkter som efterfrågas
även under stoppet. Detta möjliggjordes av ett ännu närmare samarbete
mellan affärsområdena Raffinaderi,
Varuförsörjning och Marknad &
Försäljning.
8
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Totalt anlitades närmare 2 300
entreprenörer från 40 olika företag.
Dessutom var sammanlagt 450 medarbetare från Preem involverade,
inklusive raffinaderiets ordinarie
personal, för att övervaka och styra
arbetet. Omfattningen av arbetet
beror delvis på att anläggningen har
byggts ut under åren, senast 2006.
Kvalitets- och säkerhetskraven har
också ökat och allt högre miljökrav
ställs på verksamheten. En ytterligare
bidragande faktor är att revisionsstopp sker med längre tidsintervaller
nu än tidigare.

Genomförandefasen började med
nedsläckningen av anläggningarna
den 30 augusti. Under genomförandet upptäcktes ett flertal större
oförutsedda arbeten som gjorde att
uppstarten av anläggningen blev
något försenad.
Ett revisionsstopp innebär att väldigt många människor, framförallt
entreprenörer, utför unika arbeten
med särskilda risker. Stort fokus
lades därför under hela förberedelsearbetet och under genomförandet på
säkert arbete.
Utöver underhållsarbetet gjordes

Investeringarna gör Preemraff
Lysekil till en anläggning som
är renare, energisnålare och
mer produktiv.

NY DRIFTCENTRAL
FÖRBÄTTRAR
ARBETSMILJÖ
OCH SÄKERHET.

omfattande investeringar. Ett exempel är värmeåtervinning som gör
anläggningen energieffektivare
och minskar utsläppen, men också
bygger bort flaskhalsar i produktionen. Datorer och utrustning för
styrning av raffinaderiet och dess
säkerhetssystem uppgraderades
också. Dessutom installerades tre
nya ställverk för att modernisera
elnätet samt anslutningar till en
anläggning med flytande naturgas
(lng) som kommer att tas i bruk
under 2014.
Ett raffinaderi med mycket ny

utrustning drabbas inte sällan av
diverse problem i samband med
uppstarten. Så också i detta fall.
Under hösten följde diverse driftproblem, vilket ledde till fördröjningar
i produktionen. Idag är problemen
åtgärdade och under andra halvan av
januari 2014 sattes driftrekord med
ett totalutnyttjande av raffinaderiet
på över 95 procent.
– Detta bekräftar kvaliteteten
på det underhåll och de uppgraderingsarbeten som gjordes under
stoppet, säger Peter Abrahamsson,
raffinaderidirektör.

INLEDNING

Fredagen den 14 juni invigde
Preemraff Lysekil en ny driftcentral – en av de större byggnationer som genomförts i
regionen under de senaste åren.
Med sin spektakulära utformning i sex våningsplan har högsta
säkerhetsnivå kombinerats
med en arbetsmiljö i toppklass.
Säkerhet är ett av de viktigaste fokusområdena inom Preems verksamhet. Den nya
driftcentralen är en viktig investering som
höjer nivån ytterligare. Med sin platsgjutna
stomme av betong är byggnaden dimensionerad att stå emot en gasmolnsexplosion med
ett dimensionerade grundtryck på 200 mbar,
eller två ton/m². Den runda utformningen av
kontrollrumsbyggnaden, med smala och höga
fönster, bidrar till att öka motståndskraften.
Uppvärmning sker via överskottsvärme från
produktionen i raffinaderiet.
Även arbetsmiljö och kommunikation har
varit viktiga drivkrafter bakom investeringen.
Närmare 250 medarbetare, som tidigare
varit utspridda över området, samlas nu i
samma byggnad. Särskild hänsyn har tagits till
arbetsmiljön för den skiftgående personalen
i kontrollrummet, där många grupper arbetar
samtidigt med att övervaka, styra och optimera produktionsprocesserna. Arkitekterna
har bland annat arbetat med akustiken, som
har varit svår att hantera i det runda rummet.
En del av lösningen resulterade i akustikputs
på väggarna och speciella paneler vid arbetsplatserna. I rummet finns också ett ljustak som
simulerar dygnsrytmen.
– Vi är mycket stolta över vår nya driftcentral. Vi har satt säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet i fokus och ser fram emot att jobba i en
modern och skräddarsydd miljö, säger Peter
Abrahamsson, direktör för Preemraff Lysekil.
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PREEM OCH CHALMERS
FÖRNYAR SAMARBETET.

Blivande ingenjörer på Chalmers Tekniska Högskola forskar tillsammans med Preem på framtidens drivmedel.

E

FTER TRE ÅR av framgångsrik
samverkan satsar Preem på
ett utökat samarbete med
Chalmers inom forskning, kompetensutveckling och nätverkssamverkan. Ett nytt avtal som träffades
under 2013, omfattar 17,5 miljoner
kronor och löper på fem år.
Ökade krav och kundförväntningar
på allt bättre klimat- och miljöprestanda kräver effektiv samverkan
mellan forskning och näringsliv.
– Samarbetet med Chalmers har
10
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förbättrat Preems förutsättningar
att vidareutveckla både energioptimering av produktionsanläggningar
och nya produkter och processer.
Samarbetet utgör också en viktig
rekryteringsbas för Preem att hitta
framtidens ingenjörer på västkusten, säger Bertil Karlsson, chef för
raffinaderiutveckling på Preem och
ansvarig för samarbetet.
Tomas Kåberger är professor och
en av de ansvariga för samarbetet
från Chalmers sida.

– Det är kul att jobba med Preem
som både söker och använder möjligheter att minska transportsektorns oljeberoende. Forskarna har
uppskattat samspelet och kunnat se
hur resultat tagits tillvara. Vi lär oss
också vad som fungerar i industrin
och jag hoppas detta gör att både
forskningen och utbildningen av
ingenjörer på Chalmers blir bättre,
säger Tomas Kåberger.

PREEM EFTERLYSER
TUFFARE MILJÖKRAV.

R

IKSDAGEN RÖSTADE i november 2013
igenom ett förslag om att öka
miljökraven på drivmedelsbolagen. Förslaget som föreslås
träda i kraft den 1 maj 2014 innebär
att skattelättnaden för låginblandade
biodrivmedel tas bort och istället

införs en lagstadgad kvotplikt. Detta
betyder att all bensin- och dieselbränsle som säljs måste innehålla 4,8
procent respektive 9,5 procent förnybar råvara.
Preem har förklarat att vi ställer
oss positiva till tuffare krav, men att

INLEDNING

USA:S OLJERESERV

ambitionerna från regeringen borde
vara högre. En minskad skattelättnad
på biodrivmedel av bensin och diesel
i samband med en för lågt satt kvotplikt kan innebära att vi får svårt att
satsa och investera i förnybara drivmedel i den utsträckning vi önskar.

SVERIGES OLJERESERV
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Preems annonser syntes i dags-, kvälls- och fackpress inför och under Almedalsveckan.

ALMEDALSVECKAN 2013
Under Almedalsveckan presenterades Preem dessa
förslag till hur vi tycker att förslaget skulle kunna göras
ännu bättre:

• Höj kvotplikten till minst 11 procent och inför
en trappa för kommande år.
• Höj andelen biodrivmedel med särskilda fördelar, så som biodrivmedel tillverkade av
restprodukter och avfall, i kvoten från 3,5 till
5 procent i ett första steg.

Budskapet stöttades av en uppseendeväckande kampanj med riktade budskap till ansvariga politiker.

PREEM ÅRSBERÄTTELSE 2013
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TILLBAKABLICKAR

NYTT FOKUS PÅ
MEDARBETARE.
Preem införde under 2013 ett nytt strategiskt
fokusområde: Medarbetare & organisation.
Syftet är att utveckla Preem som en attraktiv
arbetsgivare med gott ledarskap där alla medarbetare får rätt förutsättningar att prestera och
utvecklas på rätt plats inom organisationen.
Preem kommer att bedriva insatser på både
strategisk och operativ nivå utifrån målen:
• Ständigt förbättrat ledarskap
• Attraktiv arbetsgivare
• Värderingsstyrd organisation
• Ökad intern rotation
– Att arbeta mot dessa mål är naturligtvis
inget nytt för Preem. Däremot har vi inte tidigare utvärderat och mätt effekterna av våra
insatser. Från och med 2014 kommer de definierade målen att införlivas i respektive affärsområdes affärsplan, säger Christian Bjerdén,
HR-direktör.

CHRISTIAN BJERDÉN
HR-direktör

Petter Holland, Preems VD och Torbjörn
Bodin, depåchef för specialbränsle,
inviger den nya utlastningen.

NY UTLASTNING AV SPECIALBRÄNSLE.
Den 5 juni invigdes den nya utlastningen av specialbränsle vid Preems depå i Skarvik. Den nya
anläggningen möjliggör utlastning i ISO-containrar direkt från depån istället för som tidigare via
tankbil. Det innebär snabbare processer, högre
säkerhet och minskad risk för spillolyckor.
Specialbränsle är en särskild avdelning inom

12
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Preem som utvecklar och producerar diesel- och
bensinkvaliteter för test och certifieringsändamål. Kunderna finns inom framför allt fordonsindustrin, men även inom områden som forskning
och utveckling, institutioner och företag för
motortester samt andra oljebolag.
Investeringen i den nya utlastningen är ett led i

en ökad satsning från Preem på specialbränsle.
– Vi får allt fler förfrågningar från kunder över
hela världen. Miljö- och certifieringskraven på
fordonstillverkarna ökar, vilket medför tuffare
tester och större behov av våra specialanpassade
produkter, säger Pelle Malmros, Key Account
Manager för Specialbränslen.

SÄKERHET I FOKUS.
Preem har en nollvision inom person- och anläggningssäkerhet. Under våren startade en gemensam
intern kampanj för att knyta ihop kommunikationen
kring säkerhet inom alla delar av organisationen
och långsiktigt minska antalet olyckor.

Under parollen ”Säkerhet först” sätts säkerhetsfrågan i fokus för att analysera risker i den dagliga
verksamheten och hitta förslag på förbättringar.
Ett arbete som involverar såväl ledning som alla
medarbetare på Preem.
– Det handlar om att skapa en gemensam kultur
där säkerhet alltid kommer före lönsamhet, säger
Malin Hallin på Preemraff Göteborg och represen-

tant i kommittén för säkerhet, miljö och hälsa (SMH)
som initierat kampanjen.
Preems nollvision innebär att:
• Ingen ska skadas eller bli sjuk på grund av arbetet
• Inga olyckor ska inträffa som skadar människor,
miljö eller egendom
• Det ska vara självklart för alla på Preem att alltid
sätta säkerhet först

INLEDNING

För första gången på mer än 10 år byggde Preem en ny bemannad station. Preem Nyköping är belägen vid E4
Skavstaavfarten i Nyköping. Stationen är Sveriges första drivmedelsstation med drive-in där resenären kan
välja mat från Preems breda freshfood-sortiment och äta en kvalitetsmåltid utan att kliva ur fordonet.

PREEM ÖPPNAR FLER BEMANNADE STATIONER.
Preem fortsätter att expandera stationsnätet med
bemannade stationer. Under 2013 öppnades
bland annat två nya bemannade stationer i Nyköping och Karlskoga och en ny Såifaanläggning
för yrkestrafik vid Truckstop i Örebro. Under de
kommande fem åren planerar Preem att öppna
45–50 nya stationer.
I strategin att förstärka Preems stationsnät-

verk ingår även att förnya konceptet för bemannade stationer, bland annat med satsningar i vårt
freshfood-sortiment. Under våren 2013 började samtliga bemannade stationer att baka och
bereda pinfärska™ frallor till sina kunder. Ett tjugotal stationer lanserade också under året Salladsbaren, där kunderna plockar ihop sin egen
pinfärska™ sallad.

Under hösten deltog Preem i den internationella tävlingen “2013 Insight NACS International
Convenience Retailer of the Year Award”. Juryn
gav omdömet “We think your store design is
outstanding and one of the most impressive this
year, anywhere in the world”, ett utlåtande som
vi är mycket glada över.

PREEM ÅRSBERÄTTELSE 2013
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SANERINGSSTART
AV PREEMDEPÅ
I KARLSTAD.

GRÖNA BILISTER UTSER
PREEM TILL BÄSTA BRÄNSLEBOLAG.
Preem utsågs till Bästa Bränslebolag 2013 i rapporten ”Hållbara drivmedel” från Gröna Bilister.
Rapporten granskar bränslebolagen och analyserar nuläget på den svenska drivmedelsmarknaden.
Gröna Bilister lyfte fram Preem som en klar
vinnare som det företag som har kommit längst i
hållbarhetsarbetet. I ett pressmeddelande motiverar Gröna Bilister utmärkelsen:
– Preem har gjort en stor insats genom sin

satsning på diesel med hög andel biodiesel gjord
av tallolja. Preem arbetar också konkret för att
minimera växthusgasutsläppen såväl vid produktionen som vid distributionen av bränslena,
säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna
Bilister.
Gröna Bilister framhåller också att Preem är
det enda bolag som ger samlad information om
sina egna drivmedels klimatpåverkan på hemsidan.

PREEM BLIR HELÄGARE
I PREEM GAS.
Den 1 april blev Preem ensam ägare i Preem Gas
genom köpet av Vattenfalls trettioprocentiga
ägarandel. Preem Gas marknadsför och säljer
gasol och tillhörande tjänster.
Gasolen tillverkas genom raffinering av råolja
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vid Preemraff i Göteborg och Lysekil. Produkten
används för uppvärmning inom framförallt industrin och verksamheter med särskilda miljökrav.
Preem Gas har 13 medarbetare och kontor i
Göteborg och Stockholm.

I november 2013 startade andra etappen
med att sanera Preems tidigare verksamhet
vid en oljedepå i Karlstad. Syftet är att återställa marken för att minska miljöpåverkan då
anläggningen är riven och ingen verksamhet
längre bedrivs på området. Projektet är initierat av Preem och har planerats i samråd med
Karlstad kommun, entreprenörerna Sweco
och RGS90.
Sweco har för Preems räkning utfört ett
antal analyser av markförhållanden och möjliga saneringsmetoder. Den metod som valts
heter Biosparging och går ut på att utnyttja
naturliga markbakterier att bryta ner oljeföreningar som finns i jorden. RGS90 kommer att
borra cirka 250 hål med 6 meters djup (under
grundvattennivå) varifrån sedan en trycksatt
luftväxling kommer att ske i jorden som gör att
oljepartiklarna sugs upp med frånluften för att
sedan ledas till en oljeavskiljarenhet. Metoden
är kostnadseffektiv och har stora miljöfördelar
då transporter med jordmassor till destruktion
mer eller mindre elimineras helt.
Projektet är planerat att ta två år till en
beräknad totalkostnad av 20 miljoner kronor.
Totalkostnaden för sanering av området
inklusive tidigare genomförda delar av projektet är beräknad till 20 miljoner kronor, där
den andra etappen är planerad att ta två år att
genomföra.

INLEDNING

Den nya snabbladdaren ”tankar”
en elbil på cirka 25 minuter.

LADDA ELBILEN PÅ PREEM.
Under hösten 2013 installerades nya snabbladdningsstolpar på Preems bemannade stationer på
Norr Mälarstrand och i Nacka samt i Nyköping.
Den nya snabbladdaren ”tankar” en elbil på ca 25
minuter. Elbilsförare erbjuds därmed både snabboch normalladdning hos Preem, vilket innebär att
de flesta typer av elbilar kan laddas på stationerna.
– Vi letar ständigt efter alternativ till fossila
drivmedel och utvecklar nya, mer miljöanpassade produkter. Att även kunna erbjuda våra

elbilskunder möjlighet att snabbladda sina bilar
på ca 25 minuter innebär att vi ger Preems kunder
ett större utbud av långsiktigt hållbara produkter,
säger Susanne Håkans, som är chef för Produktledning Drivmedel på Preem.
Preem lanserade de första laddningsstolparna
i Stockholm redan 2009.
Under 2014 utökar Preem snabbladdningsnätet på fler stationer runtom i landet, bland annat i
Jönköping, Borås, Malmö, Karlstad och Göteborg.

Samarbetet med utbyggnaden av snabbladdningsstolpar grundar sig i ett avtal som Fortum
och Nissan undertecknade i september 2012 där
Preem är en av flera samarbetspartners. Just nu
pågår installationer av 50 snabbladdningsstationer för elbilar i de fyra nordiska länderna, varav
20 stycken i Sverige, 20 stycken i Finland och
10 stycken i Norge. På så sätt knyts de nordiska
huvudstäderna ihop med så kallade gröna korridorer.

PREEM SATSAR
PÅ SMÖRJMEDEL.
Dagens motorer blir mer och mer komplexa.
Miljökraven driver på utvecklingen av motorer
och motorolja för att minska utsläppen av kväveoxider, partiklar och kolväten.
Under 2013 har Preem utvecklat sin satsning
på smörjmedel med bland annat en ny säljor-

ganisation. Vi har även nyrekryterat och kompetensutvecklat befintliga produkttekniker.
Tillverkningen av Preems smörjmedel sker i det
delägda dotterbolaget Scanlube i Göteborg
under licens från Chevron och produkterna säljs
under varumärket Texaco.

PREEM ÅRSBERÄTTELSE 2013
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NYA VINDAR PÅ DEN
GLOBALA ENERGIMARKNADEN.
De senaste fem åren har den globala energimarknaden förändrats i
grunden. USA har blivit mindre beroende av oljeimport genom den
nya frackingtekniken. Istället har Kina tagit över rollen som världens
största oljeimportör. Samtidigt ökar energieffektiviteten i samhället
liksom produktionen av el, värme och drivmedel från förnybar energi
rekordartat, tack vare en snabb teknisk utveckling.

USA:s minskade importbehov
förändrar råoljeflödena i
världen. Idag är Kina världens
största oljeimportör.
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KOSTNADERNA för förnybar energi har
minskat dramatiskt i takt med
den snabba tekniska utvecklingen.
Produktionen av solenergi i världen
ökade förra året med 58 procent. I
usa läggs ett nytt soltak var fjärde
minut, i Japan varannan minut
och det finns utvecklingsländer
där det går ännu snabbare – utan
subventioner.
I Kina har vindkraften gått om
kärnkraften mätt i antalet terawattimmar. Produktionen av vattenkraft
ökade 2012 snabbare än den någonsin gjort någon annanstans i världen.
Och nu siktar Kina på att bli störst i
världen även på solenergi.
I den senaste kinesiska femårsplanen
höjdes ambitionsnivån för förnybar
energi ordentligt: målet för vattenkraft

höjdes från 300
till 380 gigawatt
till år 2020,
vindkraftmålet
höjdes från 30
till 200 gigawatt
och målet för
sol-el från 180
megawatt till 50
gigawatt eller
27 000 procent.
I Sverige har
bioenergi blivit
vår största källa
till inhemsk energianvändning.
Förra året kom
51 procent av vår
energianvändning
från förnybara
källor, vilket
gör att vi redan
nu uppfyller det
nationella målet
för år 2020.

NILS-ERIK BERG
Tradingchef

ANVÄNDNINGEN av biodrivmedel i världen
minskade 2012 för första gången
sedan år 2000. Dock inte i Sverige,
tack vare användningen av hvo
(hydrerade vegetabiliska oljor) som
inblandad produkt i diesel.
Preem är marknadsledande på
hvo i Sverige genom tillverkningen
av Evolution Diesel som innehåller
upp till 35 procent förnybar tallolja
från den svenska skogen. Nils-Erik
Berg, tradingchef, ser positivt på
framtiden.
– Det sker en snabb och glädjande utveckling av människors
levnadsstandard i nästan alla delar
av världen, vilket leder till att det
globala energibehovet ökar. Här har
Preem som producent av bränsle för
transporter och värme en viktig roll
att spela. Genom en ökad inblandning av biobränslen i produkterna
kommer den negativa effekten av
allas vår energianvändning att
begränsas, säger Nils-Erik Berg.
Nils-Erik Berg tror att Sverige kan
bli en viktig spelare för produktion

av biobränslen, men poängterar
samtidigt att det kräver långsiktiga
politiska beslut även på internationell nivå samt stöd på olika sätt för
investeringar. Han får medhåll av
Tomas Kåberger, professor i internationell energipolicy vid Chalmers
och ordförande i Förnybarhetsrådet,
som ser en stor potential för Sverige
att bli en exportör av förnybar
energi och drivmedel till Europa
samtidigt som vi utvecklar en stark
nationell industri.
– Man kan jämföra med hur
Norrland försörjer resten av Sverige
med råvaror. Vi har resurserna i form
av skogen, vattendragen, de blåsiga
slätterna och kusterna att bidra till
att vi når de uppsatta målen till en
låg kostnad. Och vi har kunskapen
och viljan i industrin. Avgörande är
hur skickligt regering och riksdag
formulerar de spelregler som ska
gälla för industrin. De företag som
investerar vill veta vilka villkor som
gäller flera år i förväg, säger Tomas
Kåberger.
PREEM ÅRSBERÄTTELSE 2013
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EN NYA TEKNIKEN att utvinna skifferolja har gjort att oljeutvinningen i usa är den högsta på
15 år. Under samma period
har energieffektiviteten i fordonsflottan fördubblats, liksom produktionen av förnybara drivmedel. Det
leder till god tillgång på raffinerade
produkter, både i usa och Europa.
Vad som håller uppe priserna på råolja är till viss del den minskade utvinningen i Nordafrika och Mellanöstern
till följd av politisk oro. Men vad som
framförallt kompenserar den minskade
efterfrågan på importerad olja i usa är
den starka ekonomiska utvecklingen i
Kina. Den växande efterfrågan i öster
leder till att världsmarknadspriset på
råolja under de senaste åren legat
kvar runt 100 dollar per fat, trots att
Europa och Nordamerika har ekonomiska problem.
Detta är en ny situation för de
krisdrabbade länderna i Europa,
som under tidigare lågkonjunkturer
fått en naturlig draghjälp av låga
råvarupriser. I Europa är oljekonsumtionen idag den lägsta på flera
decennier, till följd av den dåliga
ekonomin, högre energieffektivitet
och en ökad användning av förnybara
energikällor.

VÅR AFFÄR

Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och
andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och
utomlands. Verksamheten omfattar varuförsörjning, trading,
produktion, distribution och försäljning. Tillsammans med
personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000
medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke.
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VÅ R A F FÄ R

Brofjorden, där Preemraff
Lysekil är placerat, är Sveriges
näst största hamn. Fem fartyg
per dygn ankommer och
avlöper hamnen.

PREEM ÅRSBERÄTTELSE 2013
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VÅR AFFÄR

RESAN IN I TANKEN.

VARUFÖRSÖRJNING.

RAFFINERING.
LÅNGTIDSKONTRAKT

PLANERING OCH
OPTIMERING

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

SPOTMARKNAD
INKÖP/TRADING
AV RÅOLJA

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

Här visas råvarans väg från källan ända in i tanken på fordonet.
En resa som samtidigt visar hur Preem som företag är
uppbyggt, med affärsområdena Varuförsörjning, Raffinering
och Marknad & Försäljning.

SVAVEL
GASOL

VÅ R A F FÄ R

MARKNAD &
FÖRSÄLJNING.
EXPORT 60%

RÅTALLDIESEL

DISTRIBUTION
SMÖRJMEDEL
Försäljning i Sverige

BENSIN

LAGRING
ELDNINGSOLJA

NAFTA
DIESEL

FÖRSÄLJNING/
TRADING

Ansiktet utåt. Både för privatkon
sumenter och företagskunder. Den
klassiska bensinstationen har i vår
tappning utvecklats till en plats dit
man lika gärna åker för att ta en
fika eller handla bra hämtmat från
Preems freshfood.

STATIONER 7%
STORKUNDER 18%
OLJEHANDELSFÖRETAG 13%
FARTYGSBRÄNSLE 2%
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KONCERNLEDNING

Bakre raden: Magnus Heimburg, CFO, Peter Abrahamsson, Direktör Preemraff, Ingrid Bodin, Direktör Varuförsörjning.
Främre raden: Christian Bjerdén, Direktör HR, Petter Holland, Koncernchef och VD.
Andreas Viefhaus, Direktör Marknad & Försäljning slutade den 31 december 2013.
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VARUFÖRSÖRJNING

P

NYTT TIME CHARTER-AVTAL
tecknas med fartyget Nimbus.
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SOMMAREN
En stor utmaning
under året var att förbereda och planera inför revisionsstoppet på
Preemraff Lysekil. Genom
att bygga upp lager och styra
om en del av leveranserna till
Preemraff Göteborg kunde vi
fortsätta att leverera och fullfölja
våra åtaganden för våra kunder.
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2013

APRIL

UTÖKAT
SAMARBETE
med tjockoljetransportören
Thorins Åkeri.

R
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RÅOLJEINKÖP.
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VE

LANSERING av ”Tillsammans gör vi varandra bättre”, affärs
områdets nya, tvärfunktionella arbete.

IMPLEMENTERING AV
PROJEKTET ”Från affär
till betalning”.

INVIGNING av specialbränsledepån i Skarvik, Göteborg

DEN 1 APRIL
köpte Preem
Vattenfalls 30procentiga ägar
andel i Preem Gas
som levererar gasol
till framförallt industrin. Företaget har
13 medarbetare och
kontor i Göteborg
och Stockholm.
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Å EN MARKNAD som kännetecknas
av små marginaler ligger vår
framgång helt i hur väl vi
utvecklar våra processer för
att möta våra kunders behov. Under
hösten påbörjades ett tvärfunktionellt arbete inom affärsområdet som
vi kallar ”Tillsammans gör vi varandra bättre” i syfte att åstadkomma
förbättringar genom hela värdekedjan – från identifierat kundbehov och
affär till lagerhållning, transport,
fakturering och redovisning. Arbetet
har präglats av högt engagemang och
förbättringsresan fortsätter.
Nya affärsmöjligheter uppstår när
flödena på den globala marknaden
för råolja ändrar riktning. Den ökade
utvinningen av skifferolja i usa har
gjort landet så gott som självförsörjande på råolja. Det innebär att den
råolja som tidigare importerades från
bland annat Västafrika nu söker nya

vägar i världen. Preem har
tillgängligheten på produkhögt ställda krav på sina
ter för våra kunder.
leverantörer angående kvaFör att minska vår
litet i sitt agerande och sitt
miljöpåverkan och koluppträdande i etiska frågor
dioxidutsläpp fortsätter
och vi följer naturligtvis
vi att fokusera på våra
alltid de rekommendatiosjötransporter till depå
ner som regeringen ger
och landtransporter från
avseende handelsutbyte
depå till Preems drivmed olika länder. Ett stort
medelsanläggningar och
arbete har lagts ner under
andra kunder. Genom att
Ingrid Bodin
DIREKTÖR VARUFÖRSÖRJNING
året på att kartlägga de
använda Preem Evolution
råoljekvaliteter som Preems raffinaDiesel i våra tankbilar har vi under
derier kan processa. Ovanstående
året sparat 2 400 ton koldioxid. Våra
nya handelsmöjligheter har lett till en
tankbilar körde under året en sträcka
ökad lönsamhet genom ett proaktivt
motsvarande 225 varv runt jorden.
arbete inom både Varuförsörjningen
En ständigt aktuell fråga inom
och inom Preemraff.
Varuförsörjningen är säkerhet inom
Under året har vi även fokuserat på
fartygstransporter, depåer och distatt minska kapitalbindningen och att
ribution av produkter. Det gedigna
öka kvalitet och effektivitet i processäkerhetsarbetet inom organisationen
sen ”Affär till betalning”. Målen som
har resulterat i att vi inte hade några
sattes upp för projektet var bland
frånvaroolyckor under året samtidigt
annat att minska kapitalbindning i
som vi minskat antalet spill kraftigt
processen Order to Cash med 50 projämfört med 2012. Tillsammans med
cent, vilket har överträffats. I vår strämyndigheten för Samhällsskydd och
van att minska kapitalbindningen har
beredskap (msb) har vi även tagit
vi även lyckats sänka lagernivån på vår fram en gemensam branschstandard
depå i Norrköping utan att äventyra
för säkra lossningsplatser.

RAFFINERING

D

ET PLANERADE revisionsstoppet
på vårt största raffinaderi i
Lysekil innebar en stor utmaning som bidrog till att såväl
produktionen som lönsamheten minskade under 2013. Samtidigt medför
vårt fokus på ökad driftsäkerhet att
vi stärker vår konkurrenskraft på en
allt tuffare raffineringsmarknad.
Vart sjätte år släcks Preems raffinaderier ner för inspektion och
fullständig revisionsgenomgång med
tillhörande underhållsåtgärder i syfte
att skapa maximal driftsäkerhet och
produktionskapacitet. I samband med
det aktuella stoppet på Preemraff
Lysekil gjordes även investeringar i

bland annat värmeåterän i Lysekil, mycket tack
vinning och anslutningar
vare ett inbyggt flexibelt
till den nya lng-terminal
anläggningsutnyttjande
som kommer att tas i bruk
att köra raffinaderiet på
under 2014.
olika sätt beroende på var
Förutom det planerade
lönsamheten finns.
revisionsstoppet under
2013 var också ett år då
hösten 2013 drabbades
vi kom att fokusera ännu
Preemraff Lysekil av ett
starkare på säkerheten.
10 dagar långt driftstopp
I juni invigde vi vår nya
i juli till följd av ett blixtmoderna driftcentral vid
Peter Abrahamsson
DIREKTÖR PREEMRAFF
nedslag. Även uppstarten
Preemraff Lysekil som
och perioden före stoppet kantades
höjer säkerhetsnivån för personalen
av ett flertal driftstörningar, vilket
och skapar en arbetsmiljö i toppbidrog till minskad produktion och
klass. Inom ramen för vårt program
sämre lönsamhet under året.
”Säkerhet först” har vi också genomDet ekonomiska resultatet har i sin fört mätningar av säkerhetsklimatur påverkats negativt av lägre raftet. I maj arrangerades en särskild
fineringsmarginaler, vilka i sig föror- säkerhetsdag med grupparbeten och
sakats av en minskad efterfrågan av
övningar för att skapa ökad medveraffinerade produkter på världsmark- tenhet bland personalen om vad vi
naden. För Preemraff Göteborg blev
kan göra för att höja säkerheten på
det relativa resultatet dock bättre
våra anläggningar ytterligare.

UTSLÄPPSNIVÅER
SVAVEL.

PREEMRAFF LYSEKIL genomför ett planerat revisionsstopp för
att öka driftsäkerheten och
produktionskapaciteten.
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Svaveloxider, tusen ton S
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DEN NYA DRIFTCENTRALEN på Preemraff Lysekil
invigs. Byggnaden är dimensionerad att stå emot en
gasmolnsexplosion på 200 mbar, eller två ton/m².
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GEMENSAM
SÄKERHETSDAG för personalen i syfte att
öka kunskapen
och medvetandet kring
säkerheten i
raffinaderierna.

UTSLÄPPSNIVÅER
KVÄVE.
Kväveoxider, tusen ton NO₂

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

M

NO
VE

JANUA
RI

11,9%
11,9%
11,9%
19,1%
19,1%
19,1%

Bensin
Bensin
Bensin

69,0%
69,0%
69,0%

Förnybar
Förnybar
Förnybar

Diesel
Diesel
Diesel

CO₂-BESPARING.*
Av drivmedelsförsäljning, tusen ton.
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ANSLUTET
BANKKORT
lanseras, vilket
ger 30 000 nya
kunder.

DEN 21 MAJ invigs
den nya Såifaanläggningvid Örebro Truckstop, en
av Sveriges största anläggningar för tung trafik med fem
pumpar och skärmtak för
väderskydd.
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DEN 5 JUNI invigs den
nya utlastningen av specialbränsle vid depån i Skarvik.

Procent

FE
BR

S
MAR

OKTO
BER

R
BE
M

BER
CEM
DE

EN NY BEMANNAD drivmedelsstation längs E4 vid Nyköping invigs
den 21 mars. Stationen är Sveriges första med drive-in.

FÖRNYBAR ANDEL
DRIVMEDEL.

RI
UA

PREEM BLIR
FÖRST bland
drivmedelsstationer i Sverige att
lansera Salladsbaren, där kunderna
plockar sin egen
sallad.

Texaco. Med en förnyad säljorganisation och nya produkttekniker
siktar vi på att ta nya andelar på en
marknad där kraven från motor- och
maskintillverkarna ständigt ökar och
blir mer komplexa.
Fordonstillverkarnas utveckling
och testning av nya motorer med
högre krav på miljö och prestanda
skapade även en högre efterfrågan på
våra specialbränslen där volymerna
ökade med 12 procent. I juni invigdes den nya utlastningen av specialbränsle från Preems depå i Skarvik,
en investering som möjliggör direktavlastning i transportfartygens
iso-containrar.
Gasol är ett annat marknadsområde med stor potential när miljökraven inom industrin ökar. I april
köpte Preem Vattenfalls andel i
Preem Gas vilket gör att Preem nu
äger bolaget till 100 procent.

VÅ R A F FÄ R

ARKNADENS INTRESSE för förnybara
produkter ökar. Under 2013
uppgick den förnybara andelen i Preems totala försäljning på den svenska marknaden till
11,9 procent, en ökning från 2012
års 9,6 procent. På transportsidan
ökade försäljningen av diesel med
12 procent och inom segmentet lätt
trafik var försäljningsökningen 4,5
procent.
Förklaringen ligger i ett väl utfört
arbete med bra fokus. Vi har produkter som våra kunder efterfrågar och
vi har kommit längst i vår bransch
med miljöanpassade produkter. Vi
har också en öppen prismodell som
våra kunder uppskattar.
Försäljningen via Preems certifierade återförsäljare till industrikunder
var god under året. Vad gäller den
totala försäljningen till industrikunder var 2013 dock ett utmanande år
med vikande volymer. Faktorer som
konjunktur, effektiviseringar och
konvertering till andra energikällor påverkade negativt, liksom den
varma avslutningen på året.
Samtidigt fortsatte vi vår offensiva
strategi att bygga ut stationsnätet
över hela Sverige. Under 2013 öppnades bland annat två nya bemannade

stationer i Nyköping och Karlskoga
och en ny Såifaanläggning vid
Truckstop i Örebro. Preems ambition
är högt satt – fram till 2017 planerar vi att öppna en ny station per
månad, bemannade såväl som automatstationer samt Såifastationer för
yrkestrafiken.
I strategin att förstärka Preems
stationsnätverk ingår även att förnya
konceptet för bemannade stationer,
bland annat med satsningar i vårt
freshfood-sortiment och lanseringen
av anslutet betalkort under 2013 – en
tjänst som gör det möjligt för våra
kunder att använda sina befintliga
kort i plånboken och få förmånliga
rabatter. Som ett led i förnyelsearbetet påbörjade vi arbetet med att
ta fram en ny handbok för våra stationsägare och införde ett nytt uppgraderat kassasystem.
Under året tecknade Preem och den
norrlandsbaserade Skoogskoncernen
ett avtal om försäljnings- och depåsamarbete. Samarbetet innebär att
det nu blir möjligt att erbjuda Preems
Evolution Diesel även i norra Sverige.
Samtidigt skapas möjligheter till
synergier med talldieseltransporterna
sjövägen från fabriken SunPine i
Piteå – där tallolja förädlas till råtalldiesel – till Preemraff Göteborg där
Evolution Diesel tillverkas.
Vi fortsatte även vår satsning på
smörjmedel som tillverkas av Preems
delägda dotterbolag Scanlube i
Göteborg och säljs under varumärket

* jämfört med basvärde enligt EU-direktivet (WTW)
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STYRELSE
SHEIKH MOHAMMED
HUSSEIN AL-AMOUDI
Styrelseordförande
Född: 1946
Bosatt i: Jeddah
Invald: 2005
Styrelseuppdrag:
Ordförande för Preems
moderbolag Corral Petroleum Holdings, Svenska
Petroleum Exploration AB
och delägare i Midroc
Europe.
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BASSAM ABURDENE
Ledamot
Född: 1948
Bosatt i: London
Invald: 2001
Styrelseuppdrag:
Innehar styrelseposter för
SAMIR, Fortuna Holdings
Company och Corral
Morocco, styrelseledamot
för ett antal publika och
privata bolag.

JASON MILAZZO

PER HÖJGÅRD

Vice styrelseordförande
Född: 1962
Bosatt i: London
Invald: 2009
Tidigare erfarenhet:
Ledande befattningar inom
Morgan Stanley, Investment Banking Division.
Styrelseuppdrag:
Vice ordförande i Svenska
Petroleum Exploration AB
och Corral Morocco Gas &
Oil samt vice ordförande
i SAMIR.

Ledamot
Född: 1948
Bosatt i: Stockholm
Invald: 2007
Tidigare erfarenhet:
Finanschef på Preem,
tidigare liknande befattningar inom olika publika
industriföretag, bland
annat delägare i ett managementkonsultföretag.

RICHARD ÖHMAN

MICHAEL G:SON LÖW

Ledamot
Född: 1951
Bosatt i: Cherng Talay
Invald: 1994
Tidigare erfarenhet:
VD och koncernchef för
Corral Petroleum Holdings, VD och koncernchef
för Midroc Scandinavia,
ansvarig för management
och affärsutveckling på
ABV Rock Group KB, baserat i Riyadh, Internationell
projektfinansiering på ABV
AB/NCC AB i Stockholm.

Ledamot
Född: 1951
Bosatt i: Stockholm
Invald: 2003
Tidigare erfarenhet:
VD och koncernchef för
Preem, ett flertal ledande
befattningar inom Conoco Inc.
Styrelseuppdrag: Styrelse
ledamot för Boliden AB,
Concordia Maritime AB,
Stena Bulk AB, Norstel AB,
Svenskt Näringsliv, vice
ordf. IKEM AB samt ledamot
i Chalmers Rådgivande
Kom., IVA, m.fl.

LENNART SUNDÉN

Ledamot
Född: 1941
Bosatt i: Fiskebäckskil
Invald: 1996
Tidigare erfarenhet:
VD och koncernchef för
Preem, samt tidigare olika
befattningar inom Preem,
bland annat som VD för
Skandinaviska Raffinaderi
AB Scanraff.
Styrelseuppdrag:
Styrelseledamot för Midroc
Rodoverken AB, ett dotterbolag till Midroc Scandinavia AB, och SAMIR.

Ledamot
Född: 1952
Bosatt i: Almunge
Invald: 2005
Tidigare erfarenhet:
VD och koncernchef för
Sanitec Corporation,
VD och koncernchef för
Swedish Match AB samt
ett antal olika befattningar
inom AB Electrolux.
Styrelseuppdrag:
Ordförande för Aura Light
International AB och Troax
Holding AB.

CHRISTIAN MATTSSON

EVA LIND GRENNFELT

Arbetstagarrepresentant
Född: 1968
Bosatt i: Kungshamn
Utsedd: 2003
Roll inom Preem:
Produktionstekniker på
Preemraff Lysekil, anställd
sedan 1988.

Arbetstagarrepresentant
och suppleant
Född: 1973
Bosatt i: Mölndal
Utsedd: 2008
Roll inom Preem:
Utvecklingsingenjör på
Preemraff Göteborg,
anställd sedan 2003.

MALIN LARSSON

EIVIND HÖRSDAL SIMONSEN

Arbetstagarrepresentant
Född: 1974
Bosatt i: Farsta
Utsedd: 2012
Roll inom Preem:
Logistiker i Stockholm,
anställd sedan 2007.

Arbetstagarrepresentant
och suppleant
Född: 1966
Bosatt i: Göteborg
Utsedd: 2008
Roll inom Preem:
Produktionstekniker på
Preemraff Göteborg,
anställd sedan 1990.
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LARS NELSON

HÅLLBARHET

Preem tror på en värld där vi lär oss att bättre ta vara på
jordens resurser. Som Sveriges största producent av förny
bara drivmedel kan vi bidra med en viktig del av lösningen.
Genom att ta ansvar för hela vår produktionskedja – från valet
av råvaror till dess att hjulen sätts i rörelse – minskar vi vår
miljöpåverkan samtidigt som vi lever upp till vår vision:
att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.
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HÅLLBARHET

FORSKNING & UTVECKLING

FORSKNING SKAPAR
NYA AFFÄRER.
Sverige har som mål att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.
Här kan Preem bidra med en viktig del av lösningen, då vi redan idag
producerar stora mängder förnybara drivmedel som fungerar i dagens
bilar. För att öka produktionen och hitta fler användbara råvaror
har Preem utvecklat ett nära samarbete med såväl högskolor och
universitet som andra företag och branscher.

C

IRKA 97 PROCENT av alla nya fordon
som såldes i Sverige 2013 går
på bensin och diesel. Även om
elbilar och andra bränslefordon
blir vanligare i framtiden kommer
många av dagens bilar fortfarande
att rulla på våra vägar år 2030. Ska
vi lyckas med målet att ha en fossiloberoende fordonsflotta måste vi
därför börja producera bensin och
diesel från andra råvaror.
Preem har redan idag ett drivmedel på marknaden med upp till 35
procent förnybar råvara från den
svenska skogen. Tack vare Evolution
Diesel lyckades Sveriges bilister under
2013 sänka sina utsläpp med över
480 000 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 216 000 bilar.
Vi på Preem är övertygade om att
detta bara är början. Teoretiskt går
det att producera bensin- och dieselmolekyler ur allt levande organiskt
material. Vi har tekniken i våra
anläggningar, vi har infrastrukturen
och vi har viljan och kompetensen
i våra medarbetare som gör det
30
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praktiskt möjligt. Även med dagens
fordonsflotta skulle vi alltså kunna ha
en helt fossiloberoende trafik i Sverige.
PREEM äger inga oljekällor och har
inget naturligt skäl att välja fossila
råvaror i produktionen. Istället ser
vi hållbara lösningar som det enda
långsiktigt lönsamma alternativet.
Därför satsar vi idag stora resurser
på att utveckla och ställa om våra
raffinaderier från produktion av fossila drivmedel till produktion av förnybara drivmedel.
För att nå målet om fossiloberoende fordonstrafik år 2030 kommer
vi också att behöva använda många
fler typer av råvaror och producera
flera typer av bränslen än vi gör idag.
Det innebär att vi måste söka samarbeten med nya branscher.
Skogsindustrierna är en mycket
viktig partner i vår satsning att
hitta nya sätt att framställa hållbara
drivmedel av Sveriges egna resurser.
Lantmännen är en annan samarbetspartner när det gäller att ta tillvara

SÖREN ERIKSSON
Utvecklingsingenjör

FRAMTIDEN ÄR
BENSIN- OCH DIESELMOLEKYLER SOM ÄR
PRODUCERADE FRÅN
HÅLLBARA FÖRNYBARA RÅVAROR

på obrukad mark och restprodukter
från jordbruket. Preem har också
ett nära samarbete med akademin,
såsom tekniska högskolor och universitet för att effektivisera produktionen och analysera möjligheterna
att använda nya råvaror.
SAMARBETET mellan företag, forskare, myndigheter och organisationer breddar kunskapen och
öppnar vägen för nya möjligheter.
Forskningsavdelningen inom Preem,
som kallas Raffinaderiutveckling,
har därmed blivit en viktig del av
affärsutvecklingen.
– Vi samarbetar med olika leverantörer för att undersöka hur vi kan
göra om råvaran i våra befintliga
anläggningar till bensin och diesel. På
så sätt hittar vi nya affärer och driver
på utvecklingen av förnybara drivmedel i Sverige, säger Sören Eriksson
utvecklingsingenjör på Preem.
Förnybara produkter har en
stor potential när det gäller att
öka Sveriges konkurrensförmåga i

framtiden. Vi har unika förutsättningar med en stor resurs i skogen
och andra viktiga naturtillgångar.
Men när vi väljer förnybara råvaror
till nästa generations drivmedel gäller
det att välja rätt. Vi måste se till helheten och ta hänsyn till allt från klimatpåverkan, energieffektivitet och
livsmedelskonkurrens till miljö och
mänskliga rättigheter.
Därför strävar Preem efter råvaror
med hög verkningsgrad och bra hållbarhetsdata, som till exempel restprodukter från skogsindustrin och
andra typer av avfall.
Analysen av nya råvaror till biodrivmedel på Preem är en långt
driven process som innefattar teknisk
och kemisk analys, utvärdering av
etiska och miljömässiga förutsättningar samt politiska och ekonomiska spelregler och villkor på kort
och lång sikt. Slutligen gör vi också
en bedömning av hur marknaden
skulle ta emot en ny produkt.

HÅLLBARHET

Bensin- och dieselmolekyler har samma uppbyggnad, vare sig
de härstammar från fossil olja eller förnybar råvara från skogen.

CO₂-BESPARING.

Preem ACP Evolution Diesel, tusen ton.
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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
fordonsflotta, utan att konkurrera med andra användningsområden
som till exempel livsmedelsproduktion.

FÖRNYBAR RÅVARA

I DAG
458 GWH

I MORGON
1 240 GWH

ÖVERSKOTTSVÄRME FRÅN
TILLVERKNINGEN
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)

I DAG
O GWH

I MORGON
11O GWH

VINDKRAFT SOM UTGÖR FÖRNYBAR
EL FÖR VÅRA RAFFINADERIER
Preem är delägare i VindIn, ett vindkraftsföretag som i dag producerar
miljövänlig elkraft i storleksordningen
en terawattimme (TWh) per år.

Tallolja

Lignin

Gröna restoljor

Tallbeck

Olika typer
av etanolderivat

Tyngre förnybara
alkoholer

Pyrolysoljor
Oljor utanför livsmedelssektorn
T ex Jatropha och alger.
Grön vätgas
Ersätter fossil vätgas, vilket reducerar koldioxidutsläppen vid bensin och dieselproduktion.

PROCESSEN
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.

FÖRNYBAR RÅVARA
FÖRNYBAR RÅVARA
Tallolja

PROCESSEN
Green Hydro Treater (GHT)
Genom vätebehandling förädlas restprodukten
från skogen till ett grönt kolväte som blir ett
utmärkt dieselbränsle.

Tallolja

Lignin

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

PROCESSEN
Green Hydro Treater (GHT) med dewaxing
Ger mer bensin samt diesel med bättre vinteregenskaper.

PRODUKTER

PRODUKTER
Evolution Diesel

Evolution Diesel

Evolution Bensin

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
en högre grad än idag.

PRODUKTER
Evolution Diesel

Evolution Bensin

Asfaltråvara
Istället för produktion av tjockolja
Råvaror till kemikalieindustrin
Istället för fossil bensinproduktion.

I DAG.

I MORGON.

I ÖVERMORGON.

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 pappersindustrin avlägsnas ligninet då
det ger pappret dålig kvalitet. Tallbeck är en
restprodukt som blir över i SunPine-fabriken när

vi producerar tallolja. Pyrolysolja utvinns från
grenar och toppar, så kallat grot, som inte används
i papperstillverkningen.
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FÖRNYBART IN. FÖRNYBART UT. SÅ ENKELT ÄR DET.

ALGER

HALM, SÅGSPÅN

GÖDSEL

RESTPRODUKTER
FRÅN SKOGS- OCH
MASSAINDUSTRI

ANIMALISKT AVFALL

FÖRNYBAR DIESEL

SOPOR

HÅLLBARHET

FÖRBEHANDLING

FJÄRRVÄRME

VEGETABILISKA OLJOR

Här omvandlas råvaran till gas eller flytande
form genom t ex rötning, förgasning, pyrolyseller talloljedestillering.

BIORAFFINERING

FÖRNYBAR BENSIN

KOLDIOXIDÅTERVINNING

FÖRNYBAR FLYGFOTOGEN

FEM NYA VINDKRAFTVERK I LYSEKIL.
Länsstyrelsen beviljade i november vindkraftsföretaget VindIn tillstånd att uppföra fem vindkraftverk i Brofjordenområdet vid Preemraff
Lysekil. Vindkraftverken kräver en investering
på cirka 300 MSEK och beräknas producera cirka
40 000 MWh, vilket motsvarar energi till cirka
7 500 villor per år.
VindIn ägs av ett flertal energiintensiva
företag inom svensk basindustri, varav en av

aktörerna är Preem. Målet med samverkan är att
gemensamt med andra energitunga industrier
säkra tillförseln av konkurrenskraftig energi.
En vindkraftssatsning i Lysekil började planeras redan 2009. Vindkraftverken är noggrant
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. Tillståndet innehåller bland annat
en begränsning i byggaktiviteter under tiden
15 maj–31 augusti för att inte störa eventuellt
häckande nattskärror som skyddas enligt EU:s
artdirektiv.
Byggstarten är planerad till hösten 2014 och
beräknad byggtid är cirka 9 månader, exklusive
begränsningstid för byggaktiviteter.
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VISIONEN:
KLIMATNEUTRALA
TRANSPORTER.
Preem arbetar aktivt inom KNEG – Klimatneutrala godstransporter på
väg – ett samarbetsprojekt med 14 andra företag som arbetar för att
godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.
Bland KNEG:s åtaganden ryms både dagens lösningar för den breda
marknaden och de som blir viktiga beståndsdelar av framtidens
hållbara transportsystem.

A

RBETET REDOVISADES i den rapport som presenterades på
Logistik & Transportmässan
den 29 maj. Rapporten överlämnades till infrastrukturminister
Catharina Elmsäter-Svärd av Lars
Mårtensson, miljöchef på Volvo
Lastvagnar och ordförande i kneg
samt Preems kommunikationschef
Helene Samuelsson som även är styrelsemedlem i kneg.

Lars Mårtensson menar att det
finns en väsentlig potential för fortsatta koldioxidbesparingar, men
den bromsas ofta av till exempel
regleringar, avsaknad av nya affärsmodeller, tillgängliga data för godsflöden eller brist på miljökrav från
transportköpare.
– Vi har identifierat ett antal konkreta åtgärder som visar att det är
möjligt att nå vårt mål, en halvering

av klimatpåverkan från en typisk
svensk godstransport till år 2020,
säger Lars Mårtensson.
ÅTGÄRDERNA handlar bland annat om
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
biodrivmedel som Evolution Diesel.
Tillsammans med Volvo Lastvagnar
har Preem även genomfört fältprov
av dme, ett bränsle som utvinns
genom förgasning av svartlut från
den svenska pappersmassaindustrin,
med mycket gott resultat.
– Samarbete är nyckeln för att
utveckling ska ske. När många aktörer med olika kompetenser jobbar
tillsammans med en gemensam
målsättning börjar det hända saker,
säger Lars Mårtensson.
Ett annat samarbetsprojekt Preem
varit engagerade i är Klimatsmart
Citydistribution i Göteborg. Tack
vare förnybara bränslen och

effektivisering av transporterna
minskade koldioxidutsläppen bland
de medverkande transportföretagen
med i genomsnitt 30 procent mellan
åren 2010 till 2013.
Inom ramen för kneg:s fokusområde bränsleproduktion har Preem
även tidigare i samarbete med
Chalmers Tekniska Högskola och
ivl analyserat möjligheterna att producera biodrivmedel i svenska raffinaderier – en studie som ligger till
grund för den ökade produktionen
av biodrivmedel som sker idag.
Det av kneg:s åtaganden som
under året har gett störst bidrag till
den totala koldioxidbesparingen är
”Ökad låginblandning av förnybart
drivmedel i diesel”. Besparingen

uppgår till cirka 114 000 ton, till stor
del ett resultat av den ökade användningen av Preems Evolution Diesel.
– Det framgår tydligt av årets
kneg-rapport att satsningar på
förnyelsebara drivmedel för den
tunga trafiken är en mycket viktig
framgångsfaktor för att nå kneg:s
och Sveriges klimatmål. Om vi vill
se faktiska resultat här och nu och
inte bara ”någon gång i framtiden”
är det viktigt att satsa på drivmedel
som fungerar i dagens fordonsflotta.
För Preems del innebär det att vi
fortsatt investerar i produktion av
förnybar hvo-diesel från restprodukter från den svenska skogen, säger
Preems kommunikationschef Helene
Samuelsson.

HÅLLBARHET

Längre och tyngre fordon,
förnybara bränslen, effektivare
motorer och hybridisering
samt minskat luftmotstånd är
några av de faktorer som ska
halvera koldioxidutsläppen från
godstrafiken till år 2020.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

PREEM I NYTT SAMARBETE
MED SOS BARNBYAR.
Preems hållbarhetsarbete omfattar även sociala projekt. Under 2013
inledde Preem ett långsiktigt samarbete med SOS Barnbyar.

I SOS barnby i Brovary,
Ukraina, finns det 13 familjehus och ett socialt center
som bedriver familjestärkande arbete där svårt
utsatta familjer i staden får
hjälp med bland annat mat,
kläder, medicin och psykologiskt stöd
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PREEMS
SPONSRING
OCH SAMHÄLLSENGAGEMANG.

VASALOPPET.
Preem och Vasaloppet delar samma vision
om en hållbar miljö. Därför är vi huvudsponsor av Vasaloppet, ett samarbete som pågått
sedan 2009. Sponsringen engagerar flera
delar av Preem, alltifrån medarbetare som
bemannar montern på Vasaloppsmässan till
alla medarbetare och kunder som kör något
av loppen, såväl på skidor som på cykel under
Cykelvasan. Under 2013 erbjöds tävlande och
åskådare gratis infartsparkering samt transferbussar till och från Mora, för att minska
trafiktrycket och miljöpåverkan. Under Vasaloppssöndagen fanns Preem Pit Stop i spåret
– en invändig, eller snarare utvändig, 74 kmservice. Precis som vid ett klassiskt Pit Stop
såg vi till att åkarna snabbt kom tillbaka ut
på banan igen med torr mössa, nytt bränsle,
mjuka muskler och bättre glid eller fäste. Istället för beräknade ca 1 500 åkare stannade hela
4 000 åkare till hos oss.

HÅLLBARHET

alla barn rätt till en trygg uppväxt i
OS BARNBYAR driver barnbyar i
en familj och att organisationen är
133 länder där föräldralösa
eller övergivna barn kan få ett duktig på att återkoppla kring de specifika projekt som pengarna går till.
nytt hem.
Under de kommande åren kommer
Preem stödjer två av sos Barnbyars
Preem att arbeta med olika projekt
verksamheter. Den ena är en barnby
som är kopplade till samarbetet,
i Brovary i Ukraina. Där har idag 68
såväl internt som externt.
föräldralösa barn fått ett nytt hem
– Vi är mycket glada och stolta
och en egen familj. Barnbyn byggdes
över att ha inlett ett samarbete med
färdigt 2010 och där finns, förutom
sos Barnbyar och ser fram emot att
13 familjehus, ett socialt center som
engagera både
bedriver familjeföretaget och
stärkande arbete
våra medarbedär svårt utsatta
tare i verksamfamiljer i staden
heten under de
får hjälp med
kommande åren,
bland annat mat,
säger Petter
kläder, medicin
Holland, vd och
och psykologiskt
koncernchef för
stöd.
Preem ab.
Den andra
Preem är en stor samhällsaktör och vill ta
verksamheten
ansvar för hur vår verksamhet och våra proUNDER våren
som Preem
dukter påverkar miljön och omgivningen. Vi
2013 sålde
stödjer är uppvill vara en god medlem av samhället och ge
Preems bemanbyggnaden av en
något tillbaka till omgivningen vi verkar i, såväl
inom som utanför Sveriges gränser.
nade stationer
helt ny barnby
Preems samhällsengagemang sker på olika
sos Barnbyars
i Thai Binh i
nivåer, dels på ett koncernövergripande plan
armband.
nordöstra delen
som sker på nationell och internationell nivå
Armbandet kosav Vietnam.
och dels på lokal nivå. Vi arbetar långsiktade 49 kronor,
När byn står
tigt och vill nå så breda grupper som möjligt.
Vi arbetar både med verksamhetsrelaterad
varav hela överfärdig kommer
sponsring
och
humanoch
miljösponsring.
skottet på 34
den bland annat
kronor gick till
att bestå av 14
familjehus med plats för 140 barn, en sos Barnbyars verksamhet (resterande 15 kronor per armband utgörs
förskola med plats för 180 elever och
av sos Barnbyars produktions- och
ett socialt center. Genom det sociala
fraktkostnader för armbandet). Med
centret kommer ett familjestärkande
start i december 2013 drev Preem
program i området att kunna hjälpa
en två veckor lång kaffekampanj
mellan 300–400 utsatta barn. Den
till förmån för sos Barnbyar, där
5 maj 2013 påbörjades byggnationen
alla intäkter från kaffeförsäljningen
av familjehusen, hela byn beräknas
på Preems bemannade stationer
stå färdig och inflyttningsklar i
mellan kl. 12–24 gick till barnbyarna.
slutet av 2014.
Den totala summan uppgick till
720 760 kronor som skänktes till sos
BESLUTET att gå in som partner till sos
Barnbyars verksamhet i Ukraina och
Barnbyar grundar sig bland annat
Vietnam.
på organisationens inriktning att ge

LYSEKIL WOMEN’S
MATCH.
Preem är Lysekil kommuns största privata
arbetsgivare och sponsrar sedan 2005 Lysekil
Women’s Match – världens största seglingsserie för damer. I samband med årets tävlingar
fick besökarna komma in i ett specialbyggt
kontrollrum där skärmar visade processbilder från Preemraffs kontrollrum och filmer från
den dagliga verksamheten. Drygt 4 000 personer besökte Preems monter och över 400
besökare passade på att åka med på guidade
bussturer till Preemraff.
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KREATIVA HÖGSTADIEELEVER
LÖSER FRAMTIDENS
TRANSPORTER.
Hur kan vi förflytta oss och transportera varor på ett hållbart
sätt i framtiden? Under hösten 2013 deltog över 700
sjunde- och åttondeklassare i Göteborgsregionen i tävlingen
”Framtida transporter”. Finalen hölls på vetenskapscentrumet
Universeum i februari i år där modellerna ställdes ut och
presenterades av eleverna själva.

D

ET HAR VARIT fantastisk inspirerande att få sitta med i juryn.
Eleverna tänker holistiskt
och hållbart i alla dimensioner. Här kan man verkligen tala om
att tänka ”out of the box”. För oss
på Preem är detta också en chans
att träffa ungdomar och visa vilka
spännande möjligheter till jobb det
finns här i framtiden, säger Helene
Samuelsson, kommunikationschef
på Preem.
Preem deltar i ”Framtida transporter” för att dela med oss av våra
erfarenheter och kunskaper inom
transportområdet. Dessutom är
kunskap och utbildning inom naturvetenskap och teknik avgörande för
utvecklingen inom vår bransch. Att
det är stort fokus på hållbarhet stämmer dessutom bra med Preems vision.
UNDER finaldagen mötte de 700 högstadieeleverna representanter från
näringslivet, politiken och akademin
för att diskutera framtidens transportutmaningar i workshops och
rådslag samt presentera sina arbeten
för juryn.

Uppdraget för de deltagande klasserna var detsamma för alla: att
skapa och sälja in en framtida lösning för person- eller godstransporter
med hänsyn taget till design, effektivitet, miljö, säkerhet och system.
Lösningarna var däremot många och
varierande. Miljövänliga amfibiebilar, undervattensbussar, magnettåg,
vattendrivna fartyg och linbanor
presenterades.
FRÅGAN om social hållbarhet och medvetenhet om utmaningarna i u-länder
syntes i många av förslagen. ”På
vägen till Kina gör båten ett stopp
i Somalia för att hjälpa de fattiga
genom att ge dem bland annat medicin” skriver klassen bakom ett av
tävlingsbidragen.
Vinnare blev Nordlyckeskolan 8b
med ”Världens miljövänligaste båt”.
Lösningen kombinerar olika förnyelsebara energikällor, både ombord
på fartygen och i hamn. ”Ett kreativt och genomtänkt arbete!” skrev
juryn i sin motivering. I priset ingick
en övernattning på Universeum och
10 000 kr till klasskassan.

FÖR första gången fick också den
vinnande klassen presentera sin
framtidsvision för politiker och
beslutsfattare i Trafiknämnden.
– Vi tycker att det är otroligt viktigt att ungdomarnas idéer bli tagna
på allvar. Att vi vuxna lyssnar till
hur de tänker om framtiden och
vilka lösningar de ser. De är nästa
generation och de kan bära oss till
en hållbar framtid, säger Carina
Halvord, vd på Universeum.
Projektet Framtida transporter
genomfördes av Universeum i samarbete med ab Volvo, Chalmers, db
Schenker, Göteborgs Hamn, Göteborgs
universitet, Preem, sj, Sveriges
Redareförening, Trafikverket och
Västtrafik.

Bild på eleverna
KOMMER

Preem tilldelade Frölunda
skolan 8B ett hederspris
för bidraget ″Exsecutionem
3000″, ett undervattens
transportmedel som styrs
med hjälp av magnetism.

EXSECUTIONEM 3000
Exsecutionem 3000 är ett blivande undervattenstransportmedel som styrs med hjälp av magnetism.
Transportmedlet är utformat som ett undervattensmagnettåg som fraktar råvaror mellan Europa och
Nordamerika i en hastighet av 600 km/h. Förutom att godstransporterna färdas snabbare minskas
också föroreningarna i vattnet.

Containrar
Det finns plats för fyra containrar i
internationell storlek i varje kapsel.

Magnetrör
Magneterna i röret gör så att kapslarna
kan färdas fram och tillbaka samt att de
hjälper till att hålla kapslarna på plats.

HÅLLBARHET

Gångrör
Detta rör används
som säkerhetsgång.

