
 
1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raffinaderiernas reformationRaffinaderiernas reformationRaffinaderiernas reformationRaffinaderiernas reformation    
 

NOG-seminarium den 9 februari 2007 

Stefan Grönkvist  
2007-03-05  

 



 
2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förord  
 

NOG-seminariet den 9 februari 2007 behandlade vissa av de utmaningar som 
raffinaderinäringen står inför med avseende på förändringar av bränsleslag, volymer 
och kvalitetskrav. Raffineringsindustrin behöver driva upp kapacitetsutnyttjandet och 
investera för att möta den ökade och förändrade efterfrågan på drivmedel och 
skärpta kvalitetskrav. Råoljepoolen i världen blir samtidigt tyngre, vilket ökar behovet 
av uppgraderingskapacitet.  
 
I Europa är redan diesel det dominerande bränslet för nya personbilar och trenden 
mot en större andel lätta dieselfordon ser inte ut att avmattas. I USA är andelen 
dieseldrivna personbilar ännu så länge liten men om efterfrågan kommer att öka 
även i USA kan det leda till ett globalt underskott av diesel. NOG-seminariet den       
9 februari satte sökarljuset på de krav som dessa trender ställer på raffinerings-
industrin. 
 
Hur industrin kan möta ökad efterfrågan, förskjutningar i produktmixen, skärpta 
kvalitetskrav och förändrad råvarutillgång diskuterades. Andra frågor som belystes 
var: Kommer investeringarna för att upprätthålla tillräcklig kapacitet? Vilka blir 
konsekvenserna av ökade regionala obalanser? I ett av föredragen beskrevs 
utvecklingen för biobränslebaserad diesel. Talare var: 
 
Michael G:son Löw  
Koncernchef och verkställande direktör, Preem Petroleum AB  
 
Harri Turpeinen  
Forskningsdirektör, Neste Oil Corporation 
 
Odd Anker Hassel  
Direktör, Cambridge Energy Research Associates i Oslo 
  
 
 
 
 
Referatet är en sammanställning baserad på presenta tionerna vid seminariet .  
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Michael G:son Löw är koncernchef och vd för Preem Petroleum AB sedan 2003. Han har 
arbetat i oljebranschen i 31 år, varav 27 år i det amerikanska oljebolaget Conoco - senare 
ConocoPhillips. I grunden har G:son Löw en civilekonomsexamen från Handelshögskolan i 
Stockholm 1975 men han har också kompletterat utbildningen med studier vid Columbia-
universitetet i New York 1991 och vid London Business School 1999-2000. Under tiden i 
Conoco har G:son Löw arbetat 15 år internationellt, i Europa, USA och Asien. Han har bland 
annat varit chef för JET i Norden, CFO för Europaverksamheten, chef för varuförsörjning/ 
trading/shipping-International, chef för Sydostasien samt chef för Central- och Östeuropa.   
 
Michael G:son Löws föredrag behandlade trender inom raffineringskapaciteten inklusive de 
framtida investeringsbehoven specifika utmaningar.   
 
Preem Petroleum AB – Sveriges största oljebolag och  Nordens 
största raffinör  
 
Michael G:son Löw började sin presentation med att beskriva Preems raffineringsverksamhet 
och svenska marknadsposition. Med sina två raffinaderier i Lysekil och Göteborg har man en 
total kapacitet på 16,4 miljoner ton per år, vilket motsvarar 80 % av Sveriges och 30 % av 
Nordens totala raffineringskapacitet. Preems totala omsättningen 2006 var 68 miljarder 
kronor och exportvärdet var 42 miljarder kronor. Raffineringen motsvarar 75 % av 
försäljningen och den inhemska marknadssidan 25 %. Preems position på den inhemska 
marknaden är mycket stark med 500 bensinstationer och 160 dieselstationer för yrkestrafik. 
Transportbränslen är Preems huvudfokus men man har även en smörjoljefabrik och egen 
gasproduktion. G:son Löw påpekade att olja som begränsad resurs skall användas där den gör 
bäst nytta, vilket är i transportsammanhang och för tillverkning av plastprodukter. Det kan 
därför inte betraktas som optimalt ur resurssynpunkt att använda olja för uppvärmnings-
ändamål, eftersom det i det sammanhanget finns fler konkurrenskraftiga och miljöriktigare 
alternativ. 
 
Vidare så beskrev G:son Löw marknadssituationerna i olika delar av världen. Nordvästra 
Europa är en mogen marknad där man räknar med svag tillväxt fram till 2015 och negativ 
tillväxt efter 2015. Det finns i dagsläget ett stort överskott av produktionskapacitet för bensin 
i Europa och ett underskott av diesel, vilket gör att Preem och andra bolag investerar för att 
konvertera eldningsoljor och tjocka oljor till diesel. I Nordamerika är däremot efterfrågan på 
bensin fortfarande stark då 40 % av den totala efterfrågan på oljeprodukter utgörs av bensin. 
Efterfrågan på diesel ökar emellertid hela tiden, vilket huvudsakligen beror på en ökning av 
vägtransporter, och, eftersom Nordamerika står för 30 % av världens efterfrågan på olje-
produkter, en fortsatt ökning av efterfrågan på diesel innebär en stor utmaning för Europas 
och Mellanösterns raffinaderier. 
 
Asien och Oceanien utnyttjar idag 29 % av världens oljeresurser och har idag ett underskott 
på nafta och eldningsoljor. Underskottet på nafta beräknas öka kraftigt fram till år 2020 och 
till detta kommer också att underskottet på vägtransportbränslen beräknas öka kraftigt. Man 
beräknar emellertid att Asiens och Oceaniens relativt ringa överskott av flygbränslen skall ha 
ökats fram till 2020.  
 

Michael G:son Löw Preem Petroleum AB 
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En slutsats efter genomgången av världens produktionskapacitet respektive efterfrågan är att 
framför allt rederinäringen lever gott på dessa obalanser men att även raffindustrin drar nytta 
av obalanserna. Obalanserna ser inte heller ut att mattas av under det närmaste decenniet. Det 
har inte byggts några nya raffinaderier i Västeuropa sedan 1976 då Preemraff i Lysekil 
byggdes och inga nya raffinaderier planeras. I USA byggdes det senaste raffinaderiet 1968 
men i andra delar av världen planläggs flera nya raffinaderier. Det råder stor osäkerhet kring 
om dessa planläggningar blir verklighet men i Asien och Mellanöstern finns planer på 13 
respektive 8 raffinaderier. I Ryssland planeras också för nya raffinaderier.  
 
Det som pågår är emellertid en ökning av kapaciteten genom uppgraderingar i befintliga 
anläggningar. Uppgraderingar i befintliga anläggningar görs också för att öka andelen 
transportbränslen. I Nordamerika görs investeringar i FCC (fluid catalytic cracker)- och 
cokeranläggningar för att förskjuta produktmixen från eldningsolja till mer bensin och diesel 
medan man i Europa mer entydigt satsar på att förskjuta produktmixen från eldningsolja till 
diesel genom investeringar i hydrocracker- och cokeranläggningar. Något som också ställer 
ökade krav på världens uppgraderings- och avsvavlingsanläggningar är att världens 
råoljereserv blir allt tyngre och högsvavligare.  
 
Förutom dessa förändringar inom raffineringsbranschen har också en annan trend satt sin 
prägel på raffineringsbranschen – människans påverkan på klimatet. Preemraff är en stor 
punktemissionskälla för koldioxid och som ett led i att minska sin påverkan på klimatet pågår 
energieffektiviseringsarbeten och satsningar på biobränslen inom raffineringsnäringen. G:son 
Löw påpekade att det behövs storskalighet för att påverka de totala utsläppen från transport-
sektorn och Preem satsar nu på att utveckla sina raffinaderier för att tillverka en större andel 
biobränslen. En annan, för Preem specifik trend, är att importen ställs om från Mellanöstern 
till Ryssland och Östersjötransporter. Det finns flera anledningar till den omställningen, bland 
annat den kortare transportsträckan samt prisrabatten gentemot råoljor från exempelvis 
Nordsjön 
 
Trenden med en allmänt ökad efterfrågan på främst transportbränslen i världen ställer krav på 
ökande investeringar och vid 2004-2005 uppstod balans mellan produktionskapaciteten för 
råolja och produktionen. Produktionskapaciteten har varit större än produktionen sedan den 
första oljekrisen 1973. För bensin uppstod också balans mellan raffineringskapaciteten och 
produktionen vid samma tidpunkt och även för bensin har produktionskapaciteten vida 
överskridit produktionen sedan den första oljekrisen. Under 1970-talets byggdes ett stort antal 
raffinaderier och produktionskapaciteten har sedan dess varit större än produktionen. Sedan 
början av 2004 har marginalerna för raffineringsindustrin varit mycket goda och tiden har 
kallats ”Golden Age of Refining”. Den tiden kan vara över nu eftersom läget är känsligt med 
avseende på utvecklingen i Mellanöstern samt på grund av att världen raffineringskapacitet 
ökar. För raffineringsbranschen är det nu viktigt att bygga ut i rätt takt för att inte skapa ett 
globalt kapacitetsöverskott.  
 
Utifrån de tidigare beskrivna utmaningarna beskrev G.son Löw framtidens raffinaderier och 
vilka satsningar som Preem gör just nu. Framtiden raffinaderier maximerar produktionen av 
fordonsbränslen, bland annat genom att återstodsoljor förädlas till diesel. Energieffektivise-
ringen ökas både internt och externt genom förbättrad intern värmeåtervinning och ett ökat 
utnyttjande av spillvärme som fjärrvärme. Preemraff skulle exempelvis kunna försörja fler 
närliggande kommuner än Lysekil med fjärrvärme. Andra karaktäristika för framtidens 
raffinaderier är ett mer optimalt utnyttjande av råvaran genom att integrera raffinaderierna 
med petrokemisk industri. Minskad klimatpåverkan kan bland annat åstadkommas genom att 
förnybara bränslen ersätter raffinaderigas som internbränsle, befintliga hydreringsanlägg-
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ningar utnyttjas till förädling av förnybara oljor samt genom att nya anläggningar för 
produktion av förnybara drivmedel integreras i befintliga processer.   
 
Preem har bland annat investerat i en ny isocracker och planerar att investera i en coker-
anläggning. Man vill också bygga för att bli mer flexibla gällande både råvaror och produkter 
samt öka andelen biokomponenter inom befintliga anläggningar. Man samarbetar även med 
Perstorp om en RME-anläggning med kapaciteten 200 000 ton/år som skall vara i drift 
sommaren 2007. Ett problem är att det idag råder stor konkurrens om raps då man bara kan 
producera raps en gång på fyra år på samma åker. 
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Harri Turpeinen är forskningsdirektör på Neste Oil Corporation och som sådan ansvarig för 
affärsutveckling och laboratorier inom Nestes oljeraffinering. Han tog 1972 en examen i kemi 
från Uleåborgs universitet och har därefter arbetat i med olika typer av projekt och affärs-
organisationer i många internationella sammanhang. Turpeinen har dessutom haft olika 
befattningar i styrelser för bland annat Neste PAO N.V., Nestes Belgiska dotterbolag, och 
Nynäs Petroleum.  
 
Harri Turpeinens föredrag behandlade Neste Oil strategier och satsningar för att möta de 
utmaningar raffinaderibranschen står inför. Han beskrev också produktionen och 
produktspecifikationer för Neste Oils andra generationens biodiesel.  
 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES WITHIN THE EUROPEAN 
REFINING – one challenge  
 
Inledningsvis visade Harri Turpeinen en översiktlig prognos gällande förändringar i tillförsel- 
och efterfrågebalansen för olika raffinaderiprodukter i olika delar från 2005 till 2015. 
Sammantaget pekar prognosen på ett överskott av eldningsoljor medan det kommer att uppstå 
ett underskott av diesel men även på lättare destillat. Samtidigt som den situationen är mycket 
utmanande för raffineringsindustrin är man i Europa relativt återhållsam med investeringar 
eftersom lönsamheten inom den Europeiska raffineringsindustrin är lägre än i de flesta andra 
industribranscher. Andra faktorer som påverkar investeringsbilden är EU:s reglering gällande 
energieffektivisering och biobränslen för transporter.  
 
De utmaningarna som raffineringsindustrin står inför är bland annat:  

- allt tyngre och svavelhaltigare råoljor 
- en ökad efterfrågan av mellandestillat och mindre av eldningsoljor och bensin 
- hur företagen skall överleva på en icke ökande marknad 
- hur företagen skall förbereda sig för en framtid med lägre koldioxidutsläpp 

 
Alla svaren på dessa frågor kan inte besvaras med en ökning av andelen flytande biobränslen 
eftersom råvaran för flytande biobränslen är begränsad i Europa. Det gäller även om man 
avser flytande biobränslen producerade med ännu inte kommersiella produktionsmetoder som 
förgasning följt av Fischer-Tropsch. Även ett relativt litet bioraffinaderi skulle motsvara tio 
stora massabruk, mätt i kubikmeter träråvara.   
 
Turpeinen beskrev sedan utmaningarna som en palett av möjligheter och man kan då se att de 
internationella fluktuationerna i specifikationer och behov samt en begränsad global raffi-
neringskapacitet kan ge stora möjligheter till god lönsamhet. Andra möjligheter är den ökade 
efterfrågan på förnybara bränslen där Sverige utpekas som ett land med en fantastisk potential 
eftersom man har kungjort målet att vara ett oljefritt samhälle år 2020. Andra möjligheter är 
den generella ökningen av efterfrågan i USA och Asien. Nestes Oils strategi för att möta de 
utmaningar som beskrivits ovan vilar på tillväxt inom de två grundvalarna raffinering och 
biodiesel.  
 
Som ett steg i strategin för raffinering har man i raffinaderiet i Porvoo investerat 600 miljoner 
Euro för att kunna använda sig av tyngre och svavelrikare råoljor och samtidigt producera 
svavelfria drivmedel. I samband med detta förändras produktmixen i Porvoo genom en högre 

Harri Turpeinen Neste Oil Corporation 
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andel diesel på bekostnad av tyngre eldningsoljor. Man planerar samtidigt ett skifte i 
råvarutillförseln från Nordsjöolja till olja från Ryssland.  
 
I Porvoo görs också investeringar på 200 miljoner Euro i två nya biodieselraffinaderier, 
NExBTL (Next Generation Biomass to Liquid) 1 och 2, bägge med en kapacitet på 170 000 
ton/år. En av anläggningarna skall tas i drift sommaren 2007 och den andra sommaren 2008. 
Råvaran till dessa är växt- eller djurfetter (triglycerider) och Turpeinen påpekade att man helst 
ville ha fetter som är giftiga, eller i alla fall ohälsosamma, eftersom priset på dessa troligen 
blir lägre än priset på fetter som dessutom är nyttiga.  
 
NExBTL-raffinaderierna blir världens första kommersiella biodieselanläggningar av andra 
generationen, vilka omvandlar vegetabiliska oljor eller animaliska fetter till en diesel som inte 
kräver någon konvertering av motorerna. Den första generationen biodieselanläggningar för 
produktion av FAME (RME) är redan i kommersiell drift och där är råvaran rapsolja. I den 
tredje generationens biodieselproduktion ingår förgasning och Fischer-Tropsch katalys för 
uppbyggandet av kolvätekedjor. I den tredje generationens biodieselproduktion kan man 
därför använda sig av hela biomassan som råvara men dessa anläggningar kommer troligen 
inte att vara i kommersiell drift förrän runt år 2015.    
 
Turpeinen visade data på NExBTL-dieselns egenskaper i jämförelse med bland annat den 
svenska klass 1, FAME och EN 590. Enligt Turpeinen motsvarar NExBTL i stort sett 
”vanlig” diesel men insprutarna kan behöva justeras på vissa motorer för att uppnå maximal 
effekt och vridmoment. När det gäller partiklar, NOx, HC och CO vsar testresultat att 
NExBTL överträffar EN 590. Livscykelanalyser som genomförts på NExBTL i jämförelse 
med fossil diesel och RME visar att de totala utsläppen av koldioxid blir avsevärt mindre med 
NExBTL än med fossil diesel och att värdena i stort sett är i paritet med RME.    
 
Sammanfattningsvis beskrev Turpeinen olika möjligheter till följd av att med att man nu 
lyckats med ta fram en andra generationens biodiesel för produktion i kommersiell skala. 
Produkten motsvarar dessutom tranportsektorns krav på kvalitet.  
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Odd Anker Hassel är direktör vid Cambridge Energy Research Associates (CERA) i Oslo. 
Hassel började på CERA 1987 och har innehaft olika koordinerande befattningar, exempelvis 
med inriktning på sjöfart och strategier, global oljeförsörjning och affärsutveckling i 
Mellanöstern. Hans akademiska grund är en examen i nationalekonomi från Oslo universitet. 
Hassel har vid sidan om CERA haft befattningar inom bland annat Internatonal Association of 
Independent Tanker Owners (Intertanko), International Energy Association (IEA) och 
International Association for Energy Economics (IAEE) samt verkat som konsult eller 
rådgivare för organisationer som United Nations Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific (UNESCAP) och NATO Planning Board for Ocean Shipping (PBOS). 
 
Odd Anker Hassels handlade till stor del om drivkrafter för förändringar av världens 
energipolitiska agendor och olika näringars förfaringssätt för att hantera dessa förändringar. 
 

Raffinaderiernas reformation 
 

Tidigare under seminariet hade några kommentarer om peak-oil kommit upp i förbigående 
och Odd Anker Hassel började därför sitt föredrag med att framföra att CERA inte är helt 
överens med Kjell Aleklett när det gäller hur man beskriver fenomenet peak oil. Olja är en 
ändlig resurs – det är alla överens om, men hur den kommer att förbrukas är man inte överens 
om. En peak är ju en topp och att Aleklett beskriver det som en produktionstopp där produk-
tionen sedan minskar drastiskt på andra sidan. Anker Hassel och CERA tror istället att 
produktionstoppen snarare är en platå där oljeproduktionen kommer att variera under några år 
och att minskningen i oljeproduktionen sedan relativt långsamt går nedåt. Man tror inte heller 
att vi riktigt har nått den produktionsplatån. 
 
Enligt Anker Hassel är det i huvudsak två faktorer som påverkar människans handlande idag 
och därmed framtiden, förväntan och fruktan. Det är förväntan på framtidens priser och annat 
som gör att vi skapar mycket idag som vi inte kunde göra för bara några år sedan. Ett sådant 
exempel är att vi utvinner olja idag som inte var tekniskt-ekonomiskt utvinningsbar för fem år 
sedan. Den tekniska utvecklingen är naturligtvis av avgörande betydelse här också men den 
går ofta hand i hand med de handlingar som utlösts av förväntningarna. På 80-talet kostade 
det $ 35-40 per fat att producera Nordsjöolja medan det idag kostar $ 10. Det är även för-
väntan på ännu tydligare politiska och marknadsmässiga krav på miljömedvetenhet som gör 
att alla företag som vill överleva idag skaffar sig en grön profil. Fruktan å sin sida utlöser 
också en hel del handlingar. Det är ofta medvetenheten om miljöproblemen och om knapp-
heten i naturresurserna som gör att vi effektiviserar på olika sätt. Ett storskaligt exempel är att 
60-70 % av Europas nya bilar nu är dieselbilar. 
 
Anker Hassel gick vidare med att beskriva hur den globala energipolitiska agendan har svängt 
rejält de senaste årtiondena. Pendeln har svängt från marknadskontroll mot statskontroll och 
80-talets markandsliberalism företrädd av Roland Reagan och Margaret Thatcher har nu 
övertagits av ett politiskt ledarskap där vissa regeringar gör något gott medan andra utövar ett 
oansvarsfullt ledarskap. De huvudsakliga osäkerheter som många regeringar måste hantera i 
sitt energipolitiska agerande är enligt Anker Hassel: 

- Den politiska framtiden i nyckelländer för energiproduktion 
- Relationen mellan religion och politik 
- Typen och intensiteten av terrorism 
- Spridningen av kärnteknik och kärnvapen 

Odd Anker Hassel Cambridge Energy Research Associates (CERA) 
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Sammantaget gör en allt mer oförutsägbar framtid att energisäkerhet har hamnat högt (kanske 
till och med högst) upp på världens politiska agenda. Fruktan för knappheten på olja gör att 
USA bygger upp de historiskt största lagren med olja någonsin, och det vid ett oljepris på       
$ 60-70 per fat. Detsamma gäller många andra länder.  
 
Prognoser på efterfrågan av olika raffinaderiprodukters uppdelat på olika regioner redovisades 
och det är tydligt att den största ökningen i efterfrågan fram till 2015 bedöms ske i Asien även 
om efterfrågan Nordamerika även bedöms öka från en redan hög nivå. På samma sätt som det 
senaste decenniets ökningar bedöms de framtida ökningarna i efterfrågan främst beröra 
transportsektorn och därför de lättare produkterna. För Västeuropas del kommer det redan 
idag påtagliga överskottet av bensin och underskottet av diesel med stor trolighet att öka med 
tiden. USA:s underskott av bensin av bensin, som redan idag mycket påtagligt, bedöms öka 
och det möts med i huvudsak ökad inhemsk raffineringskapacitet, det ökade europeiska 
bensinöverskottet samt även i viss mån av en ökad etanolproduktion. 
 
Anker Hassel bedömer att teknikutvecklingen till stor del kommer att handla om att förändra 
produktionen så att delar av det som idag går till annat kommer att utnyttjas som drivmedel. 
Världens raffinaderier kommer att behöva göra investeringar för att få en större flexibilitet i 
möjligheten att ta emot olika typer av råvaror och samtidigt förskjuta produktionen mot en 
större andel drivmedel.  
 
I sin avslutande del av föredraget gick Anker Hassel igenom etanol som drivmedel. Den 
kraftiga ökningen i etanolproduktionen som pågått sedan några år tillbaka är en följd av att 
olika mål kan förenas genom en ökad etanolproduktion. Biltillverkare har tagit åt sig 
förändringen och ser tillväxtpotentialer i den nya strategin, säkerhetspolitiskt innebär 
utvecklingen för många länder ett minskat beroende av omvärlden, miljövänner anser att det 
är ett verktyg som minskar människans påverkan på klimatet och bönder tycker att det är en 
bra metod för utvecklingen av glesbygden. Idag domineras etanolproduktionen helt av 
Brasilien och USA men den totala produktionen täcker inte mer än ca 2 % av världens 
bensinkonsumtion. Även om ökningen i produktionstakt ökar än mer de kommande tio åren 
kommer inte etanolen att täcka någon större andel av världens efterfrågan på bensin.  
 
 


