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Svenska Petroleum & Biodrivmedel 
Institutet (SPBI) är en branschorganisa-
tion för företag inom drivmedels-, bränsle- 
och smörjmedelssektorerna. SPBI som bil-
dades 1951 är ett expertorgan med kunskap 
inom de områden som medlemsbolagen och 
branschen har behov av. SPBI finansieras av 
medlemsföretagen och har bl.a. som uppgift 
att sprida kännedom och skapa förtroende 
för branschen som idag också är aktiv inom 
framtagning och distribution av förnybara 
drivmedel. Arbetet inom organisationen 
sker i huvudsak i kommittéform med repre-
sentanter från medlemsbolagen. SPBI följer, 
bevakar och analyserar den internationella 
och nationella marknaden för olja och för-
nybara och alternativa drivmedel. 

Viktiga områden som SPBI arbetar med är 
bland annat teknisk funktionalitet och drift-
relaterade frågor kring användningen av 
såväl petroleum- som förnybara produkter. 
SPBI arbetar aktivt med att påverka fram-
tagning och implementering av de EU-
direktiv och den nationella lagstiftning som 
berör branschen. SPBI agerar inte i konkur-
rensrelaterade frågor. SPBI företräder med-
lemmarna i branschövergripande frågor och 
är ofta anlitad som sakkunnig och expert i 
seminarier, kurser, statliga offentliga utred-
ningar och i mediesammanhang.

På www.spbi.se kan man ta del av blogg, 
debattinlägg, pressmeddelanden, och ny-
hetsbrev. Här finns även information och 
statistik om priser, försäljning m.m. SPBI 
producerar varje år ett antal rapporter, 
rekommendationer och broschyrer. SPBI 
arbetar även inom SIS, Standardisering i 
Sverige, i samarbete med andra aktörer med 

att ta fram nationella standarder och CEN 
för EU-standarder för olika drivmedel, både 
fossila och förnybara. 

SPIMFAB – 
SPBI Miljösaneringsfond AB
SPIMFAB är ett frivilligt initiativ som 
startade 1997, där oljebolagen tar ansvar 
för sanering av bensinstationer där det har 
bedrivits verksamhet från den 1 juli 1969 
till och med december 1994. Syftet med 
SPIMFAB:s verksamhet är att på ett profes-
sionellt sätt ta hand om petroleumförorenin-
gar på platser där det tidigare har bedrivits 
bensinförsäljning. Oljebolagen finansierar 
verksamheten som uppgår till ca 100 mil-
joner kr per år. SPIMFAB har sju personer 
anställda och samarbetar i det operativa ar-
betet med miljökonsulter och entreprenader. 
Läs mer på www.spimfab.se 

SMC – Släckmedelscentralen AB 
Oljebolagen i Sverige bildade 1994 företaget  
Släckmedelscentralen, SMC AB. Det är  
sällsynt med bränder på oljedepåer och  
cisterner. Den enda hittills i Sverige in-
träffade 1956, men säkerhetsarbetet är 
en viktig del och det finns beredskap varje 
dag dygnet runt. För att kunna hantera 
en stor brand, har SMC 4 depåer med 
utrustning för storskalig brandsläckning 
och avtal med räddningstjänsterna på 
fyra orter för den operativa verksamheten.  
I Sverige finns ca 200 specialutbildade 
brandmän och ca 30 stycken teamchefer, 
med kompetens inom taktik och strategi vid  
cisternbränder. 

Verksamhetsbeskrivning

2         S P I  B R A N S C H F A K T A  11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2  Verksamhetsbeskrivning SPBI,  
 SPIMFAB och SMC

3  Årskrönika

4  Marknaden

5  Produktion och producenter

6  Konsumtion och konsumenter

7  Klimat- och miljöperspektiv

8  Den svenska marknaden

9  Den svenska marknaden

10  Försäljning

11  Import

12 SPBI:s medlemsföretag

Foto: Paul Quant.

SPI bytte namn till SPBI i september 
2011. I löptext, i denna publikation, 
där SPI nämns avses därav SPBI.



Årskrönika
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Året 2010 var ett valår med dess sedvanliga 

påverkan på det politiska livet. Energi var ingen 

huvudfråga utom den koppling relaterad till klimatet 

och energiförsörjningen i ett klimatperspektiv. Den 

fråga som var uppe och berörde SPI:s verksamhet var 

regeringen Reinfeldts skrivningar kring frågan om en 

fossiloberoende fordonsflotta. Utan att vara definierad 

hänger innebörden i luften. Miljöminister Andreas 

Carlgren gav under året uttryck för en tolkning där 

”vitala samhällsintressen skall vara oberoende av 

fossila drivmedel”. Frågan kommer fortsatt att vara på 

agendan även under 2011.

Efter två på varandra följande år med sjunkande 

efterfrågan, vilket i sig är historiskt, blev ökningen av 

efterfrågan under 2010 hela 3,3 % eller 2,8 miljoner fat 

per dag. En sådan procentuell ökning har inte setts sedan 

åttiotalet, och då från klart lägre nivåer. Ökningen är en 

konsekvens av konjunkturuppgången och det är Asien, och 

där Kina, som står för den stora uppgången. 

Priset på råolja var betydligt stabilare under 2010 

än vad det var under de två föregående åren. Priset på 

Brentoljan var vid ingången av 2010 på  70 

dollarsnivån och pendlade fram och tillbaka för att 

sluta på en nivå på 90 dollar per fat. Genomsnittspriset 

kom att hamna någonstans kring 80 dollar per fat 

och sannolikt något lägre för den åtminstone tidigare 

så normgivande WTI-kvaliteten. OPEC vidhöll 

sina produktionskvoter under hela året och även om 

disciplinen har varit hög under denna kvotering sjönk 

följsamheten under året och var på nivån 50 procent vid 

utgången av 2010. 

Klimatfrågan var och kommer att fortsätta vara en av de 

stora globala frågorna. Efter det misslyckade COP15-

mötet i Köpenhamn var förväntningarna väldigt låga 

på uppföljningsmötet i Cancun. Det blev inte heller 

något bindande avtal om minskningar, men processen 

räddades och mötet skapade en försiktig optimism i det 

fortsatta arbetet. Överenskommelse slöts bl.a. kring den 

fortsatta processen, åtgärder för minskad avskogning och 

om rapporteringen. Det fortsatta arbetet skall nu byggas 

kring det s.k. Köpenhamnsackordet. Smolk i bägaren är 

uttalande från bl.a. Japan kring vad som händer med 

Kyotoöverenskommelsen när tiden går ut 2012.

Arbetet med att öka andelen förnybara drivmedel i 

den svenska drivmedelsbalansen fortsätter. Under året 

har flera nya händelser inträffat som ger utrymme 

för optimism. Tallolja som via hydrering direkt i 

petroleumraffinaderiet omvandlas till en diesel, tester 

med dimetyleter, bussbränslestationer för etanolbränslet 

ED95 och många nya såväl etanol- som andra 

tankställen för förnybara drivmedel är exempel 

på åtgärder som kommer att sänka utsläppen av 

växthusgaser från transportsektorn. Fortsättningsvis 

kommer de stora mängderna förnybara drivmedel komma 

från den så kallade första generationen där arbetet med 

att hitta internationella hållbarhetskriterier har fortsatt. 

Implementering av dessa och flera andra tunga europeiska 

direktiv i den svenska lagstiftningen är nu nära sin lösning 

och kommer att komma på plats under 2011. 

Med en allt stadigare konjunktur och något lägre 

efterfrågeökning inför 2011 borde det se någorlunda 

lugnt ut, men händelserna som startade i Nordafrika  

en kort stund inpå 2011 och jordbävning med 

efterföljande tsunami visar att tvära kast med stora 

påföljder kan komma snabbt. 2011 lär säkert  

bli händelserikt år. 

      ULF SVAHN, VD SPI 



Marknaden
Om 2009 var ett år med nedgång i konsumtionen och 
dessutom för andra året i rad, har 2010 blivit ett år med 
en kraftigt stigande konsumtion. Inte sedan 80-talet har 
ökningstakten varit så stor som under 2010. Efterfrågan på 
olja uppgick enligt IEA (International Energy Agency) till 
87,8 mbd (miljoner fat per dag) vilket är en ökning med 
3,3 % eller 2,8 mbd. Det är den allt bättre ekonomiska 
utvecklingen som har satt fart på konsumtionen och de stora 
ökningarna kommer också från de ekonomier som ökar 
mest med Kina som det mest betydande exemplet med en 
ökning på 1,0 mbd eller 12,2 %. 

Priset hade en lugnare utveckling under 2010. December 
2009 slutade med ett pris på 78 $/fat i december och 
genomsnittspriset för 2010 hamnar på ca 80 $/fat. Som 
vanligt har priset rört sig upp och ned under året, men 
volatiliteten var inte avsevärd utan höll sig mellan 70 och 95 
$/fat. OPEC:s frivilliga produktionsbegränsning har varit 
i kraft under hela året. Ursprungligen var den satt till 4,2 
mbd medan följsamheten har varierat. Under året har den 
gradvis minskat och låg vid årets slut på ungefär 50 %. 
Även det internationella bensinpriset har varit relativt 
stabilt under året. Med ett genomsnittligt pris på ca 735 
$/t och en spridning från ca 650 $/t till ca 850 $/t är det 
visserligen högre än variationen på råoljepriset men ändå 
inte anmärkningsvärd. Även detta år uppstod den lite 
ovanliga situationen att bensinpriset inte fick den tydligt  
säsongmässiga nedgång under vinterhalvåret i förhållande  

 

till råoljepriset som normalt sker. Internationella dieselpriset 
låg också relativt stabilt med ett genomsnittspris på ungefär 
680 $/t med en spridning från ca 600 till ca 760 $/t. 

Förnybara drivmedel fortsätter att öka i användning 
i Europa där EU-kommissionens direktiv driver på 
utvecklingen, men även USA ökar sin användning och var 
2010 den största såväl producenten som konsumenten av 
etanol i världen. Volymerna gick upp med 20 procent och 
nådde 51 miljoner kubikmeter motsvarande bensin för 445 
kbd (tusen fat per dag). Prisbilden på etanol för Europeiskt 
bruk steg även den under 2010. Genomsnittligt steg priset 
med ca 12 % och landade på drygt 900 $/t. Globalt ökar 
produktionen av förnybara drivmedel och 2009 uppgick 
den till 1,1 mbd. Etanol dominerar med 75 procent av 
totala mängden förnybara drivmedel. Första generationen 
etanol med gröda som bas förväntas dominera marknaden 
under lång tid framöver.

RÅOLJEPRISUTVECKLING

Marknaden

2010 har kännetecknats av stigande råoljepriser. Under första halvan av året pendlade priserna runt 75 dollar per fat med en topp i april då priset var över 84 dollar per fat. Från 
september steg priserna för Brentolja från en nivå på ca 77 dollar per fat för att under januari 2011 nå ett genomsnittspris på ca 96 dollar per fat. På SPI:s hemsida www.spi.se hittar 
du den senaste tidens utveckling av Brent priset. Källa: OPEC bulletin
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Produktion och producenter
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Oljeproduktionen 
Enligt IEA:s World Energy Outlook 2010 kommer efterfrågan 
på olja att stiga stadigt fram till referensperiodens slut 2035, 
främst på grund av befolkningstillväxt och ekonomisk 
utveckling. Prognosen är dock osäker och exempelvis 
beroende av samhällspolitiska beslut. År 2035 förväntas 
oljeproduktionen vara ca 96 mbd. 

De största producenterna av råolja i världen är fortfarande 
Ryssland och Saudiarabien varav Saudiarabien är medlem i 
OPEC (Organization of  the oil exporting contries). OPEC:s 
oljeproduktion steg stadigt under 2010 och nådde 29,8 mbd 
i december. Det är den högsta nivån sedan december 2008 
och en produktionsökning med 528 kbd (tusen fat per dag) 
i jämförelse med 2009.  Mot bakgrund av högre efterfrågan 
på olja under andra delen av 2010, har OPEC:s oförändrade 
produktionskvoter och även den faktiska produktionen 
bidragit till att marknadens ”Call on OPEC” släpat efter. ”Call 
on OPEC” dvs marknadens behov av OPEC:s oljeproduktion 
för att möta den globala efterfrågan, är  för 2011, 29.9 mbd. 
Det är en uppjustering med 0,3 mbd från 2010. OPEC möts i 
tre ordinarie möten per år för att diskutera marknaden, där de 
även beslutar om produktionskvoter.

Deepwater Horizon
”The National Commission on the Deepwater Horizon Oil 
Spill and Offshore Drilling” är en av flera av kommande 
utredningar som försöker fastställa orsaken till PB:s olycka 
i Mexikanska golfen. En viktig slutsats som dras är att det 
behövs en förbättrad säkerhetskultur med långtgående 
förändringar och reformer hos både de enskilda bolagen och 
i statlig lagstiftning, men att man inte ser ett totalförbud mot 
djuphavsborrning i framtiden. 

Biodrivmedelsproduktion
Under 2010 producerades den största delen förnybara  

 

drivmedel från olika typer av grödor, från det man i  
dagligt tal kallar första generationens teknologi. IEA spår i sitt 
referensscenario att det runt 2020 kommer ut mer drivmedel 
baserat på avfall, cellulosa och sk andra generationens 
drivmedel på marknaden. Men trots det kommer den största 
delen av den globala produktionen fortsatt komma från första 
generationens teknik även efter 2020. USA och Brasilien 
förväntas fortsatt att vara både de största producenterna och 
konsumenterna av biodrivmedel. 

Den globala produktionen av biodrivmedel justerades ned 
med 25 kbd under Q4 2010 och med 15 kbd för hela 2011 
till 1,8 mbd. Minskningen kommer till stor del från en lägre 
etanolproduktion från Brasilien. Torka resulterade i sämre 
sockerrörsskörd och tillsammans med stigande sockerpriser 
har det stimulerat till att producera socker i stället för etanol. 
Under 2011 förväntas den Brasilianska etanolproduktionen 
uppgå till 510 kbd. Under 2010 var den ca 465 kbd. 

Den amerikanska etanolproduktionen uppgick till 885 kbd 
i oktober 2010 och översteg 900 kbd i december 2010. 
Den genomsnittliga etanolproduktionen i USA under 2011 
beräknas bli 900 kbd.

VÄRLDENS STÖRSTA PRODUCENTER AV RÅOLJA 

Oljeproduktionen sjönk med 2,6% 2009 jämfört med 2008 till följd av minskad efterfrågan i samband med lågkonjunkturen. Saudiarabien minskade produktionen med ca 10% under året medan 
Ryssland som är den näst största producenten ökade sin produktion med drygt 1%. USA visade en ökning i produktionen på ca 7% under året. Källa: BP  Statistical Review of World Energy.
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Andel av
total %

R/P ratio
antal år

 1. Saudiarabien   36,3   19,8 %    74,6
 2. Iran       18,9  10,3 %      89,4
 3. Irak   15,5  8,6 %  >100,0
 4. Kuwait  14,0  7,6 %  >100,0
 5. Förenade arabemiraten  13,0  7,3 %  >100,0
 6. Venezuela  24,8  12,9 %  >100,0
 7. Ryska federationen  10,2  5,6 %  20,3
 8. Libyen  5,8  3,3 %  73,4
 9. Kazakhstan  5,3  3,0 %  64,9
10. Nigeria  5,0  2,8 %  49,5
Summa   148,8  81,2 %  --

Mängd 
miljarder ton



Konsumtion och konsumenter
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Den globala konsumtionen av oljeprodukter samt etanol och biodiesel sjönk med 1,7 % från 3 960 miljoner ton under 2008 till 3 882 miljoner ton under 2009. Minskningen reflekterar lågkonjunkturen 
men är ett netto av minskad konsumtion i USA och i de flesta länderna i Europa som möts av ökad efterfrågan i länder som Kina och Indien. Den svenska konsumtionen sjönk något under 2009 och utgjorde 
0,4 % av den globala konsumtionen, oförändrat sedan 2008. Källa: BP Statistical Review of World Energy.

DE TIO STÖRSTA KONSUMENTLÄNDERNA

Foto: Paul Quant.

Efterfrågan på energi
Världens efterfrågan på energi kommer att öka i 
framtiden. Enligt det internationella energiorganet IEA, 
International Energy Agency kommer behovet av energi 
att vara 36 % högre 2035 än under år 2008. Det är 
länderna utanför OECD som står för 93 % av ökningen. 
OECD ländernas andel av den globala efterfrågan på 
energi faller från dagens 44 % till 33 % år 2035. Fossila 
bränslen kommer fortsätta vara den viktigaste delen av 
energimixen i IEA:s energiscenario fram till 2035, men 
andelen beräknas att minska, från 81 % 2008 till 74 % 
2035. Det är framför allt i utvecklingsländerna Kina och 
Indien som efterfrågan på energi stiger kraftigt. År 2000 
var Kinas efterfrågan på energi hälften av USA:s, men 
preliminära uppgifter visar att Kina idag är världens 
största energikonsument. 

Efterfrågan på energi i Kina per person är dock 
fortfarande 35 % av den genomsnittliga efterfrågan på 
energi per person inom OECD-länderna. Den snabba 
ökningen av efterfrågan på energi i Kina sedan år 2000 är 
resultatet av den extremt snabba ökningen av BNP och en 
ekonomisk omsvängning till mer energiintensiv industri.

Konsumtion Fossila drivmedel
Efterfrågan på olja globalt under 2010 var enligt IEA 
87,7 mbd. Det är en uppgång med 3,2 % gentemot 2009. 

För 2011 förväntas efterfrågan på olja öka till 89,1 mbd. 

I IEA:s senaste prognosperiod förväntas efterfrågan och 
konsumtionen av olja stadigt öka och nå ca 99 mbd 2035 
(exklusive biodrivmedel). Det är 15 mbd högre än 2009. 
Ökningen kommer enbart från länderna utanför OECD 
och i huvudsak från Kina. Efterfrågan på olja inom OECD  
kommer att minska med 6 mbd till 2035. Enligt IEA 
kommer även oljepriset att fortsätta uppåt, både enligt 
nuvarande och framtida scenarier och det kommer att vara 
en bidragande faktor till att efterfrågan på biodrivmedel 
ökar. Det är framför allt transporterna som gör att behovet 
av olja förväntas öka till 2035. Transporternas del av den 
globala oljekonsumtionen till 2035 förväntas öka från  
53 % 2009 till 60 % 2035. 

Konsumtion Förnybara drivmedel
Konsumtion av biodrivmedel förväntas enligt IEA att 
öka snabbt fram till 2035. De största konsumentländerna 
idag är USA och Brasilien. Konsumtionen förväntas öka 
på grund av höga oljepriser, statliga subventioner och 
miljö- och energisäkerhetsaspekter. Konsumtionen av 
biodrivmedel på global nivå förväntas stiga från dagens 
1,1 mbd till 4,4 mbd 2035. 2009 utgjorde andelen 
biodrivmedel i transportsektorn 3 % av den totala 
användningen av drivmedel på global nivå. En nivå som 
ökar till 8 % i IEA:s referensscenario.



Sveriges och EU:s väg till ett hållbart samhälle
Under 2010 deklarerade Regeringen som ett viktigt mål 
i den framtida energipolitiken att Sveriges fordonsflotta 
skall vara fossiloberoende år 2030. Under ett seminarium 
som SPI arrangerade i mars 2010 definierades 
”fossiloberoende fordonsflotta” av miljöminister Andreas 
Carlgren C, som att samhällsviktiga funktioner skall 
vara oberoende av fossil energi. För att nå klimat- och 
miljömål, är fungerande styrmedel en förutsättning. Från 
branschens sida har framförts krav på att dessa skall 
vara långsiktiga, verksamma och konkurrensneutrala, 
avseende såväl drivmedlen som aktörerna. Då branschen 
präglas av global marknadspåverkan bör styrmedlen 
utformas med åtminstone EU som bas. För aktörerna i 
drivmedelsbranschen som gör stora investeringar i både 
forskning, teknik och utveckling är långsiktighet avgörande. 
År 2009 utgjordes förnybara drivmedel på energibas ca 5,4 
% av de totala transporterna. Siffran för 2010 är ca 5,7 %.

Den svenska energipolitiken grundas i hög grad på de 
direktiv och beslut som fattas i EU. De för tillfället beslutade 
miljö/bränsle direktiv som håller på att implementeras 
i svensk lagstiftning är Bränslekvalitetsdirektivet, 
Direktivet för förnybar energi, och Direktivet för 
handel med utsläppsrätter. Förväntningar finns också 
på ett kommande Energiskattedirektiv.

Bränslekvalitetsdirektivet ger efter implementering i svensk 
lagstiftning möjlighet till en inblandning av etanol på upp 
till 10 %, samt en inblandning av FAME i diesel på 7 %. 
Samtidigt måste aktörerna erbjuda en kvalité för de bilar 
som inte klarar en högre inblandning av etanol i bensin än 
5 volymprocent, en s.k. ”Protection grade”.

Direktivet för förnybar energi som implementerades i 
svensk lagstiftning i januari 2011 innebär bland annat 
att medlemsländerna skall uppnå en andel på 10 % av 
hållbara förnybara drivmedel på energibas i transport-
sektorn år 2020. Dessutom skall minst 20 % av den totala 
energianvändningen inom EU vara förnybar. Drivmedlen 
skall även uppfylla hållbarhetskriterier och reduktion av 
växthusgaser för att räknas som biodrivmedel. Direktivet 
ställer stora krav på leverantörer av drivmedel för att 
garantera hållbarhet i produktionen av drivmedlet.

När det gäller Direktivet för handel med utsläppsrätter 
sker för närvarande implementering av de uppdateringar 
som finns i bestämmelserna för nästa handelsperiod mellan 
2013-2020. 

Klimat- och miljöperspektiv
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FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FÖRNYBARA DRIVMEDEL

Dieselbränsle 49,0 %

Bensin 45,3 %

Biogas 0,7 %

FAME ren 0,2 %

FAME 
låginblandad 
2,2 %

Förnybart 5,7 %

Etanol låginblandad 1,5 %

Etanol E85/ED95 1,2%

Användandet av förnybara drivmedel ökade även under 2010 och utgjorde på energibas 5,7 % 
av transportbränslena.  Med sjunkande bensinvolym minskade andelen låginblandad etanol något 
under året medan låginblandad FAME till följd av ökad dieselförsäljning ökade sin andel. E85 
volymerna har återhämtat sig jämfört med 2009 då prisskillnaden jämfört med bensin har varit 
positiv och konsumenten därför i större utsträckning valt E85. Etanol från höginblandning i E85 
och som bussbränsle (E95) ökar därför sin andel jämfört med 2009. Biogasvolymerna har också 
ökat under 2010 jämfört med 2009.
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CO2 EMISSIONER - FRÅN FOSSILA DRIVMEDEL OCH BRÄNSLEN

Under 2010 ökade koldioxidutsläppen från fossila bränslen och drivmedel med ca 1 200 000 
ton jämfört med 2009 och reflekterar återhämtningen i ekonomin samt en kall vinter med ökad 
användning av eldningsolja för uppvärmning. Om inte biodrivmedel hade ersatt de fossila bränslena 
skulle koldioxidutsläppet ha varit ca 1 200 000 ton högre under 2010. Alla siffror är beräknade 
efter bränslenas innehåll av fossilt kol. Etanol, FAME och biogas har satts till noll CO2 emissioner.

Eo 2-6

Eo1

Motorbensin - fossil

Utsläpp om hela volymen
 av drivmedel varit fossil

Fordonsgas  

Dieselbränsle - fossil

Foto: Paul Quant.

   Volym 2010   Energi  
   000 m3   TWh  
Bensin   4 353   39,61  
Dieselbränsle   4 378   42,90  
Etanol låginblandad   216   1,28  
FAME låginblandad   207   1,90  
Etanol - E85/ED95   184   1,09  
FAME ren   18   0,16  
Biogas (Nm3)   59 147   0,58  
Totalt     87,51  

    Energiinnehåll kWh/m3

Bensin   9 100
Dieselbränsle   9 800
Etanol   5 900
FAME   9 150
Biogas (Nm3)   9,8

Beräkningsfaktorer

Bränslen för 
transportändamål



Den svenska marknaden

Den svenska marknaden 2010 
Under 2010 köpte St1 huvuddelen av 
Shells verksamhet i Sverige. Bensinsta-
tionerna kommer fortsätta verka under 
Shells varumärke under licensavtal. Kö-
pet innefattade inte Shells flyg- och LPG 
verksamhet samt exploateringsverksam-
heten av naturgas. 

Pris- och försäljningsutveckling av bensin 
och diesel. För första gången har det un-
der ett år sålts mer diesel än bensin på den 
svenska marknaden. Efterfrågan på diesel 
har trendmässigt legat över bensin en län-
gre tid och 2010 var det år då förändrin-
gen inträffade. Trenden är internationell 
och består framför allt av de ökande trans-
porterna av varor i takt med högre eko-
nomisk aktivitet i marknaden, men även 
övergången till diesel som bränsle i per-
sonbilar bidrar till effekten. Försäljningen 
av diesel och bensin uppgick under året till 
4550 tusen m3 respektive 5164 tusen m3. 
Det är en uppgång för dieselförsäljningen 
med ca 9 %, medan bensinen sjönk med 
ca 6 %. 

Prismässigt. Sverige gick in i 2010 med ett 
bensinpris på 12.67 och gick ut på 13.39 kr 
per liter. Årets högsta notering kom lite tidig-
are än normalt i samband med att såväl råol-
jan som dollarn stod högt och uppnåddes re-
dan i maj och låg på 13.47 medan snittpriset 
för 2010 stannade på 12.97. 

Efter att dieselpriset under 2009 låg på en 
relativt jämn nivå började den förbättrade 
konjunkturen visa sig i stigande priser un-
der 2010. Dieseln kostade vid ingången av 
2010, 11.97 kr per liter och låg i decem-
ber på 12.93. Relativt bensinen minskade 
avståndet under året från 70 öre per liter 
till 46 vid årets slut. Trendförskjutningen 
mellan diesel och bensin visar sig även de 
internationella produktpriserna.

Pris- och försäljningsutveckling av E85
Prisfördelen för konsumenten mellan ben- 
sin och E85 fortsätter att visa en väldigt  
tydlig relation till kundernas inköpsbe-
teende. De tre första månaderna visade 
på en klar nackdel för konsumenten vilket 
visade sig i lägre försäljningsvolymer un-
der dessa månader. Därefter var E85 
fördelaktigare för konsumenten ända fram 
till och med oktober månad. Priset låg på 
9.56 kr per liter vid ingången av 2010 och 
året avslutades med ett pris på 9.99 med 
ett snittpris på 9,49. Försäljningen steg 
något mot året innan och uppgick till ca 
195 tusen m3. Det är en uppgång i förhål-
lande till 2009 med 27 tusen m3. 

Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläppen från 
användning av bränslen och drivmedel un-
der 2010, ökade från ca 28,1 miljoner ton 
till ca 29,3 miljoner ton jämfört med 2009. 
Koldioxidutsläppen från bensin uppgick 
till ca 10,3 miljoner ton under 2010 en 
minskning med ca 0,6 miljoner ton eller ca 
5,9 % jämfört med 2009. Utsläppen från 
användningen av dieselbränslet ökade med 
det ökade transportarbetet och uppgick till 
12,6 miljoner ton, en ökning med 1 miljon 
ton eller ca 8 %. Koldioxidutsläppen från 
användningen av Eldningsolja 1 var under 
2010, ca 3,0 miljoner ton CO2 vilket är en 
ökning med ca 0,5 miljoner ton jämfört 
med 2009. Koldioxidutsläppen från an-
vändning av Eo2-6 ökade under 2010 med 
ca 0,4 miljoner ton jämfört 2009. Den kal-
la vintern bidrog till den ökade användnin-
gen av eldningsoljor.  Hade inte förnybara 
drivmedel delvis ersatt de fossila produk-
terna skulle de totala koldioxidutsläppen 
från bränslen och drivmedel ha uppgått till 
ca 30,5 miljoner ton, en ökning med ca 1,2 
miljoner ton eller ca 4 %.

ELDNINGSOLJA 1

DIESELBRÄNSLE
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VOLYMER OCH 
MARKNADSANDELAR 2010
Leveransvolymer, ‘000 m3 samt marknadsandelar, % 
för större oljeföretag, exkl lev till utr. sjöfart.Till följd av 
decimalavrundning kan summan av redovisade delvärden 
för marknadsandelar avvika från totalvärdet.

Foto: Paul Quant.

MOTORBENSIN

Alla siffror är beräknade efter bränslenas  
innehåll av fossilt kol.

Företag  Motorbensin   Dieselbränsle         Eldningsolja 1         Övr. eldningsoljor         Övr. bränslen 
       
                                
    Volym   % ‘10   % ‘09   Volym   % ‘10   % ‘09   Volym   % ‘10   % ‘09   Volym   % ‘10   % ‘09   Volym   % ‘10   % ‘09   
OK-Q8 1 316 28,9 28,2   895   17,3   16,5   113 10,2   9,0      0,0   0,0         
Preem    595   13,1   12,5   1 800   34,9   32,6   515 46,1   50,0   603   52,3   49,7         
Statoil  1 597   35,1   36,8   1 457   28,2   29,6   169 15,1   20,9    0,0   0,0         
St1    967   21,3   16,9   1 119   21,7   19,4   278 24,9   22,3   359   31,1   31,9         
Hydro    0   0,0   2,5   0   0,0   1,0   0 0,0   0,8      0,0   0,0         
Övriga    76   1,7   3,1   -107   -2,1   0,7   41 3,7   -2,9   191   16,6   18,4   1 080   100,0   100,0
Volym 2010, total   4 550   100,0      5 164   100,0    1 116 100,0      1 153   100,0      1 080   100,0     
Volym 2009   4 845         4 760         929         1 025         1 108       
% förändring   -6,1         8,5         20,2         12,4         -2,5 

Övriga

Övriga

Övriga

ÖVRIGA ELDNINGSOLJOR
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Den svenska marknaden

Ett hållbart samhälle
Arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle och ett 
samhälle där transporternas miljöpåverkan blir mindre är något 
som pågår hela tiden. Forskning och utveckling av nya drivmedel 
kräver både stora investeringar och är ett omfattande arbete för 
att kunna lanseras på marknaden. Enligt IEA, International 
Energy Agency kommer framtidens behov av energi att öka, 
framför allt från utvecklingsländer som Kina och Indien. För 
att nå resultat måste man se omställningen till ett hållbart 
samhälle i ett globalt perspektiv och arbeta med lösningar och 
förbättringar som är möjliga för andra länder att ta efter. Den 
globala subventionen av fossila energiformer uppgick 2009 till 
ca 319 miljarder dollar enligt IEA, något som direkt motverkar 
en hushållning av fossila energikällor. 

Energieffektivisering
Det mest effektiva sättet att minska klimatpåverkan från tran-
sportsektorn är via energieffektiva motorer. Trots all utveckling 
av motorerna används inte mer än knappt 30 procent av 
energiinnehållet i bensin i bensinmotorn för att föra bilen 
framåt. Motsvarande siffra för dieselmotorn är knappt 40 
procent. Styrmedel för att få utvecklingen att gå mot mer 
energieffektiva fordon är därmed en avgörande faktor. 

Förnybara drivmedel
Näst efter energieffektivisering är förnybara drivmedel 
den viktigaste ingrediensen i arbetet med att minska 
klimatpåverkan från transportsektorn. Utfallet för 2010 
innebar att de förnybara drivmedlen kom upp i en andel på 
5,7 % beräknat på energibas av den totala drivmedelspoolen.  
Fortsatt kommer dock de fossila drivmedlen att dominera 
under lång tid. Under 2009 tog forskarna Maria Grahn och 
Julia Hansson från Chalmers fram en rapport på uppdrag 
av SPI. Rapporten som heter ”Möjligheter för förnybara 
drivmedel i Sverige till år 2030” finns på www.spi.se.

De biodrivmedel som säljs på den svenska marknaden 
idag är etanol som säljs både som låginblandning i blyfri 
95-oktanig bensin eller höginblandat i E85.  Etanol finns  
även som bussbränsle och ersätter i det fallet diesel. FAME 
som i Sverige är rapsmetylester säljs ren och låginblandas  

 

i diesel. Under 2011 introduceras även HVO Hydrerad 
vegetabilisk olja ett ersättningsbränsle för diesel samt 
dimetyleter, en gas som även det är ett dieselsubstitut men 
som kräver anpassade fordon. Biogas säljs som både ett rent 
biodrivmedel eller som blandning med naturgas. Även där 
biogasen säljs som ren biogas har den oftast naturgas som 
backupbränsle. 

Forskning inom området förnybara drivmedel pågår intensivt 
i Sverige och utomlands av företag och institutioner såväl inom 
som utom petroleumbranschen. Man arbetar med att ta fram 
nya drivmedel och med att ta fram den s.k. andra generationens 
drivmedel för att komplettera framför allt etanol producerad 
genom jäsningstekniker.

Låginblandning
Utöver energieffektivisering är en ökad användning av för-
nybara drivmedel det snabbaste sättet att minska CO2-
utsläppen från transportsektorn på kort sikt. Det billigaste, 
effektivaste och mest flexibla sättet att göra det på är att blanda 
förnybara drivmedel i bensin och diesel. Under 2010 har 
inblandningen legat på nivån 5 procent låginblandning av 
etanol i blyfri 95-oktanig bensin motsvarande ca 4,85 procent 
på bensinpoolen och 5 procent i ca 75 procent av all diesel som 
säljs i Sverige. I samband med att bränslekvalitetsdirektivet 
implementeras i svensk lagstiftning är det nu tillåtet att öka 
dessa nivåer till 10 respektive 7 volymprocent. 

BENSINPRISER 1981 - 2010- 95 OKTAN, ÅRSMEDELTAL I 2010 ÅRS PENNINGVÄRDE 
(KPI 1980=100), Pumppris bemannad station, exkl. ev återbäring/rabatter.

UTVECKLING STATIONSNÄT  
OCH ANDEL STATIONER MED FÖRNYBARA DRIVMEDEL

antal

Fordonsgas
RME
E85

Övriga
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9,19
8,61 8,17

9,57
9,18 9,02 9,33

9,75 9,56 9,88

11,13
10,82 10,42 10,32

10,92

12,06 12,33 12,17
12,66

12,21
12,97

4,44
4,24 3,91

3,94 4,60
4,15 4,18 4,43 4,26

5,93
5,69

5,48

6,75
6,62 6,61 6,84

7,10 7,19
7,18

7,43 7,27
7,22 7,20

7,39

7,78
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7,60
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3,45 1,74 1,62 1,41 1,63 1,80 1,47 1,21 1,40 1,21 1,14 1,24 1,39 1,06 1,40 2,46 2,28 2,04 2,01 2,45
3,33 3,93 3,88 4,24 3,60

4,11

1,16 1,47 1,51 1,31 0,97
1,70 1,53 1,51 1,52 1,46 1,46 1,48 1,42 1,36 1,26 1,24 1,26 1,31 1,29 1,25 1,26 1,17 1,11 1,09 0,94 0,88 0,84 0,82 0,86 1,04

Vid utgången av 2010 
tillhandhåller ca 63 % 
av landets stationer ett 
förnybart drivmedel. 
Under 2009 trädde det 
sista steget i pumplagen 
(SFS 2005:1248) 
ikraft och samtliga 
säljställen med volym 
överstigande 1 000 m3 

har skyldighet att till-
handahålla ett förnybart 
drivmedel. Möjlighet 
finns att få dispens gäl-
lande tidpunkten för att 
uppfylla kraven i lagen.

Minskningstakten i 
antalet stationer avtog 
under 2010 och vid 
utgången av året fanns 
ca 2 880 stationer i 
landet.  Till denna 
siffra kommer ett antal 
försäljningsställen som 
inte tillhör någon 
etablerad kedja. Någon 
samlad statisitk över 
dessa finns inte men 
SPIs bedömning är att 
de uppgår till ett par 
hundra totalt sett. De är 
etablerade i landsbygd 
och mindre samhällen.



Försäljning

LEVERANSER AV BRÄNSLEN OCH DRIVMEDEL I SVERIGE miljoner m³
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Med återhämtning i konjunkturen ökade leveranserna under 2010 jämfört med 2009. Från toppåren i början av sjut-
tiotalet har oljeanvändningen mer än halverats till följd av övergång i uppvärmningssektorn från olja till el i samband med 
kärnkraftsutbyggnaden och en kraftig minskning av oljeanvändningen inom industrin. Källa; SCB, SPI beräkningar
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LEVERANSER PER PRODUKT OCH FÖRBRUKARKATEGORI ‘000 M3

 Inrikes leveranser ökade med 3,1% under 2010 jämfört med 2009. Den kalla vintern bidrog till ökad användning av eldningsoljor för värmeproduktion. Källa: SCB, bearbetning SPI
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(exkl lev till utrikes sjöfart)

Kategori/Produkt  Lättbensin mm    Flygbränsle   Bensin  Dieselbränsle Eo 1  Eo 2-6 Summa -10 Summa -09  10/09 % 
Samfärdsel exkl. utrikes sjöfart   1 075  4 550  4 622  18  162  10 427 10 320 1,0  
Gruvor, mineralbrott och tillverkningsindustri    113 161 591 865 804 7,6  
Övriga näringar 5    266 86 357 339 5,2  
En- och tvåbostadshus    1 53 0 54 60 -10,0  
Jordbruk, skogsbruk, fiske    196 66 5 267 251 6,4  
Övriga fastigheter    166 331 78 575 564 2,0  
Flerbostadshus    1 27 1 29 30 -3,3  

Stat, kommun, landsting, företag inom           
fjärrvärme och elsektorn 
- Kraftverk, gasverk 0   1 20 21 42 27 55,6  
- Kraftvärme- och värmeverk    1 106 208 315 203 55,2 
- Övrigt     64 68 0 132 70 88,6  
Summa inrikes leveranser 5 1 075 4 550 5 165 1 116 1 152 13 063 12 668 3,1  
Utrikes sjöfart    36 179 1 997 2 212 2 385 -7,3  
Summa totala leveranser    5 201 1 295 3 149 15 275 15 053 1,5

Produktgrupp

Motorbensin
E85/ED95
Dieselbränsle
FAME
Flyg-/övr. bränslen
Eldningsolja 1
Övr. eldningsoljor
Summa

2010 2009 2008 1990 1980 1970 1960  

4,55 4,84 4,93 5,63 4,75 3,78 2,13  
0,22 0,19 0,23 - - -   -
5,16 4,76 4,84 2,78 2,46 2,19 1,19  
0,02 0,01 0,00 - - - -
1,08 1,11 1,26 1,05 0,91 0,88 0,38  
1,12 0,93 0,94 3,30 7,33 8,88 3,82
1,15 1,03 1,02 1,80 9,65  14,64 6,02 
13,30 12,87 13,22 14,56 25,10 30,37 13,54



Import
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Råoljeimporten ökade från 22 099 000 m3 2009 till 23 034 209 m3. Den ökade importen kom i huvudsak från Ryssland och Storbritannien.

RÅOLJEIMPORT
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FÖRSÖRJNINGSBALANS ÅR 2010

a) Pga olikhet i varuklassificering kan skillnad föreligga med motsvarande uppgifter i andra tabeller. b) Huvudsakligen lagerförändringar. Låginblandning av etanol och 
FAME är med i leveransvolymer, uppgift om tillförsel saknas och dessa volymer hamnar därför som en del av differensen. c) Förbrukning minus produktion.
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Sverige importerar både råolja och färdigprodukter. Avsättning sker inom landet men branschen har även en betydande exportverksamhet av färdigprodukter. Källa: SCB, bearbetning SPBI.

Foto: Paul Quant.

000 m3   Tillförsel      Avgång

Produktgrupp   Import a)    Produktion   Raff. förbrukn.     Leveranser             Differens b)

    Inrikes   Utr. sjöfart   Export a)  

Råolja   23 094   23 518   0  -424

Halvfabrikat c)  536   - 899    1 223  212

Motorbensin   2 477  5 165   4 550      2 843   249

Lätt-/gasbensin, övr.   686   419   729   4      353   19

Flygbränslen   847   227      1 075      39   - 40

Dieselbränsle och Eo 1   2 616   9 285   18   6 280   215   5 627   - 239

Övriga Eo  1 156   5 635   27   1 152   1 997   3 965   -350

Summa   31 412   20 731   23 393   13 061   2 212   14 050   -573
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