
42

P E T R O L E U M -  O C H  B I O D R I V M E D E L S B R A N S C H E N P E T R O L E U M -  O C H  B I O D R I V M E D E L S B R A N S C H E N 

Framsteg inom branschen 

Ökad satsning på förnybara drivmedel

Preem satsar på storskalig produktion av förnybara driv-

medel. 2021 startades produktionsanläggningen Pyrocell 

i Gävle där sågspån omvandlas till icke-fossil pyrolysolja. 

Pyrolysoljan förädlas därefter till förnybar diesel och ben-

sin. Pyrocells produktion uppgår till cirka 25 000 ton bio-

olja per år. Det motsvarar 17 000 bilars årsförbrukning. 

Preem ska även öka sin produktion till biodrivmedel i 

 Lysekil. Som första bolag i Sverige får nu företaget därför 

del av en ny statlig lånegaranti på tre miljarder.

Investering i koldioxidinsamling

Lantmännen Agroetanol och Linde (tidigare AGA) har 

tagit beslut om att bygga ut sin gemensamma anlägg-

ning Norlic i Norrköping, där koldioxid från produk-
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tion av hållbar etanol samlas in och renas. Exempelvis 

 används koldioxiden till att kolsyra läsk och vatten. 

Investeringen uppgår till närmare 100 miljoner kronor 

och kommer att öka kapaciteten med ytterligare 100 ton 

koldioxid per dag.

Energieffektiva värmepannor  
minskar  utsläpp

Nynas invigde två nya värmepannor på raffinaderiet i 

Göteborg. Investeringen i mer energieffektiva värme-

pannor minskar raffinaderiets koldioxidutsläpp med 34 

procent och utsläppen av kväve och svaveloxider med 

80 procent. De nya naturgaspannorna är också anpassa-

de för att kunna eldas med förnybar biogas.

Samarbete om förnybart flygbränsle

Neste har tillsammans med flygplanstillverkaren ATR 

och flygbolaget BRA ingått ett samarbete för använd-

ning av 100 procent förnybart flygbränsle (SAF). 
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Den 21 juni 2022 genomfördes världens första flygning 

med ett kommersiellt flygplan med 100 procent bioflyg-

bränsle i båda motorerna, som en del av ett samarbete 

för att göra flygbranschen mer hållbar. Förnybart flyg-

bränsle minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 

80 procent. 

Ladd och vätgasinfrastruktur

Circle K har öppnat Nordens första publika station för 

laddning av el samt vätgas för tung trafik. Vid Vädermo-

tet i Göteborgs hamn kommer det finnas 8 platser för 

ultrasnabb laddning och även megacharging. Stationen 

tas i drift för snabbladdning redan 2022 och för vätgas 

vid årsskiftet 2023/2024. 

Satsning på solceller 

OKQ8 lanserade 2022 SunDay som del av satsningen på 

hållbar och förnybar energi. SunDay är specialister på 

solceller, elbilsladdning och energilagring och vänder 

sig till fastighetsägare, industrier och kommuner som 

vill  investera i solceller, vilket möjliggör investeringar i 

laddinfrastrukturen på fler platser.

Satsning på vätgasproduktion

St1 har under 2021 och 2022 säkerställt att HVO-fabriken 

i Göteborg kommer att tas i drift under andra halvan av 

2023. St1:s vätgasproduktion till den anläggningen är 

redan färdigbyggd och är anpassad för en framtida om-

ställningen till produktion av vätgas via biogas, i stället 

för naturgas. Anläggningen har en total kapacitet på 

200 000 ton flytande biobränslen

Branschens utmaningar

EU-förslag försvårar investeringar i 
 biodrivmedel 

EU-kommissionens förslag om revidering av förny-

bartdirektivet RED riskerar att alltför hårt snäva in 

råvarubasen för förnybara hållbara drivmedel. Det kan 

begränsa möjligheterna att investera i, utveckla och 

distribuera hållbara förnybara drivmedel. 

Långsiktiga och förutsägbara spelregler  
är avgörande 

Drivmedelsbolagen behöver långsiktiga och förut-

sägbara styrmedel för att möjliggöra investeringar i 

biodrivmedel. Ett viktigt styrmedel är  reduktionsplikten 

som nu är politiskt utmanad. Reduktionsplikten är 

 avgörande om vi ska nå våra klimatmål och justeringar 

av nivåerna bör grunda sig på den konsekvensanalys 

som Energimyndigheten presenterat i samband med 

 Kontrollstationen. 

Öka svensk produktion av biodrivmedel 

Idag är tillståndsprocesserna när nya anläggningar ska 

etableras för långsamma och incitament för satsningar 

på innovation, utveckling och kommersialisering av ny 

teknik behöver stärkas.

Laddinfrastruktur kräver anslutning och 
kapacitet 

Det finns två områden som skyndsamt måste förbätt-

ras. Nätanslutning där ledtiden från ansökan till anslut-

ning är för lång samt Kapacitet där begränsningarna i 

kapacitet hindrar uppbyggnaden av en effektiv laddin-

frastruktur. Ambitionen måste vara att tillhandahålla 

den överföringskapacitet som aktörerna behöver.

I Preems produktionsanläggning Pyrocell i Gävle omvandlas 
 sågspån till icke-fossil pyrolysolja. 

Branschen bygger ut laddinfrastrukturen i  
snabb takt.

Lantmännen Agroetanol och Linde bygger ut sin gemensamma 
anläggning Norlic. Samarbete med andra branscher är en viktig 
framgångsfaktor.

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen 

Drivkraft Sverige ansvarar för att följa upp branschens färdplan. Många av utsläp-

pen i färdplanen hanteras också i andra färdplaner som till exempel Flygbranschen, 

Fordonsindustrin och Sjöfartsnäringen. Läs mer om branschens arbete för att nå de uppsatta målen i Bilaga 2.

Mål och delmål

Lansering av färdplan.

Koldioxidutsläppen ska minska med  

70 % i jämförelse med 2010.

Branschens egen verksamhet i form av 

stationer och depåer ska vara klimat

neutrala. Detta innefattar även förnybar 

 produktion av el.

Klimatneutral konkurrenskraft ska 

 uppnås.
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