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Svenska Petroleum Institutet (SPI) 
är en branschorganisation för företag inom 
drivmedels-, bränsle- och smörjmedels- 
sektorerna. SPI bildades 1951 och är ett ex-
pertorgan med kunskap inom de områden 
som medlemsbolagen och branschen har  
behov av. SPI finansieras av medlemsföreta-
gen och har bl.a. som uppgift att sprida kän-
nedom och skapa förtroende för branschen 
som idag också är aktiv inom framtagning och 
distribution av förnybara drivmedel och andra 
energislag. Arbetet inom organisationen sker i 
huvudsak i kommittéform med representan-
ter från medlemsbolagen. SPI följer, bevakar 
och analyserar den internationella och natio-
nella marknaden för olja och förnybara och 
alternativa drivmedel. 

Viktiga områden som SPI arbetar med är 
bland annat teknisk funktionalitet och drift-
relaterade frågor kring användningen av såväl 
petroleum- som förnybara produkter. SPI ar-
betar aktivt med att påverka framtagning och 
implementering av de EU-direktiv och den na-
tionella lagstiftning som berör branschen. SPI 
agerar inte i konkurrensrelaterade frågor. SPI 
företräder medlemmarna i branschövergri-
pande frågor och är ofta anlitad som sakkunnig 
och expert i seminarier, kurser, statliga offent-
liga utredningar och i mediesammanhang.

På www.spi.se kan man ta del av debattinlägg, 
pressmeddelanden, nyhetsbrev och remissvar. 
Här finns även information och statistik om 
priser, försäljning m.m. SPI producerar varje 
år ett antal rapporter, rekommendationer och 

broschyrer. SPI arbetar även inom SIS, Stan-
dardisering i Sverige, i samarbete med andra 
aktörer med att ta fram nationella standarder 
och CEN för EU-standarder för olika driv-
medel, både fossila och förnybara. 

SPIMFAB – 
SPI Miljösaneringsfond AB
SPIMFAB är ett frivilligt initiativ som star-
tade 1997, där oljebolagen tar ansvar för san-
ering av bensinstationer där det har bedrivits 
verksamhet från den 1 juli 1969 till och med 
december 1994. Syftet med SPIMFAB:s verk-
samhet är att på ett professionellt sätt ta hand 
om petroleumföroreningar på platser där det 
tidigare har bedrivits bensinförsäljning. Olje-
bolagen finansierar verksamheten som upp-
går till ca 100 miljoner kr per år. SPIMFAB 
har sju personer anställda och samarbetar i 
det operativa arbetet med miljökonsulter och 
entreprenörer. Läs mer på www.spimfab.se 

SMC – Släckmedelscentralen AB 
Oljebolagen i Sverige bildade 1994 företaget 
Släckmedelscentralen, SMC AB. Det är säll-
synt med bränder på oljedepåer och cistern-
er, den enda hittills i Sverige inträffade 1956, 
men säkerhetsarbetet är en viktig del och det 
finns beredskap varje dag dygnet runt. För att 
kunna hantera en stor brand, har SMC 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
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Årskrönika
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Även 2009 blev ett år med kraftiga 

prissvängningar på råolja. Det blev också en vändning 

i den globala konsumtionen under det sista kvartalet 

2009 då det efter 5 på varandra följande kvartal 

blev plus i statistiken. Klimatfrågan stod i fokus med 

COP15 och böljande diskussioner kring förnybara 

drivmedel och deras för- respektive nackdelar.

Med ett råoljepris på ca 35 dollar per fat och 

sjunkande efterfrågan vid ingången av 2009 stod det 

klart att OPEC skulle fortsätta driva på för att få ned 

produktionen med de 4,2 mbd (miljoner fat per dag) 

som beslutades stegvis under 2008 med sista beslutet 

17 december 2008. OPEC visade prov på betydligt 

bättre disciplin än vid tidigare tillfällen och efterlevnaden 

uppgick som bäst till ca 80 procent. 

Det spåddes att efterfrågan skulle gå upp vid flera 

tillfällen men marknaden fick vänta ända till det sista 

kvartalet innan det blev en uppgång mot föregående 

år. Det innebär att såväl 2008 som 2009 visade på 

minskande konsumtion. Något som inte hänt sedan 

1983 efter den andra oljekrisen. 

Klimatfrågan blev en av årets stora frågor inom 

energiområdet. COP15-mötet i Köpenhamn var 

initialt väldigt uppskrivet, men alla som följde 

processen nära kunde redan innan mötet förstå 

att  det inte skulle bli några bindande mål för 

utsläppsminskningar. Däremot fanns förhoppningar 

om mer långtgående politiska åtaganden. Även där 

gav resultatet utrymme för besvikelse. Positivt var 

att många regeringschefer var där och att det globala 

fokuset på frågan är högt. Positivt var även att det 

blev uppgörelser kring finansieringen av åtagande i 

utvecklingsländer samt transparens i användningen av 

dessa medel. Det faktum att USA och Kina, som är de 

två största utsläppsländerna i världen, med nära 50 

procent av utsläppen, visade engagemang och en vilja 

att driva frågan vidare samt ett beslut mot avskogning 

var glädjande besked. Tvågradersmålet är nu etablerat 

och det gäller för världens ledare att ta frågan vidare i 

Mexiko 2010. 

Förnybara drivmedel fortsätter att skapa rubriker 

och debatter. Det har pratats om ful- och finetanol 

och olika företrädare pratar sig varma för sina 

respektive lösningar. Från SPI:s sida har vi hela 

tiden framhållit att det är bra med många olika spår. 

Ingen kan idag med säkerhet säga vad som kommer 

att dominera framöver. Vissa produktionsvägar behöver 

fortsatt teknikgenombrott för att bli kommersiella. 

SPI:s ståndpunkt har under lång tid varit att de 

bästa sätten att få ned utsläpp från transportsektorn 

är energieffektiviseringar i fordonsflottan samt 

låginblandning av förnybara drivmedel i bensin och 

diesel. En aspekt att reflektera över är möjlig tillgång, 

där den på SPI:s initiativ framtagna rapporten kring 

produktionsmöjlighet för förnybara bränslen i Sverige 

fram till 2030 är intressant läsning. Forskarna Maria 

Grahn och Julia Hansson på Chalmers är författare och 

rapporten finns att ladda ned från SPI:s hemsida.

Världen går in i 2010 med en konjunktur på darrande 

ben i riktning uppåt men från en väldigt låg nivå. En 

högre ekonomisk aktivitet kommer att öka efterfrågan 

på energi där oljan har sin plats med betoning på 

transportsektorn. Hur mycket uppgången räcker till får 

vi se. Facit får vi som vanligt vid årets slut.

      ULF SVAHN, VD SPI 



Marknaden och prisutveckling
2009 kännetecknades av sjunkande oljekonsumtion, men 
under det sista kvartalet steg konsumtionen mot föregående år 
för första gången på fem kvartal. OPEC har haft god disciplin 
och under året haft en efterlevnad på från början ca 80 %, 
sjunkande till ca 60 % av de produktionskvoter som har satts 
upp. Därmed har OPEC uppnått sitt mål att balansera upp 
priset som har legat och pendlat mellan 70 och 80 dollar per 
fat från början av sommaren 2009. 

Priset på Brent råolja har under året gått från ca 39 $/fat i januari 
via en ganska linjär utveckling till ca 78 $/fat i slutet av december. 
Världsmarknadspriset på bensin brukar vara säsongsbetonat 
med det lägsta priset under vintern och det högsta under 
sommaren i linje med den globala efterfrågan. 2009 inleddes 
också med mycket låga priser på 280 $/ton. Stigningen fram 
till ”driving season” som startar i slutet av maj var brant 
och slutade på ca 650 $/ton. Toppen kom under augusti då 
noteringen låg på 730 $/ton. Den globala ekonomiska krisen 
påverkade även efterfrågan på andra oljeprodukter, framför  
allt på diesel som är mer konjunkturkänslig. Bland annat 

medförde detta att den normala säsongsmässiga nedgången 
på bensinpriset under hösten kom av sig och priset rörde sig i 
ett spann från ca 600 till 700 $/ton. Priset på diesel har under 
året rört sig i spannet av 400 till 650 $/ton med de lägsta pri-
serna under våren då råoljepriset var lägre. 

Marknaden för drivmedelsetanol påverkades av såväl den 
ekonomiska krisen som av dåligt skördeutfall i Brasilien. 
Under slutet av året och i början av 2010 har förutsättningarna 
förbättrats för produktion av drivmedelsetanol i USA. Etanol 
står fortsatt för ca 80 procent av den globala konsumtionen av 
förnybara drivmedel. 

Dieselsubstituten domineras av olika typer av FAME. I 
vår del av världen dominerar den rapsbaserade. Världs-
marknadspriserna på förnybara drivmedel är inte lika lätta 
att följa som de fossila. Skillnader i produktion, total marknad 
och delvis olika kontraktsförhållanden skiljer dem åt. Priset 
på drivmedelsetanol i Europa startade året på ca 50 €/hl och 
sjönk sedan för att ligga som lägst i maj på ca 42 €/hl. Från den 
noteringen steg priset för att sluta året på ca 57 €/hl. 

RÅOLJE PRISUTVECKLING

Världen, marknaden och prisutveckling

Efter prisfallet under andra halvåret 2008 steg råoljepriserna under 2009. Brent började året på ca 39 dollar per fat och nådde sin toppnotering under det sista kvartalet med priser upp 
mot 78 dollar per fat d.v.s. en fördubbling av priset. På SPI:s hemsida www.spi.se hittar du den senaste tidens utveckling av BRENT priset.
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Världen, produktion och producenter
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Investeringar 
Investeringarna i ny produktionskapacitet för såväl olje- och 
gaskällor som för förnybara drivmedel av både första och 
den s.k. andra generationens drivmedel har drabbats av den 
ekonomiska tillbakagången. Totalt har investeringsplaner för 
närmare 6 mbd råolja antingen skjutits upp eller lagts ned.  
Investeringsnivån för biodrivmedel har också minskat det 
senaste året. I USA har nyinvesteringar i bioraffinaderier under 
2009 sjunkit och ett växande antal biodrivmedelsproducenter 
har haft finansiella problem, något som ser ut att kunna vända 
under 2010. Även Brasilien känner av den ekonomiska krisen. 
Av 135 projekt, inom förnybara drivmedel, som var under 
utveckling under 2008, har 29 % skjutits upp eller avskrivits 
helt och 23 % har avstannat.

Biodrivmedelsproduktion
Under 2008 nådde den globala produktionen av biodrivmedel 
0,8 mbd. Den största ökningen av användning av biodrivmedel 
har skett i Nordamerika och Europa. Den stegring som skett 
inom biodrivmedelsproduktionen förväntas inte att fortsätta 
under de närmaste åren bland annat på grund av diskussioner 
om effekter på matpriser, omfattningen av växthusgasreduktion 
och farhågor om den miljömässiga hållbarheten. På längre 
sikt är förväntningarna att användningen av biodrivmedel 
kommer att öka och 2015 nå 1,6 mbd och 2030 2,7 mbd eller 
5 % enligt IEA: s referensscenario.

Etanolproduktion
De största producenterna av etanol i världen är USA, som 
producerar från majs och Brasilien, som producerar från  
sockerrör. Från år 2000 till 2005 skedde en kraftig ökning av 
produktionen av etanol. Dåliga sockerrörsskördar i Brasilien,  

tillsammans med högt sockerpris har under de senaste sex 
månaderna drivit upp priset på etanol. Höga kostnader för 
etanol, som används för låginblandning i bensin har föranlett 
Brasiliens regering att minska den fastställda inblandningen 
till 20 % från 25 %, med start den 1 februari 2010. 

Oljeproduktion
IEA:s prognos från februari 2010,  för oljeproduktion från 
länderna utanför OPEC har för 2009 justerats upp till 51,4 mbd 
och för 2010 till 51,6 mbd. ”Call on OPEC” dvs marknadens 
behov av OPEC:s oljeproduktion för att möta den globala 
efterfrågan har för 2010, justerats upp till 29,4 mbd. 

De senaste sex månaderna har OPEC:s produktion rört sig 
mellan 28,8 - 29,1 mbd. Lägre produktion i Irak har vägts 
upp av en ökad produktion i Nigeria. I Nigeria har det 
varit oroligheter som har stört och försenat projekt. 

VÄRLDENS STÖRSTA PRODUCENTER AV RÅOLJA
Oljeproduktionen ökade med 0,4 % under 2008 jämfört med 2007. Saudiarabien ökade sin produktion medan Nordamerika, Europa och Eurasien minskade produktionen. 
Irak ökade produktionen med 13 % jämfört med 2007 och passerade därmed Norge. Källa: BP Statistical Review of World Energy.
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  1. Saudiarabien
  2. Iran
  3. Irak
  4. Kuwait
  5. Förenade arabemiraten
  6. Venezuela
  7.  Ryska federationen
  8. Libyen
  9. Kazakhstan
10. Nigeria
      Summa

Mängd 
miljarder ton

36,3
18,9
15,5
14,0
13,0
14,3
10,8

5,7
5,3
4,9

138,7

Andel av
total %

21,0
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3,2
2,9

80,7
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Transportsektorn
Enligt IEA:s World Energy Outlook 2009 är 
transportsektorn den drivande faktorn för efterfrågan av 
olja. Transporter står för 97 % av ökningen av den primära 
oljeanvändningen från 2007 till 2030. Biodrivmedel 
fortsätter att öka inom vägtransporter, men de fossila 
drivmedlen fortsätter att dominera.

Konsumtion av biodrivmedel
Enligt EIA, Energy Information Administration kommer 
biodrivmedel att vara en viktig källa för flytande bränsle 
i framtiden och beräknas att uppgå till 5,9 mbd 2030. 
Man räknar med att det särskilt kommer att vara en stark 
ökning av konsumtion i USA, från 2006 på 0,3 mbd till 
2030, 1,9 mbd. Detta på grund av stöd i lagstiftning som 
ger USA mandat att öka användningen av biodrivmedel. 

Tillsammans med USA kommer Europa, Asien utanför 
OECD och Central- och Sydamerika att stå för 75 % av 
den globala ökningen av biodrivmedelsproduktion. 

Konsumtion olja
Den totala efterfrågan på olja under 2009 var enligt IEA:s 
Oil Market report, 84,9 mbd. Det är en minskning med 
1,3 mbd eller 1,5 % gentemot tidigare år. Under 2010 
förväntas efterfrågan globalt att stiga med ca 1,8 %, till 
86,5 mbd gentemot 2009. Länderna utanför OECD 
förväntas öka konsumtionen med ca 4 % och motverkar 
därmed OECD-ländernas minskning. Det är även dessa 
länder som främst driver på den ekonomiska utvecklingen, 
och då särskilt Asien och Kina. Efterfrågan på olja inom 
OECD minskade med ca 4,4 %, till 45,5 mbd under 2009 
och förväntas stagnera under 2010.

Världens konsumtion

Den globala konsumtionen inklusive etanol och biodiesel uppgick till 3 927,9 miljoner ton under 2008 en minskning med 0,6 % jämfört med 2007. Konsumtionen i USA sjönk med 6,4% 
under 2008 och andelen av den totala världskonsumtionen blev därmed 22,5 %. Inom Europa och Eurasien ökade konsumtionen något och andelen av världskonsumtionen blev 24,3 %. 
Kina ökade sin konsumtion med drygt 3 % under 2008 och stod för 9,6 % av den totala konsumtionen medan Indien ökade sin konsumtion med 4,8 % och stod för 3,4 % av världs-
konsumtionen. Sverige stod för 0,4 % av den totala konsumtionen, oförändrat sedan 2007 även om konsumtionen i landet minskade något. Källa; BP Statistical Review of World Energy

VÄRLDENS STÖRSTA KONSUMENTLÄNDER AV OLJEPRODUKTER
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Klimat- och miljöperspektiv, EU-direktiv
Det tre EU-direktiv som behandlar klimat och bränslen är; 
direktivet om förnybar energi (RED), Bränslekvalitetsdirektivet 
(FQD) samt direktivet om handel med utsläppsrätter (ETS). 
Dessa direktiv är beslutade inom EU och skall implementeras i 
nationell lagstiftning senast december 2010. 

Direktivet om förnybar energi (RED). Direktivet innebär att 
andelen förnybar energi år 2020 skall utgöra minst 20 % 
av den totala energianvändningen inom EU. Sveriges mål 
för förnybar energi uppgår till 50 % på energibas till 2020. 
Andelen förnybar energi i transportsektorn skall år 2020 
vara minst 10 % på energibas för alla länder inom EU. 
För närvarande pågår arbete med att ta fram en nationell 
handlingsplan för förnybar energi som beräknas vara 
klart sommaren 2010. Direktivet innebär dessutom att de 
drivmedel som skall räknas som förnybara både skall uppfylla 
krav om en minsta reduktion av växthusgaser samt uppfylla 
förnybarhetsdirektivets hållbarhetskriterier.

Bränslekvalitetsdirektivet (FQD) Syftet med direktivet är att 
reglera parametrar som är viktiga ur hälso- och miljösynpunkt 
samt att för drivmedlen möjliggöra effektiv användning och 
säkerställa hållbarheten av avgasreningsutrustning på fordon. 
Bränslekvalitetsdirektivet reglerar också tillsatsen av förnybara 
drivmedel och tillåter nu en inblandning av bl.a. upp till 10 % 
etanol i bensin och 7 % FAME i dieselbränsle. Dessutom ställer 
direktivet krav på minskning av växthusgasemissioner med  
6 % till år 2020 från transportbränslen i jämförelse med EU:s 
genomsnitt av fossila drivmedel år 2010.  Drivmedelsföretagen 
blir därmed skyldiga att redovisa drivmedlens totala utsläpp 
av växthusgaser, både vad gäller fossila och förnybara. De 
biodrivmedel som säljs måste också uppfylla direktivets 
fastställda hållbarhetskriterier. 

Direktivet om handel med utsläppsrätter (ETS). EU:s system 
med handel av utsläppsrätter är en viktig del för att begränsa 
utsläppen av växthusgaser. Alla medlemsstater omfattas och 
direktivet innebär att de sektorer som ingår i handel med 
utsläppsrätter tilldelas eller måste köpa ett antal utsläppsrätter 

och att ingen verksamhet får släppa ut mer än vad man har fått 
sig tilldelat eller köpt in från marknaden för utsläppsrätter. För 
drivmedelsbranschens del innebär detta att raffinaderierna 
omfattas av systemet. 

Sverige, klimat och miljöperspektiv

FÖRNYBARA DRIVMEDEL

Andelen förnybara drivmedel på energibas ökade till 
5,4 % under 2009 jämfört med 4,9 % under 2008. 
Trots minskad bensinförsäljning ökade mängden etanol 
som låginblandats under 2009 då 95 % av all bensin 
som såldes var låginblandad. Andelen diesel med 
låginblandad FAME ökade under året och bidrog i 
högst grad till den ökade andelen förnybara drivmedel. 
Bidraget från E85 minskade under 2009 då konsu-
menterna valde att tanka bensin istället för E85 till 
följd av prisskillnaden. Biogasen ökade under 2009 
och stod för 0,5 % av andelen drivmedel .

FÖRNYBARA DRIVMEDEL

Dieselbränsle 45,8 %

Bensin 48,8 %

Biogas 0,5 %

FAME ren 0,1%

FAME 
låginblandad 
2,1 %

Förnybart 5,4 %

Etanol låginblandad 1,6 %

Etanol E85 0,9 %Etanol – bussar 0,2 %
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Under 2009 minskade koldioxidutsläppen från de fossila drivmedlen med ca 500 000 ton jämfört 2008. Minskningen beror på minskade volymer till följd av energieffektivisering och den rådande konjunkturen. 
Om inte etanol hade ersatt bensin och FAME ersatt diesel hade koldioxidutsläppen varit ca 1 350 000 ton högre under 2009. Alla siffror är beräknade efter bränslenas innehåll av fossilt kol.

CO2 EMISSIONER FRÅN FOSSILA DRIVMEDEL

2007   2008   2009
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Beräkning på det fossila innehållet i produkterna. Etanol och FAME har satts till noll CO2 emissioner.

                     Volym 2009, 000 m3      Energi TWh

Bensin         4 626 42,09
Dieselbränsle        4 033 39,53
Etanol låginblandad           229 1,35
FAME låginblandad           193 1,77
Etanol – bussar             25 0,15
Etanol – ren i E85           137 0,81
FAME ren              12  0,11
Biogas (Nm3)       42 905 0,42
Totalt   86,23

Bränslen för
transportändamål

    Energiinnehåll kWh/m3

Bensin   9 100
Dieselbränsle   9 800
Etanol   5 900
FAME   9 170
Biogas (Nm3)   9,8

Beräkningsfaktorer



Den svenska marknaden

Den svenska marknaden under 2009
Under 2009 gav EU kommissionen sitt 
slutliga godkännande för Statoilkoncern-
ens köp av JET kedjan i Skandinavien. I 
enlighet med kommissionens villkor såldes 
40 JET stationer i Sverige till bolaget 
St1. Under året fusionerades även Norsk  
Hydros svenska depåverksamhet och die-
selförsäljning till tung trafik med Svenska 
Statoil AB.  

Pris- och försäljningsutveckling av E85. 
Genomsnittspriset för E85 per månad 
var högst under mars 2009, del-
vis som ett resultat av att E85 har en 
vinterkvalitet som är dyrare, och ko-
stade då 9,89 kr/liter. Därefter sjönk 
priset och mellan april-september låg 
priset stilla på 9,59 kr/liter. Under 2009 
uppgick försäljningen av E85 till ca 168 
100 m3. I jämförelse med försäljningen 
2008 är det en minskning med ca  
19 %. Det finns en  tydlig relation mel-
lan kundernas inköpsbeteende och pris-
skillnaden mellan E85 och bensin. 

Pris- och försäljningsutveckling av bensin. 
Bensinpriset steg under de två första 
kvartalen under 2009 och låg på årshög-
sta i juni 2009 med ett månadssnittpris på 
12,97/kr per liter. Sommarmånaderna 
är en period då det traditionellt säljs mer 
drivmedel på grund av semestertider och 
ökade resor. Under hösten sjönk det något 
för att i december uppgå till 12,36 kr/liter. 
Priset låg säsongsmässigt oväntat högt som 
en konsekvens av den låga efterfrågan på 
destillat vilket satte press uppåt på bensin-
priset. Bensinförsäljningen sjönk med ca 
1,8 % under 2009 i jämförelse med 2008. 
Den totala bensinförsäljningen under 2009 
uppgick till ca 4 842 000 m3.

 
Pris- och försäljningsutveckling av diesel. 
Dieselpriset har legat på en relativt  
jämn nivå under 2009 och betydligt 
lägre än under 2008. Priset låg som 
högst i augusti 2009 med 10.93 kr/
liter. Under 2008 var toppnoteringen 
i augusti och låg på 14.05 kr/liter. 
Försäljningen av diesel under 2009 
uppgick till 4 764 000 m3. Det är en 
minskning med 71 000 m3 eller ca 1,5 
% i jämförelse med 2008. Lågkonjunk-
turen har bidragit till lägre aktivitet för 
yrkestrafiken och i drivmedlen syns det 
framför allt på dieselförsäljningen.

Koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen 
från användning av oljeprodukter under 
2009, minskade från ca 25,5 miljoner 
ton CO2 till ca 25 miljoner ton CO2 
jämfört med 2008. Jämfört med 2007 är 
nedgången ca 1,3 miljoner ton CO2 eller 
ca 5 %. Koldioxidutsläppen från bensin 
uppgick till ca 11 miljoner ton under 
2009, en minskning med ca 0,2 miljoner 
ton CO2 eller ca 1,6 % jämfört med 
2008, varav utsläppen från bensindelen i 
etanolbränslet E85 som under året visat 
sjunkande försäljningsvolymer uppgick 
till ca 69 000 ton CO2, en nedgång på 
ca 17 000 ton CO2. Även utsläppen från 
användningen av dieselbränsle minskade 
och uppgick till 11,6 miljoner ton CO2, 
en minskning med 0,3 miljoner ton CO2 
eller ca 2 %. Koldioxidutsläppen från 
användningen av Eldningsolja 1 uppgick 
under 2009, till ca 2,5 miljoner ton CO2 
vilket är i nivå med 2008. Minskningen 
mellan åren uppgick till ca 32 000 ton.  
Alla siffror är beräknade efter bränslenas 
innehåll av fossilt kol.

ELDNINGSOLJA 1

ÖVRIGA ELDNINGSOLJOR

Övriga

DIESELBRÄNSLE

Övriga

 Volym %-09 %-08  Volym %-09 %-08 Volym %-09 %-08  Volym %-09 %-08 Volym %-09    %-08
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     Motorbensin  Dieselbränsle Eldningsolja 1 Övr. eldningsoljor Övr. bränslen

 1 103 22,8 22,1 1 315 27,6 20,7 194 20,9 16,6 0 0,0 2,5
 665 13,7 13,0 901 18,9 18,6 207 22,3 21,7 327 31,9 21,2
 604 12,5 11,4 1 553 32,6 29,6 464 50,0 39,0 510 49,7 51,8
 1 367 28,2 27,6 788 16,5 13,8 83 9,0 6,9 
 679 14,0 14,6 101 2,1 2,0 0 0,0 0,00 
 122 2,5 7,9 48 1,0 13,8 7 0,8 15,0 
 153 3,2 0,0 25 0,5 0,0 0 0,0 0,0 
 149 3,1 3,3 35 0,7 1,4 -27 -3,0 0,8 18,9 18,4 24,6 1 108 100,0 100,0
 4 842 100,0  4 764 100,0  929 100,0  1 025 100,0  1 108 100,0 
 4 930   4 835   935   1 024   1 255 
 -1,8 -  1,5   -0,7   0,1   -11,7   

Företag

Statoil
Shell
Preem
OK-Q8
JET
Hydro
St1
Övriga
Volym 2009, total
Volym 2008
% förändringar

VOLYMER OCH 
MARKNADSANDELAR 2009

Leveransvolymer, 000 m³ samt marknadsandelar, % för 
större oljeföretag, exklusive leverans till utrikes sjöfart. Till 
följd av decimalavrundning kan summan av redovisade 
delvärden för marknadsandelar avvika från totalvärdet.

Foto: Paul Quant.

MOTORBENSIN

Övriga
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Den svenska marknaden

Förnybara drivmedel
De biodrivmedel som säljs på den svenska marknaden idag 
är E85 och FAME som dels säljs ren och dels låginblandas i 
diesel, etanol som blandas i bensin och biogas rent eller som 
blandning med naturgas.

Att öka andelen förnybara drivmedel och även öka diversifier-
ingen och framtagandet av nya förnybara drivmedel är en viktig 
del i att minska klimatpåverkan från trafiken. Idag består ca 5 % av 
vägtrafikens bränsle av förnybara energikällor. Fossila drivmedel 
kommer dock att vara viktiga i drivmedelsmixen under många 
år framöver. Enligt en undersökning som Maria Grahn och Julia 
Hansson från Chalmers har gjort på uppdrag av SPI, kan Sverige 
som mest till 2030 själva producera 25 % förnybara drivmedel av 
den totala användningen. Rapporten som heter ”Möjligheter för 
förnybara drivmedel i Sverige till år 2030” finns på www.spi.se.

Drivmedelsföretagen arbetar med forskning och framtagning av 
nya förnybara drivmedel. Exempel på produkter på väg ut eller 
under utveckling är hydrerade vegetabiliska oljor och drivmedel 
via förgasningsteknik. Det som fortfarande är på forskningsstadiet 
är bland annat drivmedelsproduktion från alger.

Låginblandning 
Det snabbaste sättet att minska koldioxidutsläppen från 
transportsektorn på kort sikt är att öka inblandningen av 
förnybara drivmedel i bensin och diesel. Idag blandar 
drivmedelsbolagen på eget initiativ in 5 % etanol i bensin och 
7 % FAME i diesel. EU har fattat beslut om ett mål på 10 % 
på energibas för förnybara drivmedel i transportsektorn till 
2020. I bränslekvalitetsdirektivet skapas möjligheter till en 
ökad inblandning av etanol i bensin till 10 volymprocent och 
FAME i diesel med 7 volymprocent. Detta förväntas vara 
implementerat vid årsskiftet 2011.

Energieffektivisering. 
Energieffektiva motorer är en mycket viktig del i 
arbetet med att minska koldioxidutsläppen och minska 
klimatpåverkan. Det bilinköp som man gör, påverkar CO2-
utsläppen ca 15 år framåt. För att främja utvecklingen till 
mer energieffektiva fordon är styrmedel en avgörande 
faktor. Exempel på ett effektivt styrmedel är att koppla 
fordonsskatten till bilens koldioxidutsläpp.

BENSINPRISER 95-OKTAN, ÅRSMEDELTAL I 2009 ÅRS PENNINGVÄRDE (KPI 1980=100)
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UTVECKLING STATIONSNÄT OCH ANDEL STATIONER MED FÖRNYBARA DRIVMEDEL

Fordonsgas
RME
E85

Övriga

Antalet stationer i landet fortsätter att minska sedan toppåret 1968 då det fanns  
ca 9000 försäljningsställen. De senaste årens minskning skall främst ses som en  
följd av en strukturomvandling i branschen framtvingad av framför allt låg lönsamhet.  
Faktorer som ökade kostnader med sjunkande volymer, längre körsträckor per tankn-
ing och stark konkurrens påverkar liksom högre krav från samhället på inte minst 
miljösidan med tvingande investeringar som exempelvis förnybara pumpar som  
framför allt mindre stationer har svårt att bära. 

Vid ingången av 2010 tillhandahåller 56% 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  
tillhandahålla ett förnybart drivmedel. Möjlighet finns att få dispens gällande  
tidpunkten för att uppfylla kraven enligt lagen. 

Antalet fristående försäljningsställen som inte tillhör någon etablerad kedja  
kommer sannolikt att öka. Någon samlad statistik finns inte över dessa men SPI: s 
bedömning är att de uppgår till ett par hundra totalt sett. De är etablerade i  
landsbygd och mindre samhällen. 

Bruttomarginal
Produktkostnad

Skatt
Pumppris

1,15  1,45  1,49  1,30  0,95  1,68  1,51  1,49  1,50   1,44  1,44   1,46  1,40  1,34  1,25  1,23  1,25   1,29  1,28  1,23  1,25  1,15  1,10  1,07  0,93  0,86  0,83  0,81  0,85

9,30  9,50  9,20
8,66   8,90

7,50  7,23   7,26   7,31
8,519,07 8,07
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4,38  4,19  3,86  3,89  4,54  4,09  4,13  4,38  4,21 5,85  5,62  5,42  6,67  6,54  6,53  6,75  7,01  7,10  7,09   7,33   7,18  7,13   7,11  7,30   7,68  7,43   7,36  7,51  7,66

3,77  3,87  3,84  3,47  3,41  1,72  1,60 1,39  1,61   1,77  1,45  1,20  1,38  1,19  1,13  1,23  1,37  1,05  1,38  2,43  2,26  2,01  1,98  2,41  3,29  3,88  3,83  4,19 3,55
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Sverige försäljning

Från toppåret 1971 har Sveriges oljeanvändning  
mer än halverats och är nu nere i nivå med förbrukningen 
i slutet av 1950-talet. Minskningen är ett resultat av en 
övergång i uppvärmningssektorn från olja till el i samband 
med kärnkraftsutbyggnaden och en kraftig minskning 
av oljeanvändningen inom industrin. Det försämrade 
ekonomiska läget fick  genomslag i dieselförsäljningen 
under 2009 och volymerna sjönk med 1,5 % jämfört med 
2008. E85 volymerna var lägre än för 2008 då det var 
dyrare att köra på E85 jämfört med bensin under större 
delen av året. Källa; SCB, SPI beräkningar

OLJELEVERANSER I SVERIGE miljoner m³

 Källa: SCB

000 m³ LEVERANSER AV PETROLEUMPRODUKTER OCH FÖRNYBARA DRIVMEDEL I SVERIGE, LÅNGTIDSSERIE

Inrikes leveranser minskade med 2,4 % under 2009 jämfört med 2008. Användningen av tunga eldningsoljor i Kraftvärme- och värmeverk ökade jämfört med 2008 till följd av den 
kalla vintern. Källa; SCB, SPI beräkningar

LEVERANSER PER PRODUKT OCH FÖRBRUKARKATEGORI 2009

Produktgrupp

Motorbensin
E85/E92
Dieselbränsle
FAME
Flyg-/övr. bränslen
Eldningsolja 1
Övr. eldningsoljor
Summa

2009 2008  2007  1990  1980  1970  1960

  4,84   4,93    5,25    5,63    4,75    3,78 2,13
  0,19   0,23    0,14     -    -    - -
  4,76   4,84    4,68    2,78    2,46    2,19 1,19
  0,01   0,00    0,00     -     -     - -
  1,11   1,26    1,20    1,05    0,91   0,88 0,38
  0,93   0,94    1,11    3,30    7,33    8,88 3,82
  1,03   1,02    0,94    1,80    9,65  14,64 6,02
12,87 13,22 13,32 14,56  25,10  30,37 13,54
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Foto: Paul Quant.

 Lättbensin mm  Flygbränsle   Bensin       Dieselbränsle Eo 1            Eo 2-6           Summa -09  Summa- 08   09/08 %

1 102
-
-
-
-
-
-

-
-
-

1 102
-
-

-
-

6
-
-
-
- 

0
-
-

6
-
-

4 842
-
-
-
-
-
-

-
-
-

4 842
-
-

4 264
104

-
5

197
166

1

1
2

24
4 764

13
4 777

10 320
804
339

60
251
564

30

27
203

70
12 668

2 385
15 053

92
538

72
0
3

137
1

10
172

0
1 025
2 283
3 308

20
162
261

55
51

261
28

16
29
46

929
89

1 018

10 608
1 046

423
69

274
294

44

75
50
96

12 979
2 292

15 271

- 2,7
-23,1

 -19,9
-13,0

-8,4
 91,8
-31,8

 64,0
306,0
-27,1
-2,4
4,1

-1,4

Kategori/Produkt 000 m³

Samfärdsel exkl. utrikes sjöfart
Gruvor, mineralbrott & tillverkningsindustri
Övriga näringar
En- & tvåbostadshus
Jordbruk, skogsbruk, fiske
Övriga fastigheter
Flerbostadshus
Stat, kommun, landsting, företag 
inom fjärrvärme och elsektorn
- Kraftverk & gasverk
- Kraftvärme, värmeverk
- Övrigt
Summa inrikesleveranser
Utrikes sjöfart
Summa totala leveranser
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OLJELEVERANSER I SVERIGE

Sverige import
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Råoljeimporten minskade från 24 457 000 m3 2008 till 22 099 000 m3 under 2009. Importen från Danmark och Norge minskade medan andelen från Ryssland var i stort oförändrad.

RÅOLJEIMPORT
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FÖRSÖRJNINGSBALANS ÅR 2009

Sverige importerar både råolja och färdigprodukter. Avsättning sker inom landet men branschen har även en betydande exportverksamhet av färdigprodukter. Källa: SCB, bearbetning SPI
a) Pga olikhet i varuklassifiering kan skillnad föreligga med motsvarande uppgifter i andra tabeller. b) Huvudsakligen lagerförändringar.

Produktgrupp

Råolja

Halvfabrikat

Motorbensin

Lätt-/gasbensin, övr.

Flygbränslen

Dieselbränsle & Eo 1

Övriga Eo

Summa

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

       22 100                   -        22 835            -           -              0          -735

            655                     -                40            -           -         542              73

         2 158           6 008                   -    4 842                 -       3 413             - 89

            496              403              593                    6           -         421             - 121

            901              263                   -     1 102            -          26             36

         2 437           9 422                11    5 693       102      6 063             -10

         1 369           4 827                27    1 025   2 283      2 777             84

       30 116         20 923         23 506   12 668        2 385         13 242            - 762

Tillförsel        Avgång

Inrikes      Utr. sjöfart       Export a)

2004
2005
2006 
2007
2008
2009
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KÄLLOR OCH UPPGIFTER
International Energy Agency:s ”Oil Market Report”
International Energy Agency:s ”World Energy Outlook 2009”
Nordea e-markets
BP Statistical Review of World Energy
SCB, Statistiska Centralbyrån
CGES, Centre for global energy studies “Oil Market Forecast and Analysis”
OPEC Bulletin
www.spi.se  
www.spimfab.se 
www.regeringen.se 
www.europarl.europa.eu
www.eia.dov.gov
www.sweden.gov.se
www.imf.org 
 
mbd=miljoner fat per dag

STYRELSEMEDLEMMAR
OK-Q8 AB
Box 23 900
104 35 Stockholm
Tel: 08-506 800 00

Preem AB
112 80 Stockholm
Tel: 010-450 10 00

AB Svenska Shell
172 98 Stockholm
Tel: 08-555 480 00

Svenska Statoil AB
118 88 Stockholm
Tel: 08-429 60 00

Nynas AB
Box 10700
121 29 Stockholm
Tel: 08-602 12 00

KOMMITTÉMEDLEMMAR

Air BP Sweden AB
Box 8107
104 20 Stockholm
Tel: 08-772 23 20

Almer Oil & Chemical Storage AB
Cisternvägen
805 95 Gävle
Tel: 026-66 56 50

Lantmännen 
Box 30192
104 25 Stockholm
Tel: 08-657 42 00

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035
405 22 Göteborg
Tel: 031-63 82 00

Nordic Storage AB
Ryavägen 3
418 34 Göteborg
Tel: 031-53 45 00

Scandinavian Tank Storage AB
Sven Källfelts gata 201
426 71 Västra Frölunda
Tel: 031-704 80 90

Skandinaviska Bensin AB din-X
Drottninggatan 7
252 21 Helsingborg
Tel: 042-24 84 00

St1 AB
Box 27214
102 53 Stockholm
Tel: 0771-369 369

Vopak Sweden AB 
Smörjoljegatan 21
418 34 Göteborg
Tel: 031-64 83 00
Associerad Medlem

Shell Raffinaderi AB
Box 8889
402 72 Göteborg
Tel: 031-744 60 00

NÄRSTÅENDE BOLAG

SPIMFAB
Nybrogatan 11
114 39 Stockholm
Tel: 08-663 99 30
www.spimfab.se

Släckmedelscentralen – SMC AB
Nybrogatan 11 c/o SPI
114 39 Stockholm
Tel: 08-667 09 25


