
Ökad produktion av gröna drivmedel möjlig med ny anslutning till
Swedegas gasnät
Preem bygger en ny vätgasanläggning vid sitt svenska raffinaderi i Göteborg för att öka produktionen av förnybara drivmedel.
Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen av förnybara drivmedel och investeringen uppgår till 635 Mkr. Driftsättning
planeras till februari 2019. Den nya vätgasanläggningen möjliggörs genom en anslutning till stamnätet för gas.

– Det här är en viktig förutsättning för att vi ska kunna öka vår förnybara produktion. Den nya anläggningen innebär att vår förnybara
produktion ökar till 200 000 m3 årligen med en förutsättning att nå 500 000 m3 på en årligbasis i början av 2020-talet, säger Preems vd
Petter Holland.

Vätgasen används för att tillverka Preem Evolution Diesel med en förnybar andel mellan 25 och 40 procent samt Preem Evolution Diesel+
med över 50 procent förnybart innehåll. Evolution-drivmedlen kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den har
samma effekt och samma pris som vanlig fossil standarddiesel.

Idag erhålls vätgas som en sidoprodukt från en annan anläggning som tillverkar bensinkomponenter, och det har länge funnits en
vätgasbrist som begränsat produktionen av förnybara drivmedel.

Den nya vätgasanläggningen kommer att ha en kapacitet på 18 500 m3/tim och drivs med naturgas från Swedegas transmissionsnät i
Göteborg. Swedegas kommer att bygga en 1,2 km lång gasledning samt en mät- och reglerstation mellan den nya vätgasanläggningen
och stamnätet för gas.

– Gasnätet har många nyttor. Att effektivt och säkert öka produktionen av biodrivmedel är helt i linje med hur vi ser den framtida
utvecklingen, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Den nya anläggningen placeras i anslutning till nuvarande process och tar upp en yta på 60 x 80 meter. Preem planerar även för en
framtida expansion av vätgasanläggningen för att ytterligare kunna öka produktionen av gröna drivmedel.

För mer information, kontakta:
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Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet
på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till
företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950
arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.

Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi till distributörer och
direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med naturgas. Swedegas satsar på att utveckla infrastruktur även för biogas, vätgas och flytande naturgas (LNG).


