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Prognos priser smörjoljor under 2016 
På begäran kommer här en liten orientering om prognos för produktpriserna under 2016 
för smörjoljor och därmed även Petrologics specialområde kylkompressoroljor. 
 

 Världsmarknadspriser på råolja har fallit dramatiskt hela 2015 och även 2016 
 Priser på bränslen har en påtaglig direkt följsamhet till råoljepriset. 
 Det gäller, dessvärre, inte basoljorna för smörjmedelstillverkning. 
 Det finns inte så många smörjoljeraffinaderier och de producerar mot order. 
 T ex Shells raffinaderi i Pernice (Holland) stängs ner just nu. 
 Följsamhet råoljan Brent och basoljor för smörjmedel finns inte. 
 Enkla s.k Grupp I -basoljor överges till förmån för grupp II alltmer. 
 Grupp II är dyrare och, i miljöns tecken, raffineras de hårdare. Inga aromater och väldigt 

lite svavel efter raffinering gör additivpaketen väsentligt dyrare. 
 Grupp I blir istället "processoljor" och kemikalier. 
 Inga oljekonkurrenter har signalerat sänkningar av smörjoljor (ännu). 
 Dessutom har dollarn stärkts från 6:50 till 8:50 SEK under 2014/-15 
 Shell höjde med ca 3% sep 2015 och "Mobil" i Sverige med 3 % per 1 dec 2015 trots att 

råoljepriserna hade fallit så mycket. Alltså är det annat som styr ! 
 

För era egna budgetar, eller kommande offerter till slutkunder, räkna inte med några ändringar 
neråt vad gäller priserna på kylkompressoroljor under första halvan av 2016, troligen året ut.  
(Alltså samma budskap som i januari 2015 ! ) 
Prisnedgången i råoljan har varit väldigt stor under 2014- 2015, utan att några smörjoljepriser 
justerades ned, sannolikheten känns ännu mindre nu. 
 
Specialoljor som livsmedelsgodkända produkter, kylkompressoroljor och turbinoljor kräver 
mycket mer noggrann tillverkning, rena system och då pratar vi lönekostnader. 
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