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Raffinaderiet i 
Fredericia

Bygget af Shell
Indviet 19/8-1966

Solgt den 1/7-2021
Nu ejet af Postlane Partners, USA
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Fakta
• Indviet 19. august 1966
• Producerer ca. 35 % af Danmarks 

forbrug af benzin, diesel, fuel, jet mv.
• Ca. 240 medarbejdere
• Areal ca. 75 ha – svarende til ca. 130 

fodboldbaner
• 150-170 tankbiler transporterer dagligt 

produkter (2 svømmehaller) til 
Jylland/Fyn

• Håndterer den danske nordsøolie
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Produktionen Arbejder 24/7 – 365
• Indtag 10.000 ton råolie/dag (3,4 mio. ton/år)
• 2 % LPG
• 20-25 % mogas (benzin)
• 5-10 % Jet 
• 40-45 % gasoil (diesel)
• 20 % fuel
• 5 % eget forbrug

26-10-2021 4



Nye ejere = mere åben og grøn profil
• Vi har været en produktionsvirksomhed i en 

stor international virksomhed – med primært 
fokus indad

• De nye ejere har fokus på bæredygtighed og 
grøn omstilling – både i forhold til vores 
produkter og vores ”look” udadtil
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Hvad er vores mål nu
• Vi skal fortsætte med at levere flydende 

brændstoffer, så vi alle kan besøge hinanden, 
tage på ferie med fly eller sejle en tur 
(mobilitet)

• Vi skal gøre det mere og mere bæredygtigt 
ved at bruge genbrugsmaterialer til at 
producere diesel eller jet af
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Grønne skridt Step by step
• Verdens 3. mest energieffektive 

raffinaderi. Nr. 1 i Europa
• Danmarks største leverandør af 

overskudsvarme til fjernvarme (=23.000 
alm. husstandes årlige forbrug)

• Brintfabrik bygges ved siden af os 
HySynergy fase I = 20 MW (brint)

• HySynergy fase II = 300 MW (brint)
• Sludge2fuel (5000 m3 oliebase)
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I kan finde avisartikler om disse ved at søge på Brintfabrik og Sludge2fuel



Opgaven på Innocamp 2021
Idag når vi kører forbi Raffinaderiet ser man 
tanke, produktionsanlæg, skorsten, parkering, 
læsseramper, bygninger og andet. 
Det er meget fabriksagtigt. 
Det ligner og er et kemisk anlæg til fremstilling af 
flydende brændstoffer til biler, fly og skibe.

Raffinaderiet er begyndt på en omstilling til en 
mere bæredygtig produktion –
1) Råvarer, 
2) Produktion og 
3) Produkter. 
Hvordan skaber vi et grønt indtryk af 
virksomheden fremover, der giver indtryk af de 
tiltagende bæredygtige aktiviteter vi har indenfor 
hegnet?
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Opgaven på Innocamp 2021
Vi arbejder hårdt på at gøre vores produkter 
bæredygtige….

Vi har brug for jeres hjælp til at få 
virksomheden til at se mere grøn og 
bæredygtig ud – set udefra – så det 
understøtter det vi laver.

Det kan være ændringer I kan foreslå efter en 
cykeltur rundt om en af vores adresser eller et kig 
på vores hjemmeside.

Vi glæder os til at høre & se jeres ideer!
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Opgaven på Innocamp 2021
Detaljer til brug for opgaveløsningen:
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Hvor ligger Crossbridge?
Luftfoto over Fredericia med blå markering:
- Raffinaderiet ligger på Egeskovvej 265
- Havneterminalen ligger Kongensgade 113
- Et salgskontor ligger I København (Ikke på foto)
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Forklaringer
• De blå “X’er” er marker vi ejer
• Det røde X er en mark vi ejer, men hvor den 

nye Brintfabrik skal ligge (Den brint der skal 
hjælpe vores produkter med at reducere CO2 
udledning ifm. Produktion af vores produkter)

• Disse områder “kunne” inddrages til andet end 
landbrugsjord – har I en genial ide? 



Fra Egeskovvej Indkørslen
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