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118 49 Stockholm



Diarienummer TRN 2017-0052.

Remiss om regionalt samrådsförslag om ny utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Circle K Sverige AB har tagit emot rubricerat samrådsförslag om regional utvecklingsplan för Stockholms län och inkommer med anledning av detta med följande synpunkter.

Sammanfattning och slutsatser
RUFS 2050 saknar strategi och lösningar avseende drivmedelsförsörjningen för: 

· omställningen från fossila och fossilfria flytande drivmedel till framtida lösningar

· framtidens person- och varutransporter i ljuset av den stora befolkningstillväxten

· behoven av drivmedel och reservkraft för återuppbyggnaden av totalförsvaret 

Den regionala utvecklingsplanen ska uttrycka Stockholmsregionens samlade vilja och peka ut den långsiktiga riktningen för regionen. När det gäller försörjningen av Stockholms behov av flytande bränsle, är utställningsförslaget otydligt och motstridigt. RUFS 2050 beskriver att utvecklingen fram till 2050 innebär mycket stora omställningar, men saknar lösningar och förslag för hur försörjningen av drivmedel ska se ut. Inte heller diskuteras kopplingarna för övergången från fossila till förnybara flytande drivmedel, eller behoven utifrån pågående återuppbyggnad av totalförsvaret i Sverige och huvudstadsregionen. 
Sammanfattningsvis, innebär den geopolitiska utvecklingen och återuppbyggnaden av totalförsvaret tillsammans med prognoserna för den mycket starka befolkningsutvecklingen, att prognoserna för behovet av flytande drivmedel är långt större idag än när RUFS 2010 skrevs. Att då inte lyfta in tankegångarna från nedanstående framsynta ställningstagande i RUFS 2050, påverkar den regionala utvecklingsplanens trovärdighet i grunden. 
RUFS 2010:
”En övergång till förnybara drivmedel innebär att allt större volymer flytande bränslen kommer att hanteras de närmaste decennierna. Regionen bör behålla befintliga anläggningar för hantering av flytande bränslen, då alternativa depåer skulle medföra många fler tankbilstransporter. Regionen bör avveckla sin depåkapacitet först efter att icke-flytande drivmedel fått genomslag på marknaden. Depåerna för flytande bränsle vid Berg och Loudden ska behållas under planperioden till år 2030.”



Circle Ks uppfattning är att den naturliga lösningen, intill dess att alternativa lösningar finns, är att behålla Bergs Oljehamn, eftersom volymen från Loudden väl ryms inom Bergs nuvarande miljötillstånd och kapacitet. 

Skrivningen bör ändras så att RUFS 2050 följer statens och myndigheternas ställningstagande 1 Staten och myndigheterna menar att en väl fungerande och robust drivmedelsförsörjning i Stockholmsregionen, är av både regional och nationell betydelse. En samtidig nedläggning av Loudden och Bergs drivmedelsdepåer leder till en försämrad robusthet och skapar risker för samhället. Man skriver också att frågan är särskilt angelägen mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget.  Circle K menar därför att texten ska justeras från ”att Bergs Oljehamn kommer att avvecklas senast 2030” 2 till ”att Bergs Oljehamn kan avvecklas tidigast 2030. Avveckling ska anpassas till behoven för omställningen från fossila till fossilfria flytande drivmedel. Avvecklingen måste även lösa behovet av person- och varutransporter i ljuset av den stora befolkningstillväxten inklusive samhällets behov av drivmedel och reservkraft som kommer av återuppbyggnaden av totalförsvaret” 

 Bristande logik
RUFS 2050 beskriver depåområdena för Loudden och Bergs som utredningsområden med ”intentionen att utveckla tät stadsbebyggelse 3” och det står också att ”att Bergs oljehamn i Nacka kommun kommer att avvecklas senast 2030” 2. Bergs beskrivs alltså som utredningsområde samtidigt som man anger att terminalen ska avvecklas. Notera att det inte finns några beslut om att avveckla Bergs oljehamn i Nacka kommun. Nacka kommun har sagt upp tomträttsavtalet för fastigheten där Bergs Oljehamn är belägen (Nacka Sicklaön 13:83) och en rättslig prövning pågår. Mark- och miljödomstolen fastställde 2017-05-29 att det inte finns skäl för uppsägningen av tomträtten till fastigheten och att uppsägningen därmed är utan verkan. Domen är överklagad av Nacka kommun. Circle K anser, eftersom det pågår en rättsprocess, att det är korrekt att ange fastigheten, Nacka Sicklaön 13:83 som ett utredningsområde som inte ingår i den centrala regionkärnan på plankartan. Skälet till denna syn är att rättsprocessen inte kommer att vara avklarad vid tidpunkten för planens antagande, sommaren 2018.

Transporter och infrastruktur beskrivs som starkt ökande under planperioden men utan en strategi eller diskussion om hur försörjningen av flytande drivmedel ska ske.
RUFS 2050 beskriver via nedanstående citat effekterna av befolkningsökningen:

· ”Regionens befolkningstillväxt till 2050 kommer att leda till stora volymökningar med avseende på samtliga trafikslag för gods” 4

· ”Godstransporterna och varuförsörjningen i Stockholms län är en del av ett nationellt och internationellt transportsystem.” 4

· ”En betydande del av dagens resor, både individuella och med kollektivtrafik, och transporter i länet sker på vägnätet. I synnerhet resor i de glesare delarna av länet men även resor på tvären samt lokala resor sker övervägande med bil. En betydande del av näringslivets transporter i länet går också på väg. Majoriteten av trafiken på länets vägar har start- och målpunkt i länet. I många relationer är vägtrafiken mer flexibel än övriga trafikslag och erbjuder möjlighet till transport av gods och personer från dörr till dörr. En fungerande vägtrafik är bland annat därför viktig för den regionala ekonomin” 5

· Vägtrafikarbetets utveckling framåt beror till stor del på den ekonomiska utvecklingen samt på framtida bränslepriser men prognoser för vägtrafikens utveckling visar på stark tillväxt” 5

· ”Sett till den förväntade befolkningstillväxten medför det en ytterligare ökning av godstransporterna, både konsumtionsvaror och transporter i samband med bland annat ett ökat bostadsbyggande och infrastrukturprojekt” 6

· Fram till år 2050 beräknas att godstransporterna inom Stockholms län till största delen består av vägtransporter som därigenom belastar väginfrastrukturen” 6



Därtill menar RUFS 2050 att det ur en resiliens - och krishanteringssynpunkt måste finnas en bränslelagring och logistik som kan försörja länet i minst 30 dagar. RUFS 2050 beskriver att bränsleförsörjningen behövs men återigen problematiserar man inte och diskuterar heller inte några lösningar. Mot bakgrund av ovanstående framtidsprognoser och skrivningar måste RUFS 2050 - för att leva upp till ambitionerna att vara en relevant och betydelsefull plan för stockholmsregionen, som ”pekar ut den långsiktiga riktningen för regionen” - innehålla beskrivningar för hur drivmedelshanteringen ska säkras.

RUFS syn på flygtrafikens betydelse

· ”Arlanda flygplats roll som ett internationellt nav för flygtrafik är central för regionens och hela landets utveckling och konkurrenskraft både idag och på sikt. Kapaciteten behöver öka vilket aktualiserar frågan om beslut om en fjärde landningsbana. I takt med att fler reser till och från Arlanda flygplats behöver infrastrukturen i och kring flygplatsområdet utvecklas och anpassas. Inom regionen behöver tillgängligheten till och från flygplatsen stärkas. Framför allt från de regionala stadskärnorna. Bromma flygplats är i dag en viktig en nod för affärsresor framför allt inom Sverige och till Bryssel. För den internationella tillgängligheten är även övriga trafikflygplatser i östra Mellansverige viktiga. Sveriges strategiska och konkurrenskraftiga läge mellan Nordamerika och Asien ger förutsättningar att utveckla Arlanda som en flygfraktsterminal” 7

· ”Att vara en liten storstadsregion i periferin av Europa och samtidigt vara internationellt ledande är en stor utmaning. Stärkt tillgänglighet genom bland annat flyget ökar regionens attraktions- och konkurrenskraft. Arlanda är det naturliga navet för flygtrafiken i regionen och knyter samman Stockholm med övriga Sverige och resten av världen” 8


Givet att distributionen till Arlanda sker via järnväg från Gävle och distributionen till Bromma och Skavsta sker via tankbil från Bergs Oljehamn, är det möjligt, att vid ett stopp i trafiken från Gävle, försörja Arlanda från Bergs Oljehamn via tankbil. Andra alternativ saknas.  Med hänsyn till Arlandas betydelse enligt ovan saknas ett insiktsfullt resonemang om konsekvenserna av en nedläggning av Bergs Oljehamn i Nacka i RUFS 2050.  Jämför den situation och de konsekvenser som följde av de uteblivna leveranserna av flygbränsle till Auckland Airport under september 2017.

RUFS syn på eldistribution och energiförsörjningen 
Energisäkerhetsfrågorna ökar i betydelse framöver utifrån både ett totalförsvars- och resiliensperspektiv. 

· ”Bygg upp energilagringskapaciteten både små- och storskaligt. Påskynda elektrifieringen av vägtransportsektorn och säkerställ samtidigt att de lokala elnäten har tillräcklig effekt.” 9

RUFS identifierar att energiförsörjning och eldistributionen ökar i betydelse men utan att beskriva lösningarna för behovet av reservkraft.

RUFS syn på att värna och utveckla regionens energiproduktion 
Man skriver att det finns behov av att planera och bygga nya anläggningar och infrastruktur för en ökad regional produktion av förnybara bränslen och drivmedel. Därtill att:

· ”Det är och förblir viktigt att värna om länets anläggningar, terminaler och energihamnar. Flytande drivmedel behöver storskaliga nya lagringsmöjligheter och år 2030 lär distributionsmönstret i regionen se mycket annorlunda ut i förhållande till i dag. Nya storskaliga kretsloppsanläggningar, till exempel i Högbytorp, Brista och Högdalen, behövs för att utöka regionens egen försörjning med drivmedel.” 10


Problembeskrivningen är på plats, man pekar på behoven men säkrar inte drivmedelsförsörjningen i närtid och över planperioden. Detta förefaller motsägelsefullt eftersom beskrivningen av det regionala förhållningssättet även säger:

· ”Säkerställ att tekniska anläggningar som har regional betydelse bibehålls och utvecklas” 11

· ”Säkerställ tänkbara platser för nya, tekniska anläggningar i goda, regionala lägen. Utveckla en regional samordning och samverkan mellan såväl offentliga som privata aktörer” 12


Sammanfattningsvis menar såväl staten, statliga myndigheter som Circle K, att Bergs Oljehamn som drivmedelsanläggning är av regional betydelse, varför det är naturligt att skrivningen från RUFS 2010 även tas in i RUFS 2050. Det bör noteras att 20,5% av Circle Ks försäljning av drivmedel i Sverige redan idag utgörs av fossilfritt bränsle. En nedläggning av Bergs Oljehamn, som har en mycket betydelsefull roll i omställningen från fossilt till fossilfritt bränsle i Stockholms län, står därför i motsättning till den omställningsprocess som pågår och som RUFS 2050 också beskriver.



RUFS syn på klimatpåverkande utsläpp och dricksvattenförsörjning

· Målet att vara utan klimatpåverkande nettoutsläpp till 2045 betyder att de klimatpåverkande utsläppen måste minska med 70 procent till 2030 räknat från 2010. Detta är framför allt en betydande utmaning för regionens transporter. 16



Nedläggningar av de befintliga depåerna på Loudden och Bergs i Nacka ökar CO2-utsläppen från transporterna av drivmedel till slutkunder med 5-6 gånger, vilket står i direkt motsättning till målsättningen. 



· ”Trygga en hållbar och säker dricksvattenförsörjning. En långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning kräver att en större del av Mälaren omfattas av vattenskydd” 13

· ”Att Mälaren kan användas som dricksvattentäkt är en förutsättning för regionens utveckling. Skyddet av Mälaren som vattentäkt och rekreationsområde måste därför prioriteras” 14

Transporterna av bensin och diesel över Mälaren in till Västerås kommer att dubbleras vid en nedläggning av de båda depåerna i närheten av Stockholm 15 Detta står i motsättning till det uttalade skyddet av Mälaren. 





Stockholm 2017-10-20

Med Vänlig Hälsning







Morgan Wiktorsson

Verkställande direktör
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Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 


Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 


Regeringsgatan 66 010-223 10 00 


Fax 


010-223 11 10  


stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 


 


Minnesanteckningar möte 2 med drivmedelsbolagen i 
frågan om Stockholmsregionens försörjning av olja och 
drivmedel 


 


Tid: 2016-10-17, klockan 13:30 


Plats: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66 


Närvarande:  


 


Chris Heister  Landshövding, Länsstyrelsen 


Patrik Åhnberg Samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen 


Staffan Forsell Projektledare, Länsstyrelsen 


Peter Sandwall Generaldirektör, Försvarsmakten 


Johan Askerlund Utredare, Försvarsmakten 


Erik Brandsma  Generaldirektör, Energimyndigheten 


Hans Spets  Expert, Energimyndigheten 


Morgan Wiktorsson VD, Circle K Sverige AB 


Håkan Svanberg Senior advisor, Circle K Sverige AB 


Andrea Haag  Director Sustainability and communication. OKQ8 AB 


Mikael Bergström  Director Unmanned stat & real est & legal, OKQ8 AB 


Anders Malm Executive Vice President Supply & Trading Preem AB 


Leif Söderberg Depåchef, St1 Sverige AB 


Paul Sellerholm Ansvarig för försörjningsplanering, St1 Sverige AB 


Välkomna 


Landshövdingen hälsade alla välkomna. 


Landshövdingen önskar med detta möte ge en lägesrapport kring det pågående 


arbetet med den statliga samordningen och att bjuda in till fördjupat samarbete 


som präglas av delaktighet och konstruktivitet. Det gemensamma ansvaret för att 


trygga Stockholmsregionens försörjning av drivmedel delas av flera parter och 


alla måste bidra. Ingen part kan luta sig tillbaka och låta andra parter lösa 


problemet eller att låta tiden rinna iväg. 


Generaldirektören för Försvarsmakten gav en introduktion till aktuellt 


planeringsläge mot bakgrund av förändringar i omvärlden och regeringsuppdraget 


om återupptagen totalförsvarsplanering för berörda myndigheter. 


Generaldirektören för Energimyndigheten betonade vikten av att alla parter agerar 


tillsammans för att finna konstruktiva lösningar. Det är nödvändigt att hantera 


problemet dels på kort sikt och på lång sikt. 
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Bakgrund, Lägesrapport från pågående arbete 


Projektledaren för den statliga samordningen Staffan Forsell redogjorde för 


aktuellt läge. 


Se bifogad presentation. 


Arbetsformen för den statliga samordningen går nu in i ett skede där de statliga 


myndigheterna ska ta fram ett antal utgångspunkter för fortsatt hantering. Till 


dessa utgångspunkter kommer ett antal kritiska ”knäckfrågor” att listas. 


Knäckfrågorna kan utgöras av definitioner av olika företeelser, tekniska 


förutsättningar, principiella ställningstaganden eller juridiska frågeställningar som 


på olika sätt behöver arbetas igenom och/eller lösas ut.  


Den statliga samordningen kommer att leverera en arbetsplan innehållande 


utgångspunkter och hantering av knäckfrågor för en långsiktig lösning efter 


årsskiftet. 


Tidsperspektiv 


Louddens avtal med drivmedelsbolagen går ut 2019-12-31. Miljötillståndet 


sträcker sig till 2030. 


Bergs tomträtt är uppsagd fr o m 2018-12-31, men uppsägningen har inte vunnit 


laga kraft. Bergs miljötillstånd är inte tidsbegränsat. 


Södertälje hamn bedriver idag oljehantering, men i mindre omfattning än vid 


Bergs och Loudden. Södertälje hamn har sökt miljötillstånd för en utbyggnad som 


skulle kunna klara att hantera merparten av de volymer som idag hanteras på 


Bergs och Loudden. Processen om villkoren i miljötillståndet pågår fortfarande 


och det finns inte några investeringsbeslut om utbyggnad i hamnen. Trafikverket 


genomför en farledsutredning om utbyggnad av farleden mellan Landsort och 


Södertälje, men utredningen är inne i ett tidigt skede och genomförandet kommer 


att ta tid. St1 bedriver idag verksamhet i Södertälje. Preem, OKQ8 och Circle K 


har inte visat något intresse för att flytta till Södertälje. En koncentration av 


terminalkapaciteten till Södertälje behöver utvärderas ur ett sårbarhetsperspektiv. 


GD-gruppen som leder den statliga samordningen har konstaterat att det mot 


bakgrund av ovanstående omständigheter är nödvändigt att se på frågan om 


regionens försörjning av olja och drivmedel i två tidsperspektiv; kort och lång 


sikt. För att komma vidare med analysarbete och processer har GD-gruppen 


beslutat att arbetet ska bedrivas vidare enligt nedanstående arbetshypoteser: 


 Kort sikt = 2016-2030 


 Lång sikt = efter 2030 


 Södertälje är inte en lösning på kort sikt. 


 Bergs och Loudden är inte långsiktiga lösningar. 
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Det är värt att notera att de statliga aktörerna inte har full rådighet över alla delar 


av denna process. Ett öppet och konstruktivt samarbete som präglas av ett 


ömsesidigt ansvarstagande från alla parter är nödvändigt. 


Drivmedelsbolagen kommenterar pågående arbete 


Samtliga drivmedelsbolag välkomnar det pågående samarbetet och erbjuder sig att 


ställa resurser till förfogande för att bidra med erfarenheter till processen.  


Nästa möte genomförs enskilt med ett bolag åt gången. 


Länsstyrelsen kommer tillsammans med övriga berörda myndigheter att kalla till 


kommande möten med respektive bolag. 


Kontaktpersoner från respektive bolag 


Samtliga bolag har pekat ut kontaktpersoner för den fortsatta processen. 


Circle K Håkan Svanberg 


OKQ8 Andrea Haag 


Preem Anders Malm 


St1 Leif Söderberg 


 


 


 


Vid anteckningarna 


Staffan Forsell 


Länsstyrelsen i Stockholms län 


 








Stockholmsregionens försörjning av 
olja och drivmedel


-möte med drivmedelsbolagen
2016-10-17


Länsstyrelsen Stockholms län, Energimyndigheten, Försvarsmakten, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket







Dagordning


• Välkomna


• Bakgrund, lägesrapport från pågående arbete


• Oljebolagen kommenterar pågående arbete 


• Former för kommande samarbete, kontaktpersoner från respektive 
bolag







Bakgrund


• Ansvaret för drivmedelsförsörjningen i Stockholms län delas av flera 
olika parter
• Konstruktivt samarbete är nödvändigt!


• Samarbete mellan fem statliga myndigheter
• Styrgrupp med GD och Landshövding


• Expertgrupp


• Dialog och samarbete med berörda kommuner
• Utpekade kontaktpersoner


• Dialog och samarbete med drivmedelsbolagen







Loudden 
590 000


Utlevererad 
volym 
oljedepåer 
(ton/år)


Bergs 
900 000


Södertälje 
270 000


Västerås 
470 000


Norrköping 
960 000


Gävle 
1 600 000







Tidplaner och processer (illustrativ -gammal)







Tidplaner ny
? Rättsprocesser
? Saneringstider
? Former för avveckling


? Miljötillstånd
? Investeringsbeslut
? Genomförandetid


? Ny struktur







Slutsats för fortsatt arbete (-arbetshypoteser)


• Kort sikt = 2016-2030


• Lång sikt = fr o m 2030


• Södertälje är inte en lösning på kort sikt
• Brist på investering
• Brist på fattade beslut
• Brist på miljötillstånd
• …


• Bergs och Loudden är inte långsiktiga lösningar
• Louddens miljötillstånd
• Regionens behov av mark för bostäder
• Kommunernas långsiktiga intentioner
• Närhet till bebyggelse
• Närhet till kommunikationer
• …







Utgångspunkter för fortsatt samarbete
…med en lång rad tillhörande knäckfrågor


• Frågan om Stockholmsregionens försörjning av olja och drivmedel är ett lokalt, 
regionalt och nationellt intresse.


• Olje- och drivmedelsbolagen är avgörande aktörer i försörjningen, både i vardag 
och vid störda förhållanden.


• Det nya säkerhetspolitiska läget och uppdraget om återupptagen 
totalförsvarsplanering ställer krav på en hög värdering av beredskapsperspektivet.


• En trygg och långsiktig försörjningsstruktur som lever upp till dagens och 
framtida krav, även vid störda förhållanden, måste etableras. 


• Även en fossilfri fordonsflotta behöver tillgång till flytande bränsle i framtiden.


• Flytande bränsle (diesel) kommer att behövas till reservkraft oavsett om 
fordonsflottan övergår till en större andel laddhybrider.


• Geografisk tillgänglighet till användare är viktigt vid störda förhållanden


• Drivmedelsdepåer behöver skydd, särskilt vid höjd beredskap


Illustrativ lägesredovisning 2016-10-17, ej slutligt fastställda







Fortsatt process


• Statlig samordning
• Arbeta vidare med utgångspunkter och knäckfrågor


• Uppgraderas efter bearbetning till bedömningar –inriktning 


• Arbeta vidare med en arbetsplan för långsiktig lösning


• Ramarna klara efter årsskiftet


• Konstruktivt samarbete
• Kommuner


• Bolag







Fortsatt process


• Dialog med bolagen
• Former


• Kontaktpersoner


• Kommande möten med VD-GD


• Maila till:
• Staffan.forsell@lansstyrelsen.se
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Trygg drivmedelsförsörjning: Mälarregionen 


- En analys utifrån kris- och höjd beredskap  
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Sammanfattning 
4C Strategies har på uppdrag av Statoil Fuel & Retail AB analyserat hur Mälarregionen tryggt kan 


försörjas med drivmedel och flytande bränslen i krissituationer och vid höjd beredskap. Bakgrunden är 


de kommunala planerna på att under de närmaste åren avveckla Stockholmsområdets bägge 


drivmedelsdepåer, Bergs oljehamn i Nacka och Loudden vid Värtan i Stockholm. De risker av olika slag 


som bränsle- och drivmedelsförsörjningen kan utsättas för har analyserats med vedertagen metodik 


och utifrån det har försörjningssystemets sårbarhet bedömts utifrån perspektiven kris- och höjd 


beredskap. 


 


Det är i detta sammanhang av yttersta vikt att identifiera, förstå och ta hänsyn till de komplexa 


samband som trygg energiförsörjning innebär. Ett av dessa samband är att de privata 


drivmedelsbolagens depåer utgör ryggraden i beredskapen för drivmedelsförsörjningen, då man har 


avvecklat de tidigare omfattande, statliga depåerna. Just depåstruktur, det vill säga antal depåer och 


avstånden mellan dem, är helt avgörande för robusthet och trygghet i kris eller höjd beredskap.  


 


Fyra olika framtidsscenarier beskrivs för hur den regionala depåstrukturen och försörjningsystemet 


skulle kunna utformas, vid en avveckling av bägge Stockholmsdepåerna eller en av dem. Scenarierna 


innefattar en fördelning av volymerna från den/de avvecklade depån/depåerna på kvarvarande fyra 


eller fem depåer. Ett scenario baseras på tillkomsten av en ny depå i Södertälje men i övrigt så är det 


redan existerande depåer och depåkapacitet som nyttjas.  


 


De viktigaste slutsatserna i rapporten är: 


 Inga förändringar i depåstruktur bör göras förrän förmågan att möta de krav som de nya 


förordningarna för krisberedskap och höjd beredskap ställer har tydliggjorts. Det 


säkerhetspolitiska läget medför att en aktiv planering för krisberedskapen i samhället och för 


totalförsvaret har återupptagits genom nya beslut av riksdag och regering. De krav som denna 


planering kommer att ställa på myndigheter och på det civila samhället kommer att tydliggöras 


under de närmaste åren. Det är av nationellt intresse att sårbarheten hos drivmedelsförsörjningen 


i Mälarregionen inte ökar genom stora förändringar i depåstrukturen innan resultaten av den 


återupptagna och komplexa beredskapsplaneringen är bättre kända. 


 


 Planeringen bör utgå från att förbrukningen av flytande drivmedel i Mälarregionen i ett 20-årigt 


tidsperspektiv kommer att ligga på ungefär samma nivå som i dag. En något minskad total 


drivmedelsförbrukning i landet motverkas av den snabba befolkningsutvecklingen i 


Mälarregionen. En lägre förbrukningsnivå är möjlig genom bl.a. teknikutveckling (t.ex. snabb och 


storskalig omställning till eldrift i trafiken), men försörjningsberedskapen kan inte bygga på 


optimistiska antaganden om en sådan utveckling. 


 


 En reduktion av lagringskapaciteten i Mälarregionen genom nedläggning av en, eller bägge, 


depå(erna) i Stockholmsområdet kommer att leda till en ökad sårbarhet för störningar i 


drivmedelsförsörjningen genom att den koncentreras till färre depåer och genom att 
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transportavstånden blir markant längre. I de fyra scenarierna minskar lagringskapaciteten med 10-


30 % medan transportbehoven för de omfördelade volymerna och de koldioxidutsläpp det i sin tur 


medför ökar med 200-500 %. De fyra scenarierna medför också ökade investeringar, särskilt så om 


ny depåkapacitet ska anläggas.  


 


 Det är inte realistiskt att Bergs depå ska kunna avvecklas till utgången av 2018 och att volymerna 


överflyttas till andra depåer. Även möjligheten att avveckla Loudden till slutet av 2019 framstår 


som tidsmässigt mycket optimistisk. En nybyggnad av en depå i Södertälje framstår som en högst 


osäker möjlighet, med hänsyn till såväl tillståndsfrågor som berörda aktörers investeringsvilja. 


 


 En avveckling av Bergs depå skulle innebära att den naturliga redundansen för försörjningen av 


Arlanda med flygbränsle försvinner, samtidigt som försörjningstryggheten för Bromma försämras 


då leveranserna nu istället sker från Gävle istället för Bergs. 


 


 Vid en avveckling av den ena eller bägge depåerna i Stockholmsområdet minskar kapaciteten att 


hålla såväl kommersiella som beredskapslager i regionen. I dagsläget finns det inget lagkrav på var 


geografiskt lagren måste hållas, hur de måste lagras och dessutom tillåts en del av lagren hållas i 


form av oraffinerad råolja. De nya förordningarna för krisberedskap och höjd beredskap kan 


mycket väl komma att förändra allt detta. Det skulle kunna innebära att lagringen eller del av 


lagringen måste vara i det geografiska område lagret är tänkt att försörja och att en viss del måste 


lagras i bergrum. Samtidigt så kan dagens möjlighet att hålla en del i form av råolja komma att 


försvinna. 


 


 De viktigaste omvärldsfaktorerna inkluderar de större infrastrukturprojekten förbifart Stockholm, 


eventuell nedläggning av Bromma och expansion av Arlanda.  Innan större förändringar i 


depåstruktur genomförs bör man avvakta tills dess att många av dagens frågetecken har rätats ut. 


 


Ovanstående faktorer, som är relaterade till behovet av skydd av samhällsviktig verksamhet vid kris 


och höjd beredskap, måste vägas mot det kommunala och samhälleliga intresset av lokal 


stadsutveckling och att kunna bygga attraktiva bostäder på depåernas markområden.  
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1. Inledning 


1.1 Bakgrund 


Stockholmsregionens drivmedelsförsörjning kommer primärt ifrån två drivmedelsdepåer, Bergs och 


Loudden. Bergs depå anlades 1959-1962 av dåvarande Svenska Esso AB, nuvarande Statoil Fuel & 


Retail Sverige AB. Marken är upplåten med tomträtt av Nacka kommun. Kommunen önskar nu återta 


tomträtten till slutet av 2018 för att istället använda marken till, i enlighet med projektprogrammet, 


att bygga cirka 2 0001 bostäder på. Programmet för byggnation av Bergs är en del av de totalt 13 500 


bostäder som ska vara på plats i samband med att den planerade förlängningen av den blå 


tunnelbanelinjen öppnar 2025-2030. Samtidigt pågår utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden där totalt 


12 000 bostäder ska upprättas till år 2030. Cirka 8 0002 av dessa 12 000 förutsätter en nedläggning av 


depån på Loudden. Staden planerar därför för en avveckling av depån till slutet av 2019. 


 


Med anledning av ovan har Statoil Fuel & Retail Sverige AB anlitat 4C Strategies för att analysera olika 


och möjliga lösningar för hur Stockholm och Mälarregionen (Södermanland, Stockholm, Uppsala, och 


Västmanland län) kan komma att försörjas med flytande bränslen och drivmedel (diesel, bensin, 


biodrivmedel, flygbränsle, Eo1-6), i framtiden.   


 


1.2 Syfte 
Projektets primära syfte har varit att bedöma och värdera robustheten av Mälarregionens framtida 


energiförsörjning med flytande bränslen och drivmedel i situationer av kris och höjd beredskap, vilket 


är av nationellt intresse.  


 


Bergs och Loudden depåerna utgör i detta sammanhang delar av det försörjningssystem som har till 


uppgift att säkerställa en trygg bränsle- och drivmedelsförsörjning till denna region. Hela 


försörjningssystemet inkluderar import, raffinering, depåer, transporter och distribution/försäljning.  


 


1.3 Problemställning 
Den övergripande problemställningen handlar om att väga två samhällsintressen, Lokal 


stadsutveckling och Trygg energiförsörjning, mot varandra (Figur 1).  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                      
1 ”Här planera och bygger vi” http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/Sidor/default.aspx   
2 Ann-Christine Nyberg, Planeringsprojektchef Exploateringskontoret, Norra Djurgårdsstaden 



http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/Sidor/default.aspx
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LOKAL 
STADSUTVECKLING


TRYGG ENERGI-
FÖRSÖRJNING


 Depåstruktur
 Lagringskapacitet
 Beredskapsfrågor
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 Risk och sårbarhet
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 Infrastruktur
 Exploateringsfrågor
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 Miljöaspekter
 Risk och sårbarhet


 
Figur 1 Väga olika samhällsintressen mot varandra 


 


Tidigare studier har inte, eller endast begränsat, utvärderat bränsle- och drivmedelsförsörjningen 


utifrån aspekterna krisberedskap och höjd beredskap. Rapporten mynnar således ut i bedömningar av 


hur trygg energiförsörjningen, i form av bränslen och drivmedel, till Mälarregionen är, bör vara och 


kan komma att bli i olika scenarier för den framtida depåstrukturen.  
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2. Metodik 
Ansatsen och målsättningen har varit att angripa frågeställningen faktabaserat och brett, utan att 


frångå viktiga detaljer. Faktaunderlag har utgjorts av befintliga analyser, information om/från 


marknadsaktörer och studier från välrenommerade källor så långt det har varit möjligt, till exempel 


Statistiska Centralbyrån (SCB), Energimyndigheten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 


(MSB), och drivmedelsbolagens miljörapporter. Dessa har sedan kompletterats av intervjuer med 


viktiga intressenter, bland annat Länsstyrelsen, drivmedelsbolagen, Energimyndigheten, Trafikverket, 


Sjöfartsverket, Södertörn Brandförsvar, MSB och Försvarsmakten. Vid genomförandet av studien har 


4C Strategies haft stöd av en rådgivande grupp av externa experter inom områdena totalförsvar, 


oljeberedskap och logistik. Full referenslista återges i Bilaga 1.  


 


Studien har utförts med ett tidsperspektiv som sträcker sig cirka 20 år framåt, d.v.s. fram till andra 


hälften av 2030-talet. Detta för att konsekvenserna av förändringar i försörjningssystemet är 


långsiktiga till sin natur samtidigt som ovissheten blir alltför stor om man blickar än längre fram. Valet 


av tidsspann korresponderar även grovt till när nuvarande avtal för Bromma flygplats löper ut (2038). 


 


För att kunna bedöma Mälarregionens försörjningstrygghet avseende flytande bränslen och drivmedel 


har robustheten hos fem olika depå-scenarier analyserats, dagens situation (referensscenario) och fyra 


framtidsscenarier. Följande aspekter har analyserats och bedömts: kostnad & miljö, risk & 


krisberedskap, höjd beredskap/krig, samt genomförbarhet i ett tidsperspektiv. De relativa 


bedömningarna ges på en 5-gradig skala, från mörkgrön (bra) till röd (mycket dålig). De enskilda 


bedömningar som gjorts för respektive aspekt har sedan vägts samman för att ge en helhetsbild över 


de olika scenariernas relativa och övergripande robusthet. 


 


För samtliga scenarier har lagringskapacitet och genomslag kartlagts, baserat på 2014 års 


miljörapporter, samt drivmedelsbolagens befintliga tillstånd för respektive depå. Antaganden om hur 


volymer från nedlagd(a) depå(er) omfördelas till andra depåer har baserats på intervjuer med 


respektive drivmedelsbolag, existerande miljötillstånd och fysisk kapacitet. 


 


Utvärderingen och bedömningen av kris- och höjd beredskap har utgått från förordningarna för 


krisberedskap och höjd beredskap. Krisberedskapen har även analyserats med hjälp av en riskanalys i 


enlighet med ISO 31000. Fördelen med att nyttja ett standardiserat angreppssätt likt ISO 31000 är att 


bedömningen bland annat blir mer objektiv än den annars skulle vara. Samtliga fem depå-scenarier 


eller depåstrukturer, som alla utgör alternativa lösningar för försörjning av Mälarregionen med 


bränslen och drivmedel, har på detta sätt bedömts och analyserats.   
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Avgränsning 


Studien har inte haft möjlighet att fördjupa sig i detaljerade beräkningar av transportbehovet och dess 


miljökonsekvenser. Den typen av beräkningar tidigare har genomförts av bland annat i WSPs studie 


gällande Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning3. Istället har de relativa skillnaderna i 


transportarbete mellan de olika alternativen analyserats, där endast de volymer som påverkas av 


förändringarna i depåstrukturen, det vill säga de volymer som måste omfördelas när en eller två 


depåer avvecklas, har legat till grund för beräkningarna. 


 


  


                                                      
3 WSP - Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning, Fördjupning av rapport Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning, 
2013-05-08. SLUTRAPPORT 2014-02-14 
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3. Förutsättningar 
Förutsättningarna för hur Mälarregionen långsiktigt och tryggt ska kunna försörjas med flytande 


bränslen och drivmedel (diesel, bensin, biodrivmedel, flygbränsle, Eo1-6 etc.) bestäms av hur väl 


gällande lagar och förordningar uppfylls, vilka volymer och fysisk lagringskapacitet som 


försörjningssystemet måste hantera respektive ha, samt hur väl viktiga omvärldsfaktorer beaktas. 


 


3.1 Lagar och förordningar för trygg energi-/drivmedelsförsörjning 
 


Trygg energiförsörjning, i denna kontext, beskrivs av Energimyndigheten på följande sätt: 


 


”Det moderna samhället är starkt beroende av en fungerande energiförsörjning. Störningar och avbrott 


i försörjningen av el, drivmedel, gas eller värme kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl den 


enskilde som för viktiga funktioner i samhället. Det gör att det ställs höga krav på tillförlitligheten i 


energisystemen, det vill säga att det finns en trygg energiförsörjning”.  


 


Vidare har Energimyndigheten inom uppdrag Grundläggande säkerhetsnivåer (GSN)4 och med hjälp av 


bedömningar från branschen identifierat att distributionsledet är den mest kritiska verksamheten 


inom drivmedelsförsörjningskedjan, där fokus ligger på depåer och drivmedelsstationer. 


 


Detta innebär sammantaget att försörjningssystemet (oavsett hur det ser ut i termer av 


import/produktion, lagring, distribution etc.) måste möta en rad funktionella och formella krav i 


vardagen såväl som i kris och vid höjd beredskap (Figur 2). Allt planerings- och utvecklingsarbete för 


kris och höjd beredskap är av förebyggande natur och genomförs som en del av den vardagliga och 


normala verksamheten.    


 


Kris i detta sammanhang betyder allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är av 


stor betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande 


värden. Höjd beredskap innebär krig eller krigsfara och beslutas av regeringen. Då ska hela samhället 


inom ramen för det som kallas civilt försvar kunna bidra till försvarsansträngningarna.  Det handlar om 


att skydda befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens 


förmåga att möta en angripare. 


 


                                                      
4  Energimyndigheten - GSN Energi och Nulägesanalys inom drivmedelsförsörjningen, Delrapport Dnr 2012-9068 


Kraven på drivmedelsförsörjningen som ställs av de nya förordningarna (2016-04-01) för 


krisberedskap och höjd beredskap (2015:1052 respektive 2015:1053) är idag inte kända, kartlagda 


eller konkretiserade. Dagens krisberedskapsförmåga är inte heller i alla delar känd eller verifierad.    
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I vardagen och i kris och höjd beredskap


Trygg försörjning av 
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Figur 2 Krav på försörjningsystem 


3.1.1 Myndigheter 


Myndigheter och andra offentliga organisationer är skyldiga att kunna upprätthålla en förmåga att 


tillhandahålla samhällsviktig verksamhet även i ett ansträngt läge eller krisläge. Samhällsviktig 


verksamhet är samhällsfunktioner/sektorer som konstateras vara av särskild betydelse för 


upprätthållandet av bland annat liv och hälsa samt samhällets funktionalitet. En mycket viktig faktor 


att förstå och beakta i detta sammanhang är det ömsesidiga och komplexa beroende som finns mellan 


många av dessa sektorer, inklusive drivmedelsförsörjningen (Figur 3). 
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Figur 3 Faller en – faller då alla? (MSB) 
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Drivmedelsförsörjningen har två primära och kritiska funktioner; dels att försörja fordon, och därmed 


möjliggöra huvuddelen av transporterna i samhället (i vardag och i kris/höjd beredskap) och dels att 


försörja reservkraft (i kris/höjd beredskap). Att försörjningen fungerar på ett tillfredsställande sätt är 


en grundförutsättning för att samhället ska kunna upprätthålla sin funktionalitet. (Figur 4). 
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Figur 4 Faller en – faller då alla? (MSB) 


Den svenska krishanteringen bygger på tre principer: 


 Ansvarsprincipen – innebär att den som bedriver en verksamhet under normala förhållanden 


har motsvarande ansvar även under krissituationer 


 Närhetsprincipen – innebär att en kris ska hanteras så nära medborgarna som möjligt 


 Likhetsprincipen – innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt som 


möjligt ska vara densamma såväl under fredstida förhållande som under kris och krig  


 


Flertalet myndigheter, inklusive Energimyndigheten, har ett särskilt ansvar enligt förordningen 


(2006:942)5 om krisberedskap och höjd beredskap. Förordningen ställer krav på myndigheterna att 


beakta totalförsvarets behov och planera för att upprätthålla sin verksamhet även i händelse av höjd 


beredskap.  


                                                      
5 Ersätts från 2016-04-01 med ny krisberedskapsförordning (2015:1052) och ny förordning om totalförsvar och 
höjd beredskap (2015:1053)  
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3.1.2 Beredskapslager 


För att kunna hantera kriser i försörjningen av bränsle har Sverige skyldighet att hålla s.k. 


beredskapslager. Denna skyldighet grundas dels på landets förpliktelser enligt det s.k. IEP-avtalet från 


år 1974, dels på EU-rätt6 samt de grundläggande svenska bestämmelserna7. 


Sverige är enligt EU-rätten och vis-a-vis IEA (International Energy Agency) förpliktat att hålla ett 


beredskapslager av råolja eller petroleumprodukter som uppgår till minst 90 dagars genomsnittlig 


nettoimport, vilket motsvarar den normala förbrukningen i landet under en sådan tidsperiod. Det 


internationella regelverket öppnar för att beredskapslager också kan hållas i en annan medlemsstat i 


EU. För svensk del har rätten att hålla lager i ett annat EU-land begränsats till 30 procent av 


lagringsskyldigheten. Avsikten är att säkra att en huvuddel av beredskapslagret finns tillgängligt inom 


landet. Lagret hålls genom att kommersiella aktörer, främst de stora drivmedelsbolagen, genom lag 


ålagts att hålla vissa minimilager av de viktigaste petroleumbränslena. Staten håller numera inte egna 


beredskapslager, men övervakar genom Energimyndigheten att företagen uppfyller sin 


lagringsskyldighet. De viktigaste reglerna för beredskapslager är summerade i Bilaga 3.  


 


Beredskapslager, som ska kunna stå till landets förfogande om det uppstår allvarliga 


leveransstörningar, är tillsammans med möjligheten att tillgripa ransonering samhällets viktigaste 


skydd mot en försörjningskris vad gäller drivmedel och andra bränslen. 


 


Beredskapslager hålls i de lagringsskyldiga företagens normala lagringsanläggningar, tillsammans med 


de kommersiella lager som företagen håller utöver sin lagringsskyldighet. Härmed säkras löpande 


omsättning av beredskapslagret och kurant kvalitet. En stor del av företagens samlade lagerhållning är 


således en del av Sveriges beredskapslager. En avveckling av drivmedelsdepåer, utan att annan 


depåkapacitet tillkommer, skulle medföra en minskning av berörda företags fysiska lagringskapacitet 


och mindre möjligheter för dem att upprätthålla lagringsberedskapen i förbrukningsområdet och 


därmed en sämre möjlighet att försörja samhällsviktig verksamhet i händelse av kris eller höjd 


beredskap. De nya förordningarna om krisberedskap samt totalförsvar och höjd beredskap (2015:1052 


och 2015:1053) kan medföra att kraven gällande beredskapslager ses över.  Exempelvis kan krav på att 


delar av beredskapslagringen måste lagras i bergrum tillkomma. 


 


3.1.3 Reservkraft 
På grund av att tillgången till, och beroendet av, el är så centralt för vårt samhälle så är reservkraft 


(främst diesel- eller bensindriven elgenerator) en mycket vanlig och viktig funktion för att upprätthålla 


samhällsviktig verksamhet, i den händelse att ordinarie elförsörjning slås ut. Det finns dock inte idag 


en samlad bild av samhällets totala behov av reservkraft och vilken kapacitet som faktiskt är installerad 


och fungerande, och därför inte heller av den bränsleåtgång som i ett krisläge skulle bli nödvändig för 


att hålla aggregaten igång. Uppskattningar som gjorts pekar på att det troligen finns bränsle lokalt på 


plats för att driva aggregaten i 4-8 timmar, kanske t.o.m. i 24-48 timmar i något fall, men därefter 


behövs det en väl fungerande drivmedelsförsörjning. 


                                                      
6 Rådets direktiv 2009/119/EG 
7 Lag (2012:806) och förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja 
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Drivmedelsdepåer och tankstationer är även de starkt elberoende. Vissa depåer har stationär 


reservkraft installerad samtidigt som det finns 8 stycken mobila reservkraftstationer som bolagen 


gemensamt förfogar över. Endast ett fåtal av alla tankstationer har tillgång till reservkraft. 


 


Det faktum att det inte finns en samlad bild av det svenska behovet av reservkraft och tillhörande 


drivmedel är i ett läge av kris eller höjd beredskap en väsentlig risk- och osäkerhetsfaktor. 


3.2 Totalförsvaret  


 


Sveriges förberedelser och planering för totalförsvar och höjd beredskap har i stort sett varit 


obefintliga sedan 1990-talet. Samtidigt har det militära försvaret omstrukturerats och många förmågor 


har reducerats. Bland annat har de tidigare mycket omfattande statliga beredskapslagren helt 


avvecklats. Den ledningsstruktur och gemensamma planerings- och övningsverksamhet som var 


grunden för samhällets förmåga att motstå svåra påfrestningar i fred och kris samt väpnat angrepp är 


inte längre aktuell. Inte heller är den adekvat utifrån det sårbara samhällets behov. 


 


Efter flera riksdags- och regeringsbeslut är totalförsvaret nu åter på agendan. I och med regeringens 


styrning till Försvarsmakten i samband med inriktningsbeslut 2010 (Fö2009/1354/MIL) återupptogs 


den tidigare försvarsplaneringen. Detta ledde till behov av samverkan med det övriga samhället. I den 


försvarspolitiska inriktningspropositionen 20158 tydliggörs vikten av förberedelser och planering för 


totalförsvaret. I propositionen framhålls bland annat: 


 


Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av 


militärt och civilt försvar. Planeringen för totalförsvaret bör således återupptas och genomföras utifrån 


de planeringsanvisningar som regeringen beslutat. Planeringen är ett första steg i återupptagandet av 


det civila försvaret. Statliga myndigheters förmåga på central och regional nivå att prioritera och 


fördela resurser vid höjd beredskap bör utvecklas. 


 


Vad gäller det civila försvaret har regeringen angett följande mål: 


 värna civilbefolkningen,   


 säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och  


 bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 


 


Försvarsmakten är idag starkt beroende av samhällets ordinarie, civila förmåga. Detta gäller inte minst 


för drivmedelsförsörjningen då de tidigare och omfattande statliga beredskapslagren helt har 


                                                      
8 Regeringens proposition 2014/15:109 


Den återupptagna planeringen av Totalförsvaret och Civilt försvar kommer att utmynna i nya, idag 


ännu okända, krav på energiförsörjningen.    
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avvecklats. Detta gäller såväl i fred som vid höjd beredskap där det civila försvaret har som en av sina 


uppgifter att aktivt stödja Försvarsmakten. 


 


Den 10 december 2015 gav regeringen i uppdrag (Fö2015/0916/MFI) till MSB och Försvarsmakten att 


ta fram en grundsyn för totalförsvar samt klarlägga behoven av stöd från det civila försvaret till det 


militära försvaret. Dessa underlag bedöms påverka inriktningen för den mer konkreta och framtida 


planeringen för totalförsvaret och dess behov. I stort innebär uppdragen att man efter 2017 ska kunna 


börja klarlägga de faktiska behoven och hur man ska hantera dessa. Givet den tid det tar att genomföra 


ett sådant komplext arbete med alla relevanta aktörer (och med hänsyn till den försvarssekretess som 


råder) bedöms det ta flera år innan konkreta åtgärder och investeringar kan göras och/eller få effekt. 


Konkreta konsekvenser bedöms kunna klarläggas tidigast 2020. 


 


För det civila försvaret utgör alltså energiförsörjningen en mycket viktig komponent. 


Energimyndigheten skriver på sin hemsida:  


 


Civilt försvar är den verksamhet som statliga myndigheter, kommuner och landsting samt enskilda, 


företag och föreningar med flera vidtar i fredstid för att göra det möjligt för samhället att hantera 


situationer då beredskapen höjs. Energimyndigheten har påbörjat planeringen och det sker i 


samverkan med Försvarsmakten och berörda civila myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och 


beredskap (MSB) har i uppdrag att samordna planeringen på central nivå. För Energimyndigheten 


innebär ansvaret främst att arbeta för att kunna verka för en trygg energiförsörjning även vid höjd 


beredskap (när Sverige är i krig eller krigsfara). Ransonering, förbrukningsdämpning, 


oljeberedskapslagring och behörig myndighet för gas är exempel på verksamhetsområden inom 


myndighetens ansvar som behöver fungera även vid höjd beredskap. 


 


Hot mot samhället 
Av de analyser och bedömningar som är öppna handlingar framgår tydligt att risken för allvarliga 


påfrestningar och angrepp på samhället är hög. Till exempel har Säkerhetspolisen i sina två senaste 


årsrapporter pekat på att främmande makt arbetar intensivt med vad som kan kallas 


krigsförberedelser. Vidare pågår verksamhet mot våra IT-system som bland annat och tillsammans 


med andra påverkansoperationer söker forma våra uppfattningar i Sverige genom störningar och 


förvanskning av fakta och opinionsbildning. 


 


Utöver detta så har hotet från terrorangrepp aktualiserats och frågan om ett sådant angrepp återigen 


kan ske i Sverige har förskjutits mot ett konstaterande att sannolikheten är hög. Konsekvenserna av 


ett omfattande terrorangrepp kan delvis liknas vid ett begränsat väpnat angrepp och många 


samhällsfunktioner måste anpassas utifrån hotbilden. 


 


Effekter, i from av krav/behov, av ett eventuellt värdlandsavtal med Nato ökar ytterligare osäkerheten. 


 


Sammantaget ger denna bild vid handen att vi på olika sätt redan under fred påverkas till en sådan 


grad som tidigare hade uppfattats som kris eller till och med som ett förstadium till krig.  
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3.3 Behovet av drivmedel  


 


Sveriges förbrukning (exklusive utrikes flyg och sjöfart) av flytande bränslen ökade stadigt och snabbt 


efter andra världskriget med den ekonomiska tillväxten och övergången från fasta bränslen till olja för 


uppvärmning och nådde sin topp under 70-talet med cirka 30 miljoner m3 (Figur 5).  


 


 
Figur 5 Utlevererad volym av bränsleprodukter i Sverige (Källa: SPBI) 


Sjuttiotalets oljekris ledde till ett trendbrott, som gjort att eldningsoljor (Eo 1-6) nu i stort har fasats ut 


(från drygt 20 miljoner m3 till mindre än 1 miljon m3 per år). Viktiga förändringar som möjliggjorde 


detta var utvecklingen av kärnkraften och utbyggnaden av fjärrvärmesystemet. Bortsett från 


eldningsoljor (Eo1-6) så har förbrukningen av övriga bränslen (läs drivmedel) fortsatt att öka fram till 


2008, dock i en långsammare takt än innan, för att därefter minska något. Det är främst andelen bensin 


som minskat medan diesel och flygbränslen ökat. 


 


Idag förbrukar Sverige ca 11 miljoner m3 drivmedel, fördelat på diesel, bensin, flygbränsle och E85. Det 


förnybara innehållet i våra drivmedel består idag främst av inblandning i fossilbaserad diesel och 


bensin. Särskilt inblandningen i diesel av s.k. HVO (Hydrogenated Vegetable Oils) har ökat snabbt. 


Denna inblandningstrend förväntas fortsätta; utvecklingen påverkas dock starkt av skattereglerna i 


Europa och i Sverige.  
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De volymer av flytande drivmedel som Mälarregionen förväntas förbruka under senare delen av 


2030-talet är av samma storleksordning som idag. Samtidigt pågår en gradvis omställning till 


förnybara drivmedel som kan innebära att det tillkommer nya typer av produkter som måste lagras 


separat.    
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Dagens drygt 11 miljoner m3 motsvarar ett energiinnehåll på drygt 90 TWh. Förbrukningen förväntas 


minska över de nästkommande 15 åren till en nivå mellan 69-80 TWh (Figur 6)9. Som framgår förväntas 


det förnybara innehållet fortsätta att öka, främst genom en högre inblandning i diesel men även genom 


en förväntad ökning av det förnybara innehållet i bensin. De typer av drivmedel som antas utgöra en 


del av det prognosticerade biobaserade innehållet inkluderar bland annat HVO, RME och Etanol. 


Sannolikt kommer också nya typer av drivmedel att utvecklas vilket skulle innebära att det kommer att 


krävas större och dedikerad lagringskapacitet för olika produkter. De drivmedel som idag kräver 


dedikerad lagring och distribution är E85, HVO, FAME och flygbränsle. 


 


Den övergripande minskningen, ekonomisk tillväxt till trots, förväntas komma från mer effektiva 


transportsystem generellt, effektivare motorer, större andel elbilar, bättre kollektivtrafik etc. Den 


högre nivån representeras av Energimyndighetens känslighetsfall Högre ekonomisk utveckling. Den 


lägre nivån baseras på Bränslebyte scenariot som togs fram i Elforsks visionsprojekt för ett 


fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030. 


 


 
Figur 6 Sveriges drivmedelsbehov 2014 och 2030 


 


Omräknat till volym av flytande drivmedel motsvarar detta ett utfallsrum på ca 7 till 9 miljoner m3. 


Notera att volymerna inte minskar i samma takt som energiinnehållet eftersom energidensiteten inte 


är lika hög hos förnybara drivmedel som hos fossila. Till detta tillkommer cirka 3 miljoner m3 som 


utrikes flyg och sjöfart beräknas använda, en siffra som tros förbli i huvudsak konstant över de 


kommande åren. Totalt sett kan förbrukningen 2030 alltså uppskattas till 10-12 miljoner m3, en nivå 


som kan extrapoleras till 9-11 miljoner m3 ytterligare 5-8 år senare under antagandet att 


teknikutveckling och omställning till biodrivmedel fortsätter i samma takt som fram till 2030. 


 


                                                      
9 Energimyndigheten ER 2013:03, Långsiktsprognos 2012 – Elforsk rapport 10:55, Ett fossilbränsleoberoende 
transportsystem 2030. 
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Den stora osäkerheten i framskrivningarna av drivmedelsförbrukningen gör att man i dagsläget måste 


ta höjd för den övre delen av intervallet, till dess effekterna av teknik- och samhällsutveckling samt av 


politiskt beslutade styrmedel på volymerna blir tydligare.  


 


Mälarregionens andel av Sveriges drivmedelsförbrukning (exklusive flygbränsle och utrikes sjöfart) har 


historiskt legat runt 25 % (Figur 7). Denna andel förväntas öka över kommande 20 år. Ser man till 


befolkningstillväxten så förväntas enbart Stockholms län öka sin befolkning med 17 % (från 2,2 till 2,6 


miljoner)10 fram till 2024 medan Sverige ökar med 10 % (från 10 till 11 miljoner)11 under samma 


tidsperiod. Det gör att Mälarregionen förväntas stå för mer än dagens 25 % av 


drivmedelsförbrukningen om 20 år. En sannolik övre nivå för utfallsrummet av förbrukningen av 


flytande drivmedel i Mälarregionen under senare hälften av 2030-talet blir då 3-3,5 miljoner m3 


(motsvarande 27-32 % av 11 miljoner m3). Viktigt att notera är att Mälarregionen står för den absolut 


största delen av det flygbränslebehov som Sverige har på grund av att Arlanda är den i särklass största 


flygplatsen. 


   


 
Figur 7 Mälarregionens och Stockholm läns andel av totala drivmedelsleveranser (Källa:SCB) 


 


  


                                                      
10 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen – Befolkningsprognos 2015-2024/50, Stockholms län 
11 SCB – Befolkningsutveckling 1990-2014 och prognos 2015-2060 
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3.4 Behovet av lagringskapacitet 
I detta kapitel redogörs för behovet av lagringskapacitet vilket inkluderar tillförsel, depå- och 
distributionsstruktur. 
 


3.4.1 Tillförsel 


 


Sverige är till 100 % beroende av import för sina fossila bränslen. Drivmedelsförsörjningen följer i 


princip två importströmmar, dels import av råolja (och därefter raffinering/produktion i Sverige) och 


dels import av färdiga petroleumprodukter. Under senare år står dessa två strömmar för jämförbara 


andelar (mätt i färdiga produktvolymer). Från de svenska raffinaderierna exporteras också betydande 


kvantiteter av raffinerade produkter. Historiskt sett har Sveriges import av råolja i huvudsak, sedan 


1970-talet, kommit från Nordsjöländerna, främst Norge och Danmark (Figur 8). Notera: Importen från 


Venezuela utgörs av tjockolja som raffineras till bitumen och används således inte för framställning av 


drivmedel.  


 


 
  


Figur 8 Importfördelning 2004 – Råolja 


 


Sverige har i snitt importerat cirka 4 % av Norges och 30 % av Danmarks totala produktion12, men i takt 


med att produktionen i Nordsjön under senare år har minskat kraftigt (Figur 9-10) så har således 


importen från Norge och framförallt Danmark minskat. 


                                                      
12 Sällh et al 2014 


Behovet av att kunna lagra drivmedel i framtiden bedöms vara minst lika stort som idag. Behovet blir 
större om pågående europeiska omstruktureringar inom raffinaderimarknaden fortsätter och leder 
till kapacitetsminskningar, då detta skulle innebära att en allt större volym av färdiga produkter 
behöver importeras samtidigt som möjligheten att hålla beredskapslager i form av råolja minskar. 
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Figur 9 Norge - Historisk och prognostiserad total oljeproduktion (Sällh et al 2014) 


 
Figur 10 Danmark - Historisk och prognostiserad total oljeproduktion (Sällh et al 2014) 


 


Detta har medfört att andra länder, främst Ryssland och Nigeria har ökad sin andel av den svenska 


råoljeimporten (Figur 11). 
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Figur 11 Importfördelning 2014 – Råolja 


 


Sveriges import av petroleumprodukter under 2014 kom framförallt från Finland och Danmark, men 


Polen, Ryssland och Holland står tillsammans också för en ansenlig del (Figur 12).  


 


  
Figur 12 Importfördelning 2014 – Petroleumprodukter 


Oljeproduktionen i Nordsjön förväntas fortsätta att minska (Figur 9-10). Råoljeimporten till Sverige 


från mer avlägsna produktionsområden kommer därmed sannolikt att öka. Detta innebär att svenska 


oljeraffinaderier skulle förlora en del av den konkurrensfördel som ligger i närhet till råvaran. 


 


Generellt är europeiska raffinaderier utsatta för ett hårt konkurrenstryck, till följd av statisk eller 


minskande efterfrågan, svårigheter att avsätta bensinöverskottet och investeringar i ny konkurrerande 


kapacitet bland annat i Mellanöstern. I genomsnitt är de europeiska raffinaderierna gamla och endast 


Ryssland
46


Norge 25


Nigeria 12


Danmark 9


Venezuela
6


Övriga länder
2


100%= 18 733 KTON


Finland
32


Danmark
27


Polen 10


Ryssland 9


Nederländerna 8


Övriga länder 14


100%= 5 473 KTON
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måttligt uppgraderade. Detta har lett till en betydlig nedstängning av kapacitet under senare år, och 


bland annat IEA förväntar sig att utslagningen av raffinaderier i Europa kommer att fortsätta. 


 


Det är därför inte osannolikt att en sådan omstrukturering också kan komma att påverka de svenska 


raffinaderierna, där två av tre hör till de mindre bland de europeiska raffinaderierna. En eventuell 


nedläggning skulle sannolikt leda till att en större volym av färdiga produkter behöver importeras. 


Dessutom skulle möjligheten att hålla beredskapslager i form av råolja minska – den möjligheten står 


endast öppen för raffinaderiföretag. Detta i sin tur skulle innebära att behovet av kapacitet för lagring 


av färdiga produkter i den svenska depåstrukturen ökar. 


 


3.4.2 Depåstruktur 


 


Flytande bränslen/drivmedel lagras i cisterner (eller bergrum) och den fysiska plats där cisternerna 


finns samlade på kallas en depå. En cisterns/depås fysiska volym kallas lagringskapacitet medan den 


volym som utlevereras från en cistern/depå under en given tidsperiod kallas genomslag. Ett 


depåföretag försöker alltid, precis som vilket annat företag som helst, att omsätta sina lager så mycket 


som möjligt, det vill säga få kvoten genomslag/lagringskapacitet att bli så stor som möjligt.  


 


All depåverksamhet är miljötillståndspliktig och beroende på omständigheterna så kan det vara fler än 


en aktör som måste ha tillstånd för att en depå ska kunna bli verklighet. Till exempel så skulle den 


utbyggnad av depåverksamheten som diskuteras i Södertälje kräva att både Hamnen och de aktuella 


depåföretagen ansöker om och erhåller tillstånd. Ett tillstånd som beviljas stipulerar alltid de villkor 


som gäller. Ett av dessa är förstås hur stor volym som får hanteras, det vill säga vad det maximala 


genomslaget får vara. Det normala är att aktören ifråga ansöker om en något större tillståndsvolym än 


den man de facto räknar med, för att därigenom ta höjd för den osäkerhet som framtiden alltid 


innebär.           


 


Sverige försörjs idag av primärt 22 depåer (Figur 13) varav 6 försörjer Mälarregionen (Figur 14). Antalet 


depåer har under de senaste årtiondena minskat, dels på grund av företagsekonomisk effektivisering 


(storskalig drift/centralisering av lagerhållning samt effektiva transporter) och dels på grund av att 


Försvarsmakten i praktiken helt upphört med egen lagerhållning. I stället förlitar man sig på avtal med 


privata aktörer och i händelse av höjd beredskap att det civila försvaret samordnar försörjningen och 


stödjer även det militära försvaret. En översyn av detta förväntas vara en del av en pågående utredning 


om försvarslogistik som ska redovisas den 15 december 2016.13 


 


                                                      
13 Kommittédirektiv (Dir. 2015:71) Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten.  
 


Sveriges och Mälarregionens depåstruktur för drivmedel har under de senaste 40-50 åren kraftigt 


konsoliderats och ekonomiskt effektiviserats till allt färre orter, färre antal depåer och mindre 


lagringskapacitet.  
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För att effektivisera transporterna och distributionsflödena tillämpas ett så kallat varulånesystem, 


vilket går ut på att drivmedelsbolag kan låna/hämta produkter från en annan aktörs depå, för att 


därigenom reducera körsträckor och minska antalet tankbilsturer. 


 


 
              Figur 13 Depåer i Sverige 2016      Figur 14 Depåer som försörjer Mälarregionen 2016 


Mälarregionen försörjs av följande depåer: Bergs, Loudden, Gävle, Norrköping, Södertälje samt 


Västerås. Nedan återfinns en kort beskrivning av respektive depå med fokus på Bergs och Loudden. 


 


Bergs 


Bergs depå ägs och drivs av svenska Statoil Fuel & Retail Sverige AB. Till Bergs anlöper det årligen cirka 


120 fartyg med bränslen/drivmedel. Följande produkter hanteras: bensin, diesel, HVO, eldningsolja, 


samt flygbränsle. Från Bergs går distribution via tankbil (>20 000 tankbilar/år) och >500 bunkerbåtar. 


 


Bergs är idag en viktig plats för lagring och lastning av bunkerolja i Stockholm. Bunkringen är avgörande 


för bland annat färjetrafiken och besökande fartyg. Under 2015 utgjordes bunkringen av cirka 250 000 


m3 fördelat på 525 bunkerbåtar. 


 


Flygbränslet, som utgör 20 % (43 388 m3) av total lagringskapacitet, går framförallt till flygplatserna 


Bromma och Skavsta. Utöver dessa leveranser så är Bergs depå även en backup och redundans för 


leveranser av flygbränslen till Arlanda, i den händelse leveranser från Gävle uteblir. Utöver den 


lagringskapacitet som redovisas i tabell 1 så har Bergs även ett inaktivt bergrumslager på 58 000 m3.  


 
Tabell 1 Teknisk information Bergs depå 


Depå Bolag Lagringskapacitet, m3 Tillstånd, ton/år Faktiskt genomslag 
2014, ton 


Bergs Statoil 224 388 1 200 000 901 650 


  


Gävle 


Västerås 


Norrköping 


Södertälje 


Loudden 


Bergs 
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Loudden 


Vid Loudden depå finns OKQ8, Preem och Statoil Fuel & Retail representerade. Utöver respektive 


bolags egen lagringskapacitet har de även ett samägt bolag, AB Djurgårdsberg (ABD). Under 2014 var 


det endast OKQ8 som var aktiva i ABD. Statoil Fuel & Retail hade inget genomslag under 2014, dock 


mellanlagrades 55 887 ton drivmedel. En stor del av bolagets cisterner ligger dock i malpåse sedan 10 


år tillbaka. Vid Loudden hanteras främst bensin, diesel, eldningsolja och E85. I tabell 2 redovisas teknisk 


information för Loudden. 


 


Tillförsel av produkter kommer via tankbåt, ca 75 fartyg per år. E85, diesel och eldningsoljor förvaras i 


cisterner ovan mark och bensin i ett bergrum. Utförsel och distribution sker med tankbil, ca 9 000 per 


år. Vid Loudden finns även ett flertal bergrum som inte är i bruk. 


 
Tabell 2 Teknisk information Loudden depå 


Depå Bolag Lagringskapacitet, 
m3 


Tillstånd, ton/år Faktiskt genomslag 
2014, ton 


Loudden OKQ8 76 500 400 000 387 000 


Loudden Preem 128 000 360 210 81 610 


Loudden Statoil 97 000 186 000 0 


Loudden ABD 130 000 275 000 120 879 


 


Gävle 


Gävle depå är en av Sveriges största och således av stor betydelse för försörjningen av Mälarregionen. 


Depån har cirka 950 000 m3 lagringskapacitet varav majoriteten i bergrum. Vid depån hanteras 


samtliga typer bränslen och alla större drivmedelsbolag är aktiva här.  


 


Tillförsel kommer via sjötransport och årligen anlöper cirka 200 fartyg. Utförsel går via järnväg och 


vägtransporter, över 500 tågset/år och omkring 32 500 tankbilar/år. Järnvägen används främst för att 


försörja Arlanda med flygbränsle. Ett tågset motsvarar ungefär 31 tankbilar. 


 


Norrköping 


Depån i Norrköping är den näst största depån som angränsar Mälarregionen. Tillförsel sker via båt, 


med cirka 120 fartyg per år. Utförsel sker via väg- och sjötransporter, cirka 16 000 tankbilar per år och 


cirka 15 fartyg per år. Norrköping hanterar främst bensin, diesel och flygbränsle. 


 


Södertälje 


Vid Södertälje depå är St1, samt lagringsbolagen ODEC Tankstorage och Inter pipeline (tidigare Vopak) 


representerade. Tillförsel kommer via sjöfart, årligen anlöper cirka 140 fartyg. Utförsel sker via drygt 


16 000 tankbilar samt 16 fartyg per år. 


 


Västerås 


Nuvarande verksamhetsutövare är OKQ8 AB. Tillförsel går med sjötransport på Mälaren, via Södertälje 


kanal, och årligen anlöper cirka 80 fartyg. All lagring sker i cisterner. Utförsel sker via cirka 12 000 


tankbilar/år. 
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I tabell 3 nedan så summeras information och data från samtliga 6 depåer.  
 


Tabell 3 Teknisk information per depå 


Depå Bergs Loudden Gävle Norrköping Södertälje Västerås 


Lagrings-kapacitet 
(m3) 


224 388 431 500 950 000 680 400 147 800 80 000 


Tillstånd (ton/år) 1 200 000 1 221 210 7 311 400 4 545 000 1 179 000 900 000 


Faktiskt 
genomslag 2014 
(ton) 


901 650 589 489 2 161 104 959 318 269 902 473 920 


Antal 
huvudaktörer 


1 3 8 6 3 1 


Kommentar Flygbränsle, 
fartygs-
bunkring 


 Flygbränsle, 
fartygs-
bunkring 


Flygbränsle, 
fartygs-
bunkring 


  


 


3.4.3 Distributionsstruktur 


På samma sätt som antalet depåer har blivit färre så har även distributionsledet konsoliderats kraftigt 


och antalet tankstationer i landet har gått från cirka 9 000 år 1960 till färre än 2 700 idag (Figur 15). 


Parallellt med detta har logistiken/transporterna som krävs för att försörja dessa stationer markant 


effektiviserats, eftersom en station idag omsätter betydligt större volym än vad som tidigare var fallet 


och därmed kräver mer frekventa leveranser. I vissa fall handlar det om en gång eller t.o.m. två gånger 


per dygn. Man kan säga att distributionssystemet har utvecklats mot en ekonomiskt effektiv men 


sårbar ”just-in-time” modell. 


    


 
Figur 15 Antal tankstationer i Sverige 


Utförsel (distribution) från depåer till tankstationer sker främst med tankfordon, med undantag av 


Gävles leveranser av flygbränsle som går med järnväg till Brista (1 km söder om Märsta station). Från 


Brista transporteras flygbränslet sedan via trycksatta ledningar till Arlanda.  


 


I dagsläget är det endast ett fåtal drivmedelsbolag som har egna tankfordon då majoriteten av 


transporttjänsterna tillhandahålls av oberoende åkeriföretag. I Sverige finns det idag uppskattningsvis 


400-800 tankfordon, det vill säga tunnoljefordon som är klassade att hantera drivmedelsprodukter. 


Dock kräver olika bränslen olika klassificeringar vilket innebär att en situation kan uppstå där 


fordonskapacitet för ett specifikt drivmedel är begränsad. 
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3.5 Omvärldsfaktorer 


Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommer att påverka drivmedelsförsörjningen och de olika 


scenarierna. Till dessa räknas bland annat: 


 


 Nya Slussen (klar 2022?) 


 Förbifart Stockholm (klar 2025?) 


 Projektering av Östra länken (påbörjas 2025?) 


 Bromma flygplats efter 2038? 


 Arlandas utveckling, expansion 


 Möjlig nedläggning av kärnkraft 


 Införandet av SECA-områden 


 EU-regler/initiativ 


 Oljeprisets utveckling 


 Teknikutveckling - inom förnyelsebara drivmedel 


 


Några av dessa omvärldsfaktorer är påbörjade projekt/initiativ och osäkerheten ligger då främst i när 


projekten blir klara (t.ex. förbifart Stockholm) medan andra först kräver utredningar/beslut innan 


deras eventuella påverkan klarnar (t.ex. Bromma, Arlanda). Sammantaget, och rimligen, kommer 


många av dessa frågetecken, och den osäkerhet de skapar, att rätas ut över de kommande 10 åren 


(Nya Slussen, Förbifart Stockholm, beslut Bromma, beslut Arlanda, kärnkraften).  


 


Ser man till en möjlig nedläggning av kärnkraften som det flaggats för så kan det medföra ett ökat 


behov av eldningsolja i värmekraftverken för att kunna hantera effektbalansen vid en elbristsituation.  


 


Svavelkontrollområden (SECA) som infördes under 2015, medför att fartygstransporter inte får 


använda svavelhaltig tjockolja i Östersjön. I dagsläget har man övergått till den dyrare gasoljan. Detta 


kan dock komma att ändras om oljepriset skulle stiga, vilket i sin tur skapar en osäkerhet gällande vilket 


drivmedel som kommer att tillämpas inom den för regionen, inte minst ekonomiskt, viktiga sjöfarten. 


 


EU:s regler/initiativ är ständigt närvarande osäkerhetsfaktorer och tillhör ”spelets regler”. Inom 


ramarna för denna studie så är det främst EU-regler som påverkar Sveriges beredskapslager och här är 


det troliga att om de ändras så blir det mot krav på större beredskapslager, större andel färdiga 


produkter och på geografisk placering, givet att vår omvärld har förändrats till mer orolig och 


oförutsägbar.  


 


Oljepriset kan variera kraftigt över tid och på ett sätt som är mycket svårt att förutse. Oljeprisets kanske 


främsta påverkan är på omställningen från fossil-baserade bränslen till bio-baserade sådana.  


 


Den påverkan på drivmedelsförsörjningen som relevanta omvärldsfaktorer har eller kan komma 


att ha är idag oviss men bör klarna under nästkommande 10 år.   
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Teknikutvecklingen kommer att ha en markant påverkan på omställningen till bio-baserade drivmedel 


och hur stor andel av den framtida fordonsflottan som blir eldriven, med el från nätet respektive från 


bränsleceller. I dagsläget är det fråga om en gradvis och relativt långsam omställning. Ny teknik och 


tekniksprång kan dels leda till mindre volymer av flytande drivmedel (t.ex. nytt, dramatiskt förbättrat 


batteri för eldrift) men även till ett behov av större lagringskapacitet (t.ex. genom tillkomsten av helt 


nya typer av biodrivmedel som kräver egen dedikerad lagring).    
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4. Scenarier och resulterande transporter, transportkostnader 
och miljöutsläpp  


 
Följande scenarier, det vill säga alternativa lösningar för den framtida försörjningen av flytande  
bränslen till Mälarregionen, är grunden för den fortsatta analysen i denna rapport: 


A. Dagens situation, ingen förändring (referensscenario) 


B. Loudden stängs, övriga 5 depåer tar över volymerna 


C. Bergs stängs, övriga 5 depåer tar över volymerna 


D. Loudden och Bergs stängs, övriga 4 depåer tar över volymerna  


E. Loudden och Bergs stängs, men en ny depå byggs i Södertälje som tar över majoriteten av 


volymerna 


 


Omfördelningen av volymer har baserats på bolagens egna uppskattningar samt bolagens 


förutsättningar gällande tillstånd, lagringskapacitet, drivmedelstyper och 2014 års genomslag. Data 


gällande lagringskapacitet, tillstånd och faktiskt genomslag är hämtade ur miljörapporter för 2014 


samt nuvarande tillstånd. I scenario B-E nedan beskrivs hur volymerna från den eller de depåer som 


antas läggas ner har fördelats bland övriga depåer. Till skillnad från tidigare studier så omfördelas 


volymerna utifrån bolagens tillstånd respektive bedömningar/positionering och inte utifrån vad 


respektive hamn har för tillstånd, detta för att ge en så realistisk bild som möjligt över hur förändringar 


i depåstrukturen skulle påverka drivmedelsförsörjningen.  


 
Utöver detta beskrivs även vilka engångskostnader/investeringar som är nödvändiga samt hur 


transporter skulle komma att förändras. Transportarbetet beräknas endast på de volymer som 


Loudden och/eller Bergs representerar, cirka 1,5 miljoner m3 totalt, i respektive scenario. Allt detta 


görs relativt scenario A. För beräkningen av transporter så har ett snittavstånd tillämpats. Detta är 


avståndet från depå till centralort per kommun inom Stockholms län, viktat med andelen av den totala 


leveransvolymen som respektive kommun stod för 2014. Tabell 4 redogör för de tillämpade 


snittavstånden för respektive depå. Transportkostnaden avser endast transport till respektive 


leveransområde och inkluderar inte kostnaden som tillkommer för lastning, lossning på leveransplats 


samt körning mellan stoppen inom leveransområdet.  
 
Tabell 4 Respektive depås snittavstånd för distribution 


Depå Loudden Bergs Södertälje Västerås Norrköping Gävle 


Snittavstånd, km 24 27 44 121 162 162 


 


För beräkningar av CO2 så har denna studie använt en emissionsfaktor på 0,12 kg CO2/tonkm14.  
 


                                                      
14 Trafikanalys – Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp rapport 2015:12 


Samtliga framtidsscenarier ökar transportbehoven och koldioxidutsläppen med 200-500 % och 
minskar lagringskapaciteten med 10-35 % jämfört med dagens scenario.   
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Transportkostnaderna15, distribution med tankbil, baseras på följande ingångsvärden: 


 600 kr/h – Fasta kostnader (förare, avskrivningar etc) + 75 kr/mil – Rörliga kostnader 


 3 000 h – Utnyttjad tid per år per tankbil, 10 000 mil – Årlig körsträcka per tankbil 


Detta resulterar i ett snittvärde på 255 kr/mil. 


 


Scenario A – Dagens situation 
Den geografiska placeringen av depåerna illustrerades i Figur 16. Dagens situation har störst flexibilitet 


och ger bäst möjlighet till optimerade transportflöden via exempelvis varulån av samtliga scenarier, 


dels på grund av att antalet depåer är flest och dels på grund av de är bättre geografiskt fördelade. 


Scenario A har även av samma skäl bäst robusthet och naturlig redundans vid kriser, exempel på detta 


är att Bergs kan försörja Arlanda med flygbränsle om den ordinarie försörjningen från Gävle av någon 


anledning inte fungerar. Tabell 5 redovisar transportbehovet för scenario A. 


 
Tabell 5 Transportbehov: tonkilometer, transportkostnad och miljöpåverkan – Scenario A 


Depå Bolag Volym, ton Snittavstånd, 
km 


Tonkilometer Kostnad, 
MSEK  


ton CO2 


Bergs Statoil 901 650 27 24 344 550 13,8 2 921 


Loudden OKQ8 ink ABD 507 879 24 12 189 096 6,9 1 463 


Loudden Preem 81 610 24 1 958 640 1,1 235 


Totalt 


  1 491 139   38 492 286 21,8  4 619 


Index     100 % 100 % 100 % 


 


Baserat på att en tankbil kör 45 ton per tur så rör det sig om ca 33 000 tankbilstransporter årligen från 


Loudden och Bergs (Figur 16). Pilarna i figuren illustrerar schematiskt dessa transporter. 


 


 
Figur 16 Transportbehov scenario A 


                                                      
15 Eftersom beräkningen är relativt scenario A så har för enkelhetens skull endast envägs-resor beaktats. 
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Scenario B – Loudden stängs, övriga 5 depåer tar över volymerna 


Vid en nedläggning av Loudden påverkas OKQ8, Preem och Statoil. OKQ8 är den klart största aktören 


sett utifrån faktiskt genomslag 2014 och skulle i detta scenario omfördela majoriteten av bolagets 


volymer till sin egen depå i Västerås, men även en del till Gävle och Norrköping. Då OKQ8 inte har 


någon egen depå i Norrköping så kommer bolaget troligtvis köpa in kapacitet från något av de aktiva 


bolagen. Preem som inte har egen depåverksamhet i Stockholmsregionen utöver depån vid Loudden 


skulle enligt uppgift omfördela volymerna till bolagets depåer i Gävle och Norrköping. I detta scenario 


kan Statoils mellanlagring på Loudden flyttas till Bergs depå då kapacitet finns. I tabell 6 redovisas hur 


volymerna, enligt uppgifter från drivmedelsbolagen, skulle omfördelas vid en nedläggning av Loudden, 


per depå och bolag. 


 
Tabell 6 Omfördelning av volymer i scenario B 


Depå Bolag Lagrings-
kapacitet, m3 


Tillstånd, 
ton/år 


Faktiskt 
genomslag, 
ton 


Tillgänglig 
volym, ton 


Omfördelning 
av volymer, ton 


Från 


Loudden  OKQ8 76 500 400 000 387 000 13 000 -387 000 


Loudden Preem 128 000 360 210 81 610 278 600 -81 610 


Loudden Statoil 97 000 186 000 0 186 000 0 


Loudden  ABD 130 000 275 000 120 879 154 121 -120 879 


Till 


Västerås OKQ8 80 000 900 000 473 920 426 080 +304 727 


Bergs Statoil 224 388 1 200 000 901 650 298 350 0 


Norrköping OKQ8 N/a n/a n/a N/a +50 788 


Norrköping Preem 110 000 1 650 000 767 213 882 787 +40 805 


Gävle OKQ8 86 000 500 000 251 000 249 000 +152 364 


Gävle Preem 263 500 1 610 000 586 648 1 023 352 +40 805 


 


Omfördelningen skulle medföra att införsel med sjötransport via Mälaren till Västerås skulle öka 


kraftigt, då genomslaget för Västerås ökar med mer än 60 % jämfört med 2014 års faktiska genomslag. 


Vad gäller utförsel/distribution så leder scenario B till ökade vägtransporter främst från Västerås men 


även från Norrköping och Gävle (illustreras schematiskt av pilarna i Figur 17). Tabell 7 redovisar 


transportbehovet för scenario B. 


 
Figur 17 Förändring i transportbehov scenario B  







 Date 2016-03-21 
RESTRICTED 
Trygg drivmedelsförsörjning: 
Mälarregionen 
 
 


 


30 


 


Tabell 7 Transportbehov: tonkilometer, transportkostnad och miljöpåverkan– Scenario B 


Från Depå Till Depå Bolag Volym, 
ton 


Snittavstånd, 
km 


Tonkilometer Kostnad, 
MSEK  


Ton 
CO2 


Loudden Norrköping OKQ8 ink 
ABD 


50 788 162 8 227 640 4,7  987 


Loudden Västerås OKQ8 ink 
ABD 


304 727 121 36 872 015 20,9  4 425 


Loudden Gävle OKQ8 ink 
ABD 


152 364 162 24 682 919 14,0  2 962 


Loudden Norrköping Preem 40 805 162 6 610 410 3,7  793 


Loudden Gävle Preem 40 805 162 6 610 410 3,7  793 


Bergs Bergs Statoil 901 650 27 24 344 550 13,8  2 921 


Totalt 


   1 491 139   107 347 945 60,8  12 882 


Index     279 % 279 % 279 % 


 


Transportarbetet, och därmed kostnaderna och koldioxidutsläppen för det samma, ökar med 180 % 


jämfört med dagens situation. De ökade sjötransporterna via Mälaren till Västerås medför även en 


ökad exponering av Mälarregionens viktigaste vattentäkt för olyckor, oljeläckage etc. 


 


De engångskostnader (inkl. investeringar) som scenario B medför är (MSEK)16: 


 Sanering bergrum: 20-30  


 Rivning/sanering ovan jord: 150-200 


 Uppgradering av Västerås: 5-20  


 


Den totala engångskostnaden skulle alltså hamna i intervallet 175-250 MSEK. 


 


 


 


  


                                                      
16 4C Strategies analys 
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Scenario C – Bergs stängs, övriga 5 depåer tar över volymerna 


Vid en nedläggning av Bergs depå skulle främst Statoil påverkas. Omfördelningen av volymerna 


(inklusive flygbränslet) skulle först och främst ske till Statoils depåer i Gävle och Norrköping, då tillstånd 


och lagringskapacitet redan finns på dessa. Viss volym skulle även kunna omfördelas till Loudden, t.ex. 


bunkringsbränslen för sjöfarten.  


 


De bolag som hyr kapacitet på Bergs, samt ingår i varulånskedjan, måste flytta sin lagring till 


närliggande depåer. Tabell 8 redovisar hur volymerna troligen skulle omfördelas vid en nedläggning av 


Bergs, per depå och bolag. 


 
Tabell 8 Omfördelning av volymer i scenario C 


Depå Bolag Lagrings-
kapacitet, m3 


Tillstånd, 
ton/år 


Faktiskt 
genomslag, 
ton 


Tillgänglig 
volym, ton 


Omfördelning 
av volymer, ton 


Från 


Bergs Statoil 224 388 1 200 000 901 650 298 350 -901 650 


Till 


Loudden Statoil 97 000 186 000 0 186 000 +186 000 


Norrköping Statoil 175 000 1 360 000 14 572 1 345 428 +399 250 


Gävle Statoil 50 000 316 400 0 316 400 +316 400 


 


De förändringar i tillförsel som omfördelningen av volymer medför innebär fler sjötransporter till 


Norrköping och Gävle. Vad gäller utförseln så innebär scenario C fler och längre vägtransporter från 


Norrköping och Gävle (Figur 18). Gävle tar över distributionen av flygbränsle till Bromma och 4C 


Strategies bedömning är att Norrköping sannolikt tar över flygbränsleleveranserna till Skavsta. Tabell 


9 redovisar transportbehovet för scenario C. 


 
Figur 18 Förändring i transportbehov scenario C 
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Tabell 9 Transportbehov: tonkilometer, transportkostnad och miljöpåverkan– Scenario C 


Från Depå Till Depå Bolag Volym, ton Snitt-
avstånd, km 


Tonkilometer Kostnad, 
MSEK  


Ton 
CO2 


Bergs Loudden Statoil 186 000 24 4 464 000 2,5 536 


Bergs Norrköping Statoil 399 250 162 64 678 500 36,7  7 761 


Bergs Gävle Statoil 316 400 162 51 256 800 29,0  6 151 


Loudden Loudden OKQ8 ink 
ABD 


507 879 24 12 189 096 6,9  1 463 


Loudden Loudden Preem 81 610 24 1 958 640 1,1 235 


Totalt 


   1 491 139   134 547 036 76,2  16 146 


Index       350 % 350 % 350 % 


 


Jämfört med scenario A så ökar transportbehovet (och därmed kostnaden och koldioxidutsläppen) 


med 250 %.  


 


Hanteringen av bunkringsbränslen till sjötransporter inom Stockholmsområdet skulle kunna förläggas 


till Loudden. Om volymerna flyttas till Loudden så måste dock Statoil först genomföra investeringar 


och uppgraderingar, detta då depån har legat i malpåse i över 10 år. För Norrköping och Gävle behövs 


endast måttliga tilläggsinvesteringar. 


 


De engångskostnader (inkl. investeringar) som scenario C medför är (MSEK): 


 Sanering bergrum: 15-20 


 Rivning/sanering ovan jord: 50 – 8017  


 Uppdatering Gävle/Norrköping: ca 3018  


 Uppdatering för bunkringsbränslen vid Loudden: 5-1019 


 


Den totala engångskostnaden skulle alltså hamna i intervallet 100-140 MSEK.  


 
 
  


                                                      
17 Statoil fuel and retail - Terminal Operative 
18 Statoil fuel and retail - Terminal Technical 
19 4C Strategies analys 
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Scenario D – Loudden och Bergs stängs, övriga 4 depåer tar över volymerna 


Vid en nedläggning av Loudden och Bergs skulle volymerna omfördelas enligt scenario B och C ovan, 


med undantaget att Statoil inte kan omfördela 186 000 ton till Loudden. Denna volym flyttas istället 


till depån i Norrköping. Scenario D medför att ingen lagringskapacitet finns kvar i Stockholmsområdet. 


Detta skulle dels påverka varulånskedjan och dels reducera flexibiliteten vid en kris, till exempel i 


termer av minskad tillgång till beredskapslager och längre transportavstånd. Tabell 10 redovisar hur 


volymerna troligen skulle omfördelas vid en nedläggning av Loudden och Bergs, per depå och bolag. 


 
Tabell 10 Omfördelning av volymer i scenario D 


Depå Bolag Lagrings-
kapacitet, m3 


Tillstånd, 
ton/år 


Faktiskt 
genomslag, 
ton 


Tillgänglig 
volym, ton 


Omfördelning 
av volymer, ton 


Från 


Loudden  OKQ8 76 500 400 000 387 000 13 000 -387 000 


Loudden Preem 128 000 360 210 81 610 278 600 -81 610 


Loudden Statoil 97 000 186 000 0 186 000 0 


Loudden  ABD 130 000 275 000 120 879 154 121 -120 879 


Bergs Statoil 224 388 1 200 000 901 650 298 350 -901 650 


Till 


Västerås OKQ8 80 000 900 000 473 920 426 080 +304 727 


Norrköping Statoil 175 000 1 360 000 14 572 1 345 428 +585 250 


Norrköping OKQ8 n/a n/a n/a n/a +50 788 


Norrköping Preem 110 000 1 650 000 767 213 882 787 +40 805 


Gävle OKQ8 86 000 500 000 251 000 249 000 +152 364 


Gävle Preem 263 500 1 610 000 586 648 1 023 352 +40 805 


Gävle Statoil 50 000 316 400 0 316 400 +316 400 
 


Scenario D skulle medföra ökade sjötransporter till Norrköping, Gävle och Västerås enligt vad som 


beskrevs i scenario B och C. Vad gäller utförsel så leder scenario D till mycket kraftigt ökade 


vägtransporter från Norrköping, Gävle och Västerås (Figur 19). Gävle tar över distributionen av 


flygbränsle till Bromma och 4C Strategies bedömning är att Norrköping sannolikt tar över 


flygbränsleleveranserna till Skavsta.  


 
Figur 19 Förändring i transportbehov scenario D 
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Tabell 11 redovisar transportbehovet för scenario D. 


 
Tabell 11 Transportbehov: tonkilometer, transportkostnad och miljöpåverkan – Scenario D 


Från Depå Till Depå Bolag Volym, ton Snittavstånd, 
km 


Tonkilometer Kostnad, 
MSEK 


Ton CO2 


Loudden Norrköping OKQ8 ink 
ABD 


50 788 162 8 227 640 4,7 
 


987 


Loudden Västerås OKQ8 ink 
ABD 


304 727 122 36 872 015 20,9 4 425  


Loudden Gävle OKQ8 ink 
ABD 


152 364 162 24 682 919 14,0 2 962  


Loudden Norrköping Preem 40 805 162 6 610 410 3,7 793  


Loudden Gävle Preem 40 805 162 6 610 410 3,7 793 


Bergs Norrköping Statoil 585 250 162 94 810 500 53,7 11 377  


Bergs Gävle Statoil 316 400 162 51 256 800 29,0 6 151  


Totalt 


   1 491 139  229 070 695 129,7 27 488  


Index     595 % 595 % 595 % 


 


Transportarbetet (inklusive kostnader och koldioxidutsläpp) ökar med nära 500 % jämfört med dagens 


situation (scenario A). 


 


De engångskostnader (inkl. investeringar) som scenario D medför är (MSEK): 


 Sanering bergrum (Loudden och Bergs): 35-50 


 Rivning/sanering ovan jord (Loudden och Bergs): 200-280 


 Uppdatering Gävle/Norrköping/Västerås: 35-50  


 


Den totala engångskostnaden skulle alltså hamna i intervallet 270-380 MSEK. 
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Scenario E – Loudden och Bergs läggs ner, men en ny depå byggs i Södertälje som tar över 


majoriteten av volymerna 


Jämfört med tidigare scenarier så baseras omfördelning av volymer på antaganden utifrån bolagens 


depåstruktur, distributionskedjan och marknadsmässiga aspekter, då OKQ8, Statoil och Preem i 


dagsläget inte har någon depåverksamhet i Södertälje. Detta har medfört att vissa volymer har antagits 


omfördelas till Västerås, Norrköping och Gävle, dock har majoriteten omfördelats till den nya depån i 


Södertälje, fördelningen redovisas i tabell 12.  


 
Tabell 12 Omfördelning av volymer i scenario E 


Depå Bolag Lagrings-
kapacitet, 
m3 


Tillstånd, 
ton/år 


Faktiskt 
genomslag, 
ton 


Tillgänglig 
volym, ton 


Omfördelning 
av volymer, ton 


Från 


Loudden  OKQ8 76 500 400 000 387 000 13 000 -387 000 


Loudden Preem 128 000 360 210 81 610 278 600 -81 610 


Loudden Statoil 97 000 186 000 0 186 000 0 


Loudden  ABD 130 000 275 000 120 879 154 121 -120 879 


Bergs Statoil 224 388 1 200 000 901 650 298 350 -901 650 


Till 


Västerås OKQ8 80 000 900 000 473 920 426 080 +253 939 


Norrköping Statoil 175 000 1 360 000 14 572 1 345 428 +90 165 


Norrköping Preem 110 000 1 650 000 767 213 882 787 +8 161 


Gävle Preem 263 500 1 610 000 586 648 1 023 352 +16 322 


Gävle Statoil 50 000 316 400 0 316 400 +180 330 


Södertälje Ny depå 
Statoil 


n/a n/a n/a n/a +631 155 


Södertälje Ny depå 
OKQ8 


n/a n/a n/a n/a +253 940 


Södertälje Ny depå- 
Preem 


n/a n/a n/a n/a +57 127 


 


Totalt för samtliga bolag så hamnar det beräknade genomslaget på 942 222 ton för den nya depån, 


vilket är i storleksordning som Bergs nuvarande volym. Av de totalt omfördelade volymerna så 


förväntas den nya depån ta cirka 63 %. Södertälje hamn har redan sökt utökat tillstånd för upp till 2,2 


miljoner ton/år, upp från dagens cirka 1,2 miljoner ton. Antagna värden för ny depå i Södertälje 


redovisas i tabell 13. 
 
Tabell 13 Teknisk information för ny depå i Södertälje 


Ny depå Lagrings-kapacitet, m3 Tillstånd, ton/år Faktiskt genomslag, ton 


Södertälje 225 000 1 000 000 942 222 


 


Depån i Västerås används i största möjliga utsträckning för leveranser till Norrort. Gävle tar över 


distributionen av flygbränsle till Bromma. (Figur 20). Tabell 14 redovisar transportbehovet för scenario 


D. 
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Figur 20 Förändring i transportbehov scenario E 


Tabell 14 Transportbehov: tonkilometer, transportkostnad och miljöpåverkan– Scenario E 


Från Depå Till depå Bolag Volym, ton Snittavstånd, 
km 


Tonkilometer Kostnad, 
MSEK  


ton CO2 


Bergs Gävle Statoil 90 165 162 14 606 730 8,3  1 753 


Bergs Norrköping Statoil 180 330 162 29 213 460 16,6  3 506 


Bergs Södertälje Statoil 631 155 44 27 770 820 15,7  3 332 


Loudden Norrköping Preem 8 161 162 1 322 082 0,7  159 


Loudden Gävle Preem 16 322 162 2 644 164 1,5  317 


Loudden Södertälje Preem 57 127 44 2 513 588 1,4  302 


Loudden Västerås OKQ8 
ink ABD 


253 940 121 30 726 680 17,4  3 687 


Loudden Södertälje OKQ8 
ink ABD 


253 940 44 11 173 338 6,3  1 341 


Totalt 


   1 491 139   119 970 862 68,0  14 397 


Index     312 % 312 % 312 % 


 


Transportarbetet ökar med mer än 200 % jämfört med dagens situation (således även kostnaden och 
koldioxidutsläppen). Gävle tar över distributionen av flygbränsle till Bromma. En rapport från 
Sjöfartsverket20 redogör för hur distribution med hjälp av fartyg, istället för tankbilar, från Södertälje i 
Scenario E skulle reducera miljöpåverkan. Rapporten tar dock inte hänsyn till de olika bolagens enskilda 


                                                      
20 Sjöfartsverket - Distribution av flytande bränslen på Mälarens och Stockholms inre vattenvägar. 
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förutsättningar utan utgår från en gemensam distribution av den totala volym som ska transporteras 
till Stockholmsområdet via Mälaren.  
 
De engångskostnader (inkl. investeringar) som scenario E medför är (MSEK): 


 Sanering bergrum (Loudden och Bergs): 35-50  


 Rivning/sanering ovan jord (Loudden och Bergs): 200-280  


 Uppdatering av Gävle/Norrköping/Västerås: 35-50  


 Byggnation av ny depå Södertälje, inklusive uppgradering av hamn: 1 000-1 20021 


 Muddring av farled: ca 30022  


 


Den totala engångskostnaden skulle alltså hamna i intervallet 1 570 – 1 880 MSEK. 


 


 


Sammanfattning scenarier 


 
 


Summering 


Sammantaget ger de olika scenarierna upphov till följande relativa ranking 


utifrån aspekten kostnad och miljö. Transporterna är den mest 


utslagsgivande och bakomliggande faktorn, men i scenario E så är även 


storleken på investeringen i en ny depå det som får detta alternativ att 


lysa rött. I figur 21 och 22 nedan redovisas årliga transportkostnader 


respektive engångskostnader per scenario. 


 
 


 
 
 


 


      
                Figur 21 Årliga transportkostnader i MSEK                             Figur 22 Engångskostnad i MSEK 


                                                      
21 Inter Tank Nordic AB och 4C Strategies analys 
22 Trafikverket – Åtgärdsvalsstudie Södertälje hamn – Landsort, rapport 2015-02-20 
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Vid en förändring av depåstrukturen så kommer som nämnts även lagringskapaciteten påverkas (Figur 


23). En lägre lagringskapacitet ökar generellt sårbarheten och minskar robustheten av 


försörjningssystemet. Scenario D reducerar till exempel kapaciteten med hela 35 %. Analysen i kapitel 


5 tar detta faktum i beaktande. 


 


 
Figur 23 Lagringskapacitet per scenario (m3) 
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5. Analys 
Mot bakgrund av ovan presenterade förutsättningar, så är det ett antal faktorer som noga måste 
beaktas för den framtida depåstrukturen för Mälarregionen. I detta kapitel analyseras och bedöms 
respektive scenario utifrån Risker och krisberedskap, Höjd beredskap/krig och Genomförbarhet i ett 
tidsperspektiv. 


5.1 Risker och krisberedskap 


Riskanalysen som tillämpats nedan inkluderar inte risker för höjd beredskap (det vill säga för krig eller 


krigsfara), utan dessa typer av händelser diskuteras istället separat i kapitel 5.2.  


 


Samtliga scenarier har analyserats ur ett riskperspektiv för att på så sätt uppskatta den relativa 


förmågan att motstå allvarliga händelser. Riskanalysen har gjorts i linje med ISO 31000 och för detta 


ändamål har en så kallad kriteriemodell använts för att på ett mer stringent sätt kunna bedöma 


sannolikhet för, och konsekvens(er) av, allvarliga händelser. Ansatsen har varit att först bedöma 


scenario A (dagens situation) för att på så sätt etablera en referens och därefter bedöma övriga 


scenarier relativt denna. En grupp på fem personer, representerande olika sakområden, deltog i 


analysen. Riskanalysen genomfördes oaktat de omvärldsfaktorer som beskrivs i avsnitt 3.5. 


 


Sannolikheten gånger konsekvensen ger en riskprodukt, ju högre riskprodukt ju högre sårbarhet. 


Riskanalysen inkluderar alla typer av risker, såsom avsiktliga händelser, oavsiktliga händelser samt 


naturhändelser. Sannolikheten för samtliga risker har bedömts vara oberoende av depåalternativ, utan 


skillnaden mellan de olika alternativen ligger helt i konsekvensernas omfattning. En sammanställning 


av samtliga risker och analysen återges i Bilaga 4 och Kriteriemodellen i Bilaga 5. Tre olika kategorier 


av konsekvenser har bedömts: 


 


 Samhällets funktionalitet 


 Miljö och hälsa 


 Ekonomi 


 


Nedan redovisas och summeras de viktigaste iakttagelserna, först övergripande/totalt och sedan mer 


nyanserat per konsekvenskategori. 


 


Riskanalysen har inte detaljstuderat risker som berör möjliga framtida transportlösningar såsom 


tillämpning av tankfartyg via Mälaren till Stockholm, detta då det statistiska underlaget är begränsat. 


Alla förändringar i depåstruktur som minskar antalet depåer och ökar de geografiska avstånden 


(depå-marknad) ökar även riskerna och sårbarheterna i försörjningssystemet. Scenarier D och E 


har klart större riskexponering jämfört med scenarier A-C.   
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Total riskexponering 


Scenario A – Ingen förändring Scenario B – Loudden stängs Scenario C – Bergs stängs


Scenario D – Loudden och Bergs stängs Scenario – Ny depå i Södertälje


Riskprodukt A: 342 Riskprodukt B: 352 Riskprodukt C: 369


Riskprodukt D: 434 Riskprodukt E: 433


Sa
nn
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h
et


 1
-5


Konsekvens 1-5


 
Figur 24 Total riskexponering (alla typer av konsekvenser) 


Den totala riskprodukten (sårbarheten) är avgjort störst för alternativ D och E (Figur 25). Detta beror 


främst på att bägge dessa alternativ har färre antal depåer än alternativ A-C, samt det faktum att de 


genomsnittliga transportavstånden därigenom ökar.   


 
Figur 25 Total riskprodukt 


Två risker, markerade med cirkel i diagrammen ovan, som slår lika hårt mot samtliga scenarier, tillika 


av konsekvensnivå 5, är dels ett långvarigt elavbrott i Storstockholm (> 7 dygn) och dels en isstorm som 


drabbar Mälarregionen (s.k. 100-års storm). I detta fall lamslås samhället oavsett depåstruktur och 


dessa typer händelser kan bäst jämställas med så kallade Black Swan-händelser (mycket liten 


sannolikhet – men förödande konsekvenser).  


200


250


300


350


400


450


Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D Scenario E







 Date 2016-03-21 
RESTRICTED 
Trygg drivmedelsförsörjning: 
Mälarregionen 
 
 


 


41 


 


Samhällets funktionalitet 


Scenario A – Ingen förändring Scenario B – Loudden stängs Scenario C – Bergs stängs


Scenario D – Loudden och Bergs stängs Scenario E – Ny depå i Södertälje


Riskprodukt A: 126 Riskprodukt B: 130 Riskprodukt C: 133


Riskprodukt D: 150 Riskprodukt E: 149
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Figur 26 Konsekvenser för Samhällets funktionalitet 


Även när det gäller konsekvenser för Samhällets funktionalitet så är sårbarheten klart störst för 


scenarierna D och E (Figur 26). Återigen är det färre depåer och det faktum att de är belägna längre 


från centrala Mälarregionen (Stockholm) som ligger bakom den högre riskprodukten. Detta leder till 


att ett antal risker får allvarligare konsekvenser i scenario D och E. Skillnader mellan scenario B och C 


är små men en skillnad är att i scenario C finns inte längre redundansen för Gävles flygbränslehantering 


kvar (utgörs idag av Bergs) och därigenom påverkas riskexponeringen negativt. Nedan beskrivs några 


av de risker (även markerade i figuren ovan med korresponderande symbol) som är mer betydande 


och som ger upphov till en stor del av skillnaden mellan scenarierna gällande samhällets funktionalitet: 


 


Närliggande depå blir utslagen i upp till 7 dygn. Större konsekvenser ju färre antal depåer. 


Endast 50 % av fartygsförsörjningen kan gå via Östersjön i 7 dygn.  Sårbarheten ökar med färre antal 


depåer men framförallt på grund av en minskad lagringskapacitet. 


Omfattande tågolycka mellan Gävle och Uppsala. Skulle främst leda till stora konsekvenser för 


leveranser av flygbränsle, som förvärras när Bergs inte finns (scenarier C-E). 


Kritiska delar av vägnätet inte tillgängligt under 6 timmar. Färre depåer och längre avstånd ger 


allvarligare konsekvenser. 
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Människa och miljö 


 


Scenario A – Ingen förändring Scenario B – Loudden stängs Scenario C – Bergs stängs


Scenario D – Loudden och Bergs stängs Scenario E – Ny depå i Södertälje


Riskprodukt A: 81 Riskprodukt B: 84 Riskprodukt C: 96


Riskprodukt D: 117 Riskprodukt E: 113
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Figur 27 Konsekvenser för Människa och Miljö 


Övergripande så bedöms konsekvenser för Människa och Miljö (Figur 27) vara mindre allvarliga än 


konsekvenser för Samhällets funktionalitet (Figur 26) och Ekonomiska konsekvenser (Figur 28), 


oberoende av scenario.  


 


Det finns dock ett antal risker (även markerade i figuren ovan med korresponderande symbol) som är 


betydande och som ger upphov till mycket av skillnaden mellan scenarierna vad gäller konsekvenser 


för människa och miljö: 


 


Elavbrott i 7 dygn. Stora konsekvenser för Människa, det är i ett sådant skede som reservkraften 


och dess prioritering och planering aktualiseras. 


Närliggande depå blir utslagen i upp till 7 dygn. Större konsekvenser ju färre antal depåer. Längre och 


fler transporter ger större klimatpåverkan. 


Nationell attack på ICT system, vilket medför att systemet ligger nere i ett dygn. Leder snabbt till 


omfattande and kännbara konsekvenser. 
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Ekonomi 


 
Scenario A – Ingen förändring Scenario B – Loudden stängs Scenario C – Bergs stängs


Scenario D – Loudden och Bergs stängs Scenario E – Ny depå i Södertälje


Riskprodukt A: 135 Riskprodukt B: 138 Riskprodukt C: 140


Riskprodukt D: 167 Riskprodukt E: 171


Sa
nn


o
lik


h
et


 1
-5


Konsekvens 1-5


 
 


Figur 28 Ekonomiska konsekvenser 


 


Ekonomiska konsekvenser (Figur 28) är relativt sett särskilt allvarliga för scenarier D och E. Återigen är 


det koncentrationen av depåer och transportavstånden som slår igenom. De typer av risker (även 


markerade i figuren ovan med korresponderande symbol) som främst får ekonomiska konsekvenser 


för scenario D och E är: 


Oplanerat driftstopp under flera dygn vid raffinaderi som försörjer svenska marknaden. 


IT-attack mot ett drivmedelsbolag eller dess energiförsörjning. 


Närliggande depå blir utslagen i upp till 7 dygn. Större konsekvenser ju färre antal depåer, längre 


och fler transporter. 
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Summering 


Inget scenario, inklusive dagens situation, är tillfredsställande från 
perspektivet risk och krisberedskap. Främsta skälet för detta är den relativt 
höga koncentrationen av drivmedelsförsörjningen till ett fåtal depåer (se 
även Herfindahl-Hirschman index nedan).  
 
I scenario D och E så skulle endast 2 depåer (Södertälje och Västerås) finnas 
kvar i Mälarregionen, en region som står för mer än 25 % av Sveriges 
drivmedelsbehov. Detta medför i sin tur att sårbarheten är mycket stor och 
i händelse av allvarliga störningar så kan det snabbt få mycket allvarliga 
konsekvenser för samhället, människa och miljö, och ekonomin.  
 


 


 


Nedläggning av depåer medför att man koncentrerar hanteringen och reducerar lagringskapaciteten. 


Genom att tillämpa Herfindahl-Hirschman (HH) index23 så kan en kvantitativ indikator för 


koncentrationen av drivmedelsdepåer erhållas och således ytterligare ett relativt mått på sårbarheten 


och flexibiliteten. Herfindahl-Hirschman index tillämpas av flera myndigheter och aktörer såsom IEA24 


och IMF25 för att utvärdera råvarumarknader och för att bedöma energisäkerheten. HH-index baseras 


på antalet aktörer samt deras andel av en given marknad/råvara vilket genererar ett numeriskt värde 


eller mått på marknadens dynamik/flexibilitet. I denna rapport tillämpas HH-index för att bedöma 


Mälarregionens sårbarhet gällande drivmedelsförsörjning utifrån antalet depåers, totala genomslag 


och totala lagringskapacitet. 


 


 I Figur 29 illustreras HH-index för genomslag och lagringskapacitet per scenario, vilket baseras på 


ekvationen nedan där Si
2 utgör respektive depås procentuella andel av genomslag och 


lagringskapacitet. 


𝐷 =∑𝑆𝑖
2


𝑁


𝑖=1


 


 


 Ett HH- index under 0,01 indikerar låg koncentration 


 Ett HH- index över 0,25 indikerar hög koncentration 
 


Intervallet för HH-index går från <0,01 (indikerar mkt låg koncentration) till 1 (indikerar monopol).  


                                                      
23 Rhoades, Stephen. A, 1993, The Herfindahl-Hirschman Index. 79 Fed. Res. Bull pp 188. 
24 IEA Energy supply security – Emergency Response of IEA Countries, 2014 
25 IMF Measuring energy security: Trends in Diversification of Oil and Natural Gas Supplies 
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Figur 29 HH index per scenario 


 


HH index är ett teoretiskt och endast vägledande mått men slutsatsen kan bara bli att koncentrationen 


och därmed sårbarheten är relativt sett hög redan idag och blir än högre i samtliga scenarier, 


framförallt i Scenario D, det vill säga om Loudden och Bergs stängs och övriga 4 depåer tar över 


volymerna. 
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5.2 Höjd beredskap/krig 


På grund av de komplexa samband och ömsesidiga beroenden som finns mellan samhällsviktiga 


verksamheter och funktioner (Figur 3 och 4) så kan en allvarlig störning få dramatiska 


kedjekonsekvenser. En allvarlig händelse som börjar regionalt kan snabbt eskalera och hamna på en 


nationell nivå om beredskapen inte är tillräckligt god. En god beredskap innebär att samhällets 


förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, oavsett händelse, är god. Som Figur 4 ger en 


indikation om är drivmedelssektorns primära uppgift att försörja transportsektorn, reservkraften och 


blåljusaktörerna. Detta i sin tur säkerställer t.ex. att kommunalteknisk försörjning (vatten och avlopp), 


livsmedelsförsörjning samt vård och omsorg fungerar. I detta ingår, vid höjd beredskap, att även 


försörja Försvarsmaktens mark-, luft- och sjöstridskrafter. Sammantaget så är det tre övergripande 


frågeställningar som har betydelse för drivmedelsförsörjningen, i lägen av kris eller vid höjd beredskap: 


 Totalförsvaret 


 Prioriteringar 


 Beredskapslager och kontinuitetshantering 


 


Totalförsvaret 


Ett höjt beredskapsläge – utifrån ett regionalt eller globalt försämrat säkerhetspolitiskt läge - ställer 


sannolikt nya och skarpare krav på infrastruktur för drivmedelsförsörjning. Systemet måste vara 


förberett på att det inte sker någon tillförsel under lång tid och att det kan komma att angripas fysiskt. 


Problemet i dagsläget är att underlag för en tydlig bild av behov och krav inte är tillgänglig, dels på 


grund av att det ännu inte har kartlagts och dels på grund av försvarssekretessen. Historiska kriterier 


är inte heller tillämpbara då teknologi och försvarslösningar har moderniserats. Under 2013 så 


redovisade FOI26 fyra typfall som skulle utgöra grunden för överväganden och diskussioner om 


utvecklingen av ett modernt civilt försvar. Två av dessa typfall, och mest relevanta för civila 


försvaret/totalförsvaret, var: 


 Typfall 1: Beredskapshöjning, mobilisering och transport till utgångsområden 


 Typfall 2: Angrepp med fjärrstridsmedel m.m., huvudsakligen mot civila mål. 


  


Mot bakgrund av detta så kan ett antal kriterier förutsättas vara vägledande och bör därför beaktas 


vid beslut som markant påverkar drivmedelförsörjningssystemet och dess depåstruktur: 


 tillgänglighet till bergrumslagring för att minska känslighet vid fysiskt angrepp 


 lagring nära befolkningscentrum då strategiska transportvägar ofta förstörs först 


 geografiskt spridd lagring för att uppnå redundans i systemet 


                                                      
26 FOI MEMO 5089 


Det politiska beslutet rörande ut- och uppbyggnaden av totalförsvaret medför att många av 


kraven/behoven kommer klarläggas när regeringens styrningar efterhand implementeras. Om 


dessa åtgärder och efterföljande krav- och behovsbild inte beaktas inför kommande beslut om 


nedläggning av depåkapacitet så ökar risken avsevärt att beredskapen för kris, krigsfara och krig 


senare befinns vara otillräcklig. 
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Prioriteringar 


Prioritering är ett nyckelord när det gäller allvarliga händelser och det är inte alltid självklart vilket 


perspektiv som har företräde. Det kan handla om Lokalt vs. Regionalt vs. Nationellt, eller mellan olika 


samhällsviktiga verksamheter, men även relatera till roller och ansvar.  


 


Systemet för drivmedelsförsörjningen har till uppgift att svara upp mot de prioriteringar samhället har 


gjort och leverera därefter. Det innebär att ju längre det förberedande arbetet har kommit i termer av 


vilka principer som skall gälla och vilka leveranser som därför ska prioriteras desto tydligare blir 


förståelsen av de konkreta kraven och behoven, t.ex. vilka volymer, till vem, när och var. Det är i 


dagsläget inte känt vilka prioriteringar som bör/måste gälla. Energimyndigheten skriver27:  


 


Leverantörer har ansvar för leveranser av olja och drivmedel enligt gällande tecknade avtal. Idag 


saknas i Sverige aktuella och utifrån olje- och drivmedelsmarknadernas funktionssätt uppdaterade 


lagstöd, principer och rutiner för prioritering och förbrukningsdämpning av drivmedel eller 


oljeprodukter vid störningar eller avbrott. Om man som energianvändare vill säkerställa sig om olje- 


och drivmedelsleveranser bör man i förväg ha tecknat avtal om sådana, inklusive leveransvillkor vid 


störda förhållanden. 


 
Denna oklara prioriteringsprincip gör det i dagsläget riskfyllt att besluta om åtgärder som försvagar 
försörjningsberedskapen innan erforderliga beredskapsnivåer och prioriteringar vid kriser och höjd 
beredskap är klargjorda.  
 


Beredskapslager och kontinuitetshantering 


Då det idag inte finns några krav på beredskapslagrets geografiska placering så kan detta medföra att 


tillgängligheten vid en skarp händelse är otillräcklig eller att leveranstiderna blir oacceptabelt långa. 


Som redan nämnts ovan så kan mycket väl reglerna för beredskapslagret komma att ändras. Det kan 


handla om att aktörerna måste hålla hela eller delar av beredskapslagret inom vissa geografiska 


områden och/eller i bergrum. Förmågan att möta den typen av krav avseende Mälarregionen skulle 


starkt begränsas vid en reducering av lagringskapaciteten och/eller nedläggning av depåer. Innan 


sådana åtgärder beslutas och verkställs borde en tydlig nationell kartläggning av tillgänglig kapacitet 


per produkttyp och per typ av lagring (cistern och bergrum) vara tillgänglig, något som saknas idag. 


Idag har Sverige också en stor del av beredskapslagren i form av råolja på raffinaderier i västra Sverige. 


Samtidigt bör man vara medveten om att upp till 30 % av beredskapslagret kan med dagens lagstiftning 


förläggas i annat land.  


 


Reservkraft utgör en del av samhällets kontinuitetshantering. Som nämnts i kapitel 3 är det faktum att 


det inte finns en samlad bild av behovet av reservkraft och tillhörande drivmedelsbehov en väsentlig 


risk- och osäkerhetsfaktor. Här är det önskvärt att länsstyrelserna alternativt Energimyndigheten 


kartlägger installerad reservkraftkapacitet och drivmedelsbehov för att kunna upprätthålla 


samhällsviktig verksamhet på en acceptabel nivå.   


                                                      
27 Ansvar och roller för en trygg energiförsörjning, Energimyndighetens analys, ER 2013:25 
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Summering 


Den viktigaste slutsatsen som kan dras från analysen av aspekten höjd 


beredskap/krig är det faktum att de krav och behov som 


drivmedelsförsörjningen skall svara upp mot är idag till alltför stora delar 


okända. Det gör det därför mycket riskfyllt att göra större förändringar 


av systemet och depåstrukturen innan denna krav- och behovsbild 


klarnar.  


 


Precis som riskanalysen påvisade så ger färre depåer och längre 


geografiska avstånd också en sämre höjd beredskap oaktat vad de 


konkreta kraven kan komma att vara. Därför utgör scenario D, det vill 


säga om Loudden och Bergs stängs, det absolut sämsta scenariot sett 


utifrån aspekten höjd beredskap.  
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5.3 Genomförbarhet i ett tidsperspektiv 


 


För varje scenario B-E beskrivs i detta kapitel alla viktiga milstolpar (antaganden, aktiviteter, och beslut) 


som i tid och rum måste bli en praktisk realitet för att respektive scenario ska kunna realiseras. Det 


handlar bland annat om tillståndsprocesser, fysiska aktiviteter, investeringsbeslut och investeringar, 


m.m. som alla är avgörande för genomförbarheten. 


 


Scenario B – Loudden stängs, övriga 5 depåer tar över volymerna 


 


I scenario B så är utgångspunkten 2019-12-31, det datum som Loudden depå planeras att stängas. För 


att detta ska vara möjligt så måste följande milstolpar uppnås: 


 


IDAG
2016


2017


Loudden: Sanering ovan jord och av bergrum påbörjas


2019-12-31


Loudden: Sanering ovan jord avslutas
2027


Loudden: Sanering bergrum avslutas2016


Loudden: Omfördelning av volymer


 
Figur 30 Genomförande av alternativ B 


 
 


Kommentarer: 


Tidsplanen (stängning 2019-12-31) förefaller vara något optimistisk eftersom det innebär att 


omfördelningen av volymer bör/måste ske under detta år (2016) för att efterföljande och nödvändig 


sanering ska bli klar i tid.  


  


Att stänga Loudden och Bergs, 2019-12-31 respektive 2018-12-31, är mot bakgrund av den stora 


osäkerhet som råder inte realistiskt och att en ny depå (i Södertälje) byggs är ett mycket osäkert 


antagande i dagsläget.     
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Scenario C – Bergs stängs, övriga 5 depåer tar över volymerna 


 


I scenario C så är utgångspunkten 2018-12-31, det datum som Bergs depå planeras att stängas. För att 


detta ska vara möjligt så måste följande milstolpar uppnås: 


 


IDAG
2016


2018-12-31


Bergs: Sanering ovan jord avslutas


2017


Bergs: Sanering ovan jord och av bergrum påbörjas 2027


Bergs: Sanering bergrum avslutas


2016


Bergs: Omfördelning av volymer


 
Figur 31 Genomförande av alternativ C 


 


Kommentarer: 


Tidsplanen (stängning 2018-12-31) är optimistisk. Det skulle kräva att omfördelningen av volymer 


måste avslutas under 2016. Givet att omfördelningen av volymen kräver att vissa investeringar först 


måste göras i mottagande depåer (se kapitel 4), samt att det pågår en rättslig tvist, gör sammantaget 


att datumet 2018-12-31 förefaller vara helt orealistiskt.  
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Scenario D – Loudden och Bergs stängs, övriga 4 depåer tar över volymerna 


 


I scenario D så är utgångspunkterna 2018-12-31 och 2019-12-31, de datum som Bergs respektive 


Louddens drivmedelsdepå planeras att stängas. För att detta ska vara möjligt så måste följande 


milstolpar uppnås: 


 


IDAG
2016


2018-12-31


Bergs: Sanering ovan jord avslutas


2017


Loudden: Sanering ovan jord och av bergrum påbörjas


2017


Bergs: Sanering ovan jord och av bergrum påbörjas


2019-12-31


Loudden: Sanering ovan jord avslutas


2027


Bergs: Sanering bergrum avslutas


2027


Loudden: Sanering bergrum avslutas


2016


Bergs: Omfördelning av volymer


2016


Loudden: Omfördelning av volymer


 
Figur 32 Genomförande av alternativ D 


 
 


Kommentarer: 


Precis som redogjorts för i scenarierna B och C ovan, så ter sig tidsplanen om bägge depåerna ska 


stängas, och det mer eller mindre samtidigt, helt orealistisk.  


I detta scenario så utgör även det extra transportarbetet en praktisk och mycket viktig fråga att lösa 


för att få en väl fungerande logistik på plats. Det handlar framförallt om att nära dubblera 


båttransporterna på Mälaren till Västerås, samt mångfaldigt fler tonkilometer från Gävle och 


Norrköping till Mälarregionen, motsvarande 80-100 tankbilstransporter per dag. Inte minst det senare 


blir svårt givet tankbilsflottans storlek. 
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Scenario E - Loudden och Bergs stängs, men en ny depå byggs i Södertälje som tar över majoriteten 


av volymerna 


 


I scenario E så är utgångspunkterna, precis som i scenario D, 2018-12-31 och 2019-12-31, de datum 


som Bergs respektive Louddens drivmedelsdepå planeras att stängas. I detta scenario finns det dock 


betydligt fler milstolpar som måste uppnås: 


 


IDAG
2016


2018-12-31


Bergs: Sanering ovan jord avslutas


2017


Loudden: Sanering ovan jord och av bergrum påbörjas


2017


Bergs: Sanering ovan jord och av bergrum påbörjas


2019-12-31


Loudden: Sanering ovan jord avslutas


2027


Bergs: Sanering bergrum avslutas


2027


Loudden: Sanering bergrum avslutas


2016


Bergs: Omfördelning av volymer


2016


Loudden: Omfördelning av volymer


2025


Södertälje: Ny omfördelning av volymer till Södertälje


2022-2025


Södertälje: Färdigställandet av Hamn och ny depå


2017


Södertälje: Aktörer tar beslut om att investera i ny depå i Södertälje


2017/2018


Södertälje: Aktörer söker tillstånd för att upprätta ny depå vid Södertälje


 
Figur 33 Genomförande av alternativ E 


Kommentarer: 


Precis som redogjorts för i tidigare scenarier B - D, så är tidsplanen för stängning av Loudden och Bergs 


orealistisk.  


I detta scenario är det viktigt att förstå att genomförandet sker i två steg. Steg 1 innebär en förändring 


som är identisk till scenario D, medan steg 2 är helt avhängig att en ny depå i Södertälje etableras. Det 


sistnämnda innebär att ett stort antal milstolpar måste uppnås och på grund av komplexiteten (antal 


aktörer, tillstånd, aktiviteter) och storleken (finansiellt och resursmässigt) på investeringen så är även 


osäkerheten kring dess genomförbarhet mycket stor. Till exempel är det i dagsläget mycket osäkert 


hur en sådan investering ska finansieras och av vem. Skulle man inleda vägen mot scenario E nu så 


finns det en stor risk att det slutar efter steg 1, det vill säga scenario E blir till scenario D.  
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Summering 


Sammantaget ger analysen av aspekten genomförbarhet i ett 


tidsperspektiv att scenario E (ny depå i Södertälje) är avgjort sämst. 


Detta på grund av att den mycket stora investering som måste göras 


är i dagsläget omgärdad av en mycket stor osäkerhet.  


 


Även scenario D, som även det bygger på att både Loudden och Bergs 


stängs, har ett antal faktorer som gör alternativet osäkert. Dels att 


tidsplanen ter sig orealistisk och dels de mycket kraftigt ökade 


transporterna.  
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6. Övergripande slutsatser 


 


De analyser som genomförts i denna studie och rapport kan summeras i enlighet med Figur 34 nedan.  
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Figur 34 Utvärdering av alternativen 


Ur perspektiven kostnad, miljö och genomförbarhet bedöms scenario E vara minst attraktivt, främst 


på grund av att det är det alternativ som kräver mycket stora investeringar i en ny depå och att dessa 


investeringar i dagsläget är omgärdade av mycket stor osäkerhet. Ur perspektiven kris- och höjd 


beredskap/krig så är scenario D avgjort sämst, eftersom det innebär en depåstruktur som är starkt 


koncentrerad, har låg lagringskapacitet och långa transportavstånd. Om man ”måste” lägga ned en 


depå i Stockholmsregionen så visar analysen på att en nedläggning av Loudden skulle ha minst negativa 


effekter på en trygg drivmedelsförsörjning av Mälarregionen. 


 Inga förändringar i depåstruktur bör göras förrän förmågan att möta de krav som de nya 


förordningarna för krisberedskap och höjd beredskap ställer har tydliggjorts. Att lägga ner både 


Loudden och Bergs depåer inom en snar framtid är inte bara tidsmässigt orealistiskt men 


uppfyller inte heller samhällets ansvar för kriser och höjd beredskap. 


 Om Loudden och Bergs läggs ner utan att en ny depå i närområdet, till exempel i Södertälje, är 


beslutad och uppförd så är risken stor att Mälarregionen kommer att ”fastna i” och försörjas 


av en icke hållbar depåstruktur med mycket låg robusthet och redundans samtidigt som det 


leder till ökad miljöpåverkan. 
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Kostnad och miljö 


Mest ofördelaktigt ur dessa aspekter är scenario E, att etablera ny depå i Södertälje, då detta scenario 


medför att man måste bygga en ny depå (=hög engångskostnad) samt att man i en övergångsperiod 


måste omfördela volymerna två gånger. Scenario D i sin tur har det klart största transportbehovet, det 


vill säga långa och dyra transporter samt störst utsläpp av CO2, vilket blir motsägelsefullt gällande 


visionen att skapa effektivare transportflöden för att reducera klimatpåverkan. Färre depåer och 


mindre lagringskapacitet gör det även svårare och mindre flexibelt att hantera kommande nya typer 


av (bio)drivmedel och en ökande grad av produktdifferentiering. Det sistnämnda skulle inte bara kräva 


en dedikerad lagringskapacitet men också en större kapacitet eftersom biodrivmedel har en lägre 


energitäthet jämfört med fossila drivmedel.  


 


Utöver detta så skulle investeringar i ”fossil infrastruktur” behöva genomföras samtidigt som det pågår 


en omställning till förnyelsebara drivmedel. Sjöfartsverkets utredning28 visar att det potentiellt är 


möjligt att kraftigt reducera miljöpåverkan genom att distribuera drivmedel via Mälaren med 


tankfartyg istället för med tankbil från Södertälje. Detta skulle främst vara ett alternativt 


distributionsförfarande i scenario E. 


 


Risker och krisberedskap 


Ser man till riskexponeringen så är det en tydlig skillnad mellan scenarierna A-C gentemot scenarierna 


D-E, där i det senare fallet färre antal depåer och längre geografiska avstånd ger upphov till en ökad 


sårbarhet. Distributionen med tankfartyg istället för tankbil i scenario E som Sjöfartsverket föreslår 


skulle dessvärre innebära en ökad sårbarhet då det innebär att transporterna koncentreras, det vill 


säga blir färre och större.  Därutöver bör man beakta att ökade transporter via Mälaren, som i 


dagsläget förser miljoner av invånare med dricksvatten, leder till en ökad riskexponering. 


 


Vid en allvarlig händelse såsom ett större elavbrott, en utslagen depå eller liknande så är den svenska 


krisberedskapen för drivmedelsförsörjningen outvecklad. Ett skäl till detta är att det inte finns en 


samlad bild av behovet av reservkraft och tillhörande drivmedelsbehov. Ett andra skäl är att det inte 


finns någon tydlig och etablerad krisplanering för den händelse att flertalet drivmedelsstationer 


kommer att vara obrukbara vid exempelvis ett elavbrott. Det finns även otydligheter gällande 


samverkan mellan drivmedelsbolagen samt deras samverkan med kommuner, länsstyrelser och 


myndigheter vid en krissituation. Dessutom är den finmaskiga distributionen som krävs när alla 


reservkraftaggregat, samhällsviktiga fordon, etc. måste försörjas i princip helt oförberedd.  


 


  


                                                      
28 Sjöfartsverket - Distribution av flytande bränslen på Mälarens och Stockholms inre vattenvägar.  
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Höjd beredskap/krig 


Det faktum att kraven som ställs av de nya förordningarna för kris- och höjd beredskap (totalförsvaret) 


idag till stora delar är okända är det allra främsta skälet till att inte genomföra strukturella förändringar 


av depåstrukturen förrän sagda krav/behov är kartlagda, något som torde vara klart först omkring 


2020. 


 


Sannolikt krävs då en kombination av depåer som finns nära användaren (behoven) samt en spridning 


av resurser (förhandslagring) för att inte göra systemet för känsligt för direkt påverkan. Detta kan 


generera nya behov som idag inte är identifierade, t.ex. förberedda tillfälliga depåer med olika 


skyddsnivåer, inklusive krav på förvaring i bergrum. 


 


Genomförbarhet i ett tidsperspektiv 


Scenario B-E kan endast rent praktiskt genomföras om arbetet med att omfördela volymerna påbörjas 


i slutet av 2016/början av 2017 och om de depåer som volymerna ska omfördelas till samtidigt 


upprustas. Som framhållits i avsnitt 5.3 framstår tidsplanerna som orealistiska. Ser man till Scenario E 


så tillkommer en lång rad aktiviteter som berör den nya planerade depån i Södertälje, vilka starkt ökar 


osäkerheten kring såväl den praktiska som den ekonomiska genomförbarheten.29 


 


 


  


                                                      
29  Vad gäller genomförbarhet av distribution med tankfartyg via Mälaren (scenario E) så återstår det att bedöma hur 


stor del av de potentiella volymerna som är realistiska med hänsyn till marknadsmässiga aspekter.  
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Avslutande kommentar 


Det är av yttersta vikt att man har mycket god förståelse för de komplexa samband som trygg 


energiförsörjning innebär. Ett av dessa samband är att de privata drivmedelsbolagens depåer utgör 


ryggraden i beredskapen för drivmedelsförsörjningen, då man har avvecklat de tidigare omfattande, 


statliga depåerna. Just depåstruktur, det vill säga antal depåer och avståndet mellan dem, är helt 


avgörande för robusthet och trygghet i kris eller höjd beredskap (Figur 35).  


LOKAL 
STADSUTVECKLING


TRYGG ENERGI-
FÖRSÖRJNING


 Depåstruktur
 Lagringskapacitet
 Beredskapsfrågor
 Importberoende
 Kostnader
 Miljöaspekter
 Risk och sårbarhet


 Sjönära
 Infrastruktur
 Exploateringsfrågor
 Bygglov
 Detaljplaner
 Miljöaspekter
 Risk och sårbarhet


 


 


Figur 35 Väga samhällsintressen mot varandra 


Ju ”finmaskigare depånät”, desto större naturlig robusthet (förmåga att motstå) och redundans 


(förmåga att återhämta). Samtidigt måste detta balanseras mot ekonomisk effektivitet. 


Mälarregionens försörjning är redan idag högt koncentrerad till ett fåtal depåer (Figur 14) och att lägga 


ner ytterligare kapacitet och minska antalet depåer utan att samtidigt säkerställa att ny kapacitet och 


geografisk placering tillkommer riskerar ge en helt otillfredsställande förmåga att möta kriser och en 


situation med höjd beredskap. Det innebär till exempel att om scenario E ska kunna realiseras så måste 


ny depå vara på plats innan man lägger ned Loudden och Bergs. Skulle Loudden och Bergs läggas ner 


innan en ny depå är upprättad så tvingas man omfördela volymerna enligt scenario D, och då är faran 


överhängande att man fastnar i denna depåstruktur och att den nya depån aldrig blir av. 


 


Det finns även ett antal omvärldsfaktorer, specifikt rörande infrastruktur och omställningen till 


förnyelsebara drivmedel, som noga bör beaktas innan permanenta förändringar av depåstrukturen 


beslutas. 
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Bilaga 2 – Definitioner och begrepp 
Beredskap – förmågan att upprätthålla en verksamhet även i ett ansträngt läge eller krisläge 


Biodrivmedel – drivmedel framställda från förnyelsebara råvaror, t.ex. HVO, FAME, etanol 


Civilt försvar – den verksamhet som statliga myndigheter, kommuner och landsting samt enskilda, 


företag och föreningar med flera vidtar i fredstid för att göra det möjligt för samhället att hantera 


situationer då beredskapen höjs 


Depå – förvaringsplats för flytande bränslen  


Depåort – geografisk lokalisering av depå 


Drivmedel – bensin, diesel, flygbränsle (flygfotogen och flygbensin), biodrivmedel (HVO, FAME, etanol) 


Energitäthet – mängden energi per volymenhet i ett ämne 


Faktiskt genomslag – omsättningen i volym eller tonnage på en depå under en given tidsperiod 


Fossila drivmedel – oljebaserade drivmedel såsom bensin, diesel, flygfotogen och eldningsolja. 


Höjd beredskap – ett läge som kan deklareras av regeringen och som innebär krigsfara eller krig 


Kris - en händelse eller tillstånd som: 


 Drabbar många människor 


 Drabbar en stor del av samhället 


 Hotar grundläggande värden och funktioner 


 Kan inte hanteras med normala resurser och organisation 


 Utöver det vanliga och vardagliga 


 Kräver samordnade åtgärder från flera aktörer 


Lagringskapacitet – den fysiska volym som maximalt kan lagras 


Mälarregionen – Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län 


Redundans – mått på hur många tillgängliga och alternativa förfaranden det finns, ju fler ju större 


redundans 


Risk – effekten av osäkerhet på viktiga mål 


Riskprodukt - produkten av sannolikheten att en händelse inträffar och konsekvenserna av densamma. 


Robusthet – mått på hur kraftfullt eller motståndskraftigt något är mot yttre eller inre påverkan 


Samhällsviktig verksamhet – definieras som en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall 


av, eller en svår störning i, funktionen skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, 


samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden 


Tillståndsvolymer – den maximalt tillåtna omsättningen i volym eller tonnage på en depå under en 


given tidsperiod 


Varulån – kan ibland även kallas ”exchange” och går ut på att bolagen byter volymer med varandra 
genom att hämta ut lika mycket som de lämnar ut per basprodukt och konkurrent.  
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Bilaga 3 – Beredskapslager 
För att kunna möta kriser i försörjningen av bränsle har Sverige skyldighet att hålla s.k. beredskapslager 


av olja. Denna skyldighet grundas dels på landets förpliktelser enligt det s.k. IEP-avtalet av år 1974 


(genom vilket International Energy Agency etablerades), dels på EU-rätt (rådets direktiv 2009/119/EG). 


De grundläggande svenska bestämmelserna finns i lag (2012:806) och förordning (2012:873) om 


beredskapslagring av olja. 


Enligt de internationella åtagandena ska Sverige ständigt hålla minimilager av råolja eller 


petroleumprodukter som uppgår till minst 90 dagars genomsnittlig daglig nettoimport under det 


föregående kalenderåret.  


Enligt de närmare reglerna i svenska lagstiftningen ska lagren hållas genom att kommersiella aktörer, 


som importerat och sålt eller förbrukat råolja eller andra bränslen, åläggs lagringsskyldighet. Detta 


innebär i praktiken att det svenska beredskapslagret till huvuddelen hålls av de importerande 


oljebolagen. En mindre del hålls av större återförsäljare och förbrukare. Företagen är skyldiga att 


ständigt hålla en miniminivå av lager som sammantaget motsvarar Sveriges skyldighet. Kostnaderna 


för lagringen bärs av de lagringsskyldiga företagen, d.v.s. ytterst av förbrukare och konsumenter. 


Staten håller således inte egna beredskapslager. Tillsynsmyndighet för beredskapslagringen är 


Energimyndigheten. 


Beredskapslagret hålls i de lagringsskyldiga företagens normala lagringsanläggningar, tillsammans med 


de kommersiella lager som företagen håller utöver sin lagringsskyldighet. Härmed säkras löpande 


omsättning av beredskapslagret och kurant kvalitet. 


Företagens lagringsskyldighet under ett s.k. lagringsår (som löper från 1 april till 30 mars påföljande 


år) bestäms som en andel av deras försäljning av motorbensin, jetbränsle, gasolja eller dieselolja samt 


andra eldningsoljor under föregående kalenderår (dessa bränslen kallas samfällt lagringsbränslen). 


Denna s.k. lagringsprocent fastställs årligen av Energimyndigheten. För att Sverige ska kunna uppfylla 


sitt åtagande om ett tillräckligt minimilager enligt beräkningsreglerna i det internationella regelverket 


är lagringsprocenten f.n. 27,6 procent för lagringsåret 2015/2016. Detta innebär att den samlade 


lagringsskyldigheten för innevarande lagringsår ska motsvara ca 2621 ktoe av lagringsbränslen. 


Det internationella regelverket öppnar för att beredskapslager också kan hållas i en annan 


medlemsstat i EU. För svensk del har rätten att hålla lager i ett annat EU-land begränsats till 30 procent 


av lagringsskyldigheten. Avsikten är att säkra att en huvuddel av beredskapslagret finns tillgängligt 


inom landet.  


Lagringsskyldighet kan efter tillstånd delegeras. Detta innebär att ett lagringsskyldigt företag genom 


avtal kan uppdra åt ett annat företag som bedriver oljelagringsverksamhet, i landet eller inom EU, att 


mot ersättning hålla lager för det lagringsskyldiga företagets räkning. En terminologi som ofta används 


är att det lagringsskyldiga företaget köper lagringsintyg, eller ”tickets”, av det lagerhållande företaget. 


Lagringsskyldigheten ska uppfyllas med lagringsbränslen, d.v.s. de drivmedel och andra bränslen som 


huvudsakligen förbrukas. Raffinaderiföretag har också rätt att hålla råolja i lager i stället för 


lagringsbränslen. De mängder av råolja som motsvarar lagringsskyldigheten bestäms av utbytet i av 


bränslen i det aktuella raffinaderiet. Högst två tredjedelar av lagringsskyldigheten 
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(raffinaderiföretagets egen och den man genom avtal åtagit sig för andras räkning) får hållas som 


råolja. Härmed säkras att en volym av produkter avsedda för förbrukning är omedelbart tillgängliga. 


För att ett lagringsskyldigt företag ska få uppfylla lagringsskyldighet genom lagring utomlands, genom 


delegering eller genom lagring av råolja krävs tillstånd från Energimyndigheten. 
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Bilaga 4 – Risktabell 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


# Händelse Orsak Påverkan Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D Scenario E


1


Elavbrott upp till 10h


Väderhändelser, tekniskt fel, 


effektbrist, reservkraften på 


depån kommer ej igång, mm


Betydande del av 


Storstockholm utan el under 


10h, fördröjning av leveranser, 


många tankställen fungerar 


inte, aktivering av reservkraft


20 20 20 32 24


2 IT-attack mot ett 


drivmedelsbolag eller dess 


energiförsörjning Mänskliga faktorn/ont uppsåt


Utslagna styr och reglersystem, 


leveransproblem, 


leveransstopp upp till 1 dygn 


mm


28 28 28 32 32


3 Styr och reglersystem slås ut 


under 6-24 h


Åska och blixtnedslag, tekniskt 


fel, olycka, översvämning mm


In och utlastning påverkas, 


produktionsstopp, 


säkerhetsaspekter mm


24 24 24 28 32


4


Kritisk del av vägnätet stängs av 


i 6 timmar


Påkörning av 


brofundament/pelare, olycka, 


skyfall, höga flöden


Helt avstängd i 6h varefter 


begränsad framkomlighet i upp 


till 1 dygn, stora förseningar, all 


trafik drabbad


20 20 20 32 32


5 (Närliggande ) depå blir 


utslagen upp till 7 dygn


Brand, attentat, blockad, strejk, 


sabotage, båtolycka etc.


Totalt stopp i in- och 


utlastningar


18 27 27 30 33


6


Elavbrott 1 dygn


Elbrist pga väderhändelser och 


tekniskt fel, effektbrist pga 


begränsningar i produktion alt 


tekniska fel. Reservkraften på 


depån kommer ej igång. 


Sabotage eller terrorattentat


Betydande del av 


storstockholm utan el i ett 1 


dygn. Fördröjning av 


leveranser. Många tankställen 


fungerar ej, fungerande 


reservkraft aktiverad.


21 21 21 27 27


7


50% av raffinaderikapaciteten 


läggs ned i Sverige Företagsekonomiska orsaker


Beredskapslagrets 


samansättning påverkas, 


reducerad förmåga att hålla 


råolja, ökad lagring av färdiga 


produkter samt ökad 


utlandslagring. Längre 


transportavstånd


15 15 15 15 15


8


Omfattande tågolycka mellan 


Gävle och Uppsala som medför 


att järnväg blir obrukbar i 7 


dygn


Bristande underhåll, mänskliga 


faktorn


Inga tågtransporter från Gävle 


depå söderut är möjliga


24 24 30 30 30


9 Nationell attack på ICT system, 


system nere i ett dygn Ont uppsåt


Fiber och styrande noder slås 


ut, i del av eller hela områden


33 33 36 36 36


10
Oplanerade driftstopp under 


flera dygn vid raffinaderi som 


försörjer svenska marknaden


Tekniska fel hittas vid 


underhåll, misstag begås vid 


underhåll, felaktigheter hittas 


vid revision


Ingen produktion under ett 


antal dygn, inga utgående 


transporter


18 18 18 24 24


11 Styr och reglersystem slås i 


över 24 h


Väder/klimathändelse, Åska 


och blixtnedslag


In och utlastning påverkas, 


produktionsstopp, 


säkerhetsaspekter mm


21 21 24 27 27


12 Pandemi i 2 veckor, ca halva 


befolkningen drabbad


Personalbrist, transporter 


begränsas, hela systemet går 


på lägre kapacitet


24 24 24 28 28


13
Endast 50% av 


fartygsförsöjningen kan gå via 


Östersjön i 7 dygn


Extrema isförhållanden, 


begränsad fartygskapacitet, 


embargo (Finland) mm


Hälften av inleveranser via 


fartyg uteblir


14 14 14 22 22


Summering av riskprodukt för samtliga konsekvenskategorier







 Date 2016-03-21 
RESTRICTED 
Trygg drivmedelsförsörjning: 
Mälarregionen 
 
 


 


64 


 


 


 
 
 
 


  


14


Elavbrott i 7 dygn


Elbrist pga väderhändelser 


(Gudrun), tekniska fel, 


effektbrist pga 


produktionsbegränsningar alt 


tekniska fel. Reservkraften på 


depån kommer ej igång, 


sabotage och terrorattentat 


mm


Betydande del av 


Mälarregionen utan el, 


fördröjning av leveranser, 


flesta tankställen fungerar inte, 


bunkring av bränsle och mat, all 


fungerande reservkraft 


aktiverad men 


drivmedelsförsörjning av dessa 


mycket ansträngd/svår. 


Sekundäreffekter på 


samhällsviktiga funktioner 


mycket stora.


24 24 28 30 30


15


Fartygsförsöjningen via 


Östersjön uteblir i 7 dygn


Öresund avspärrat under flera 


dygn. Extrem ismängd. 


Embargo. Storm. Sabotage och 


terrorattentat


Vissa eller alla produkter kan 


inte försörjas. Brist på 


produkter på bensinstationer. 


Tung trafik får inte tillgång till 


bränsle


8 9 10 11 11


16


Elavbrott i mer än 7 dygn


Elbrist pga väderhändelser 


(Gudrun), tekniska fel, 


effektbrist pga 


produktionsbegränsningar alt 


tekniska fel. Reservkraften på 


depån kommer ej igång, 


sabotage och terrorattentat 


mm


Betydande del av 


Mälarregionen utan el, 


fördröjning av leveranser, 


flesta tankställen fungerar inte, 


bunkring av bränsle och mat, all 


fungerande reservkraft 


aktiverad men 


drivmedelsförsörjning av dessa 


mycket ansträngd/svår. 


Sekundäreffekter på 


samhällsviktiga funktioner 


mycket stora.


15 15 15 15 15


17


Isstorm (100 års) drabbar 


Mälarregionen Väder/klimathändelse


Vägar ej körbara, täckta av is 


vilket medför att i princip kan 


inga fordon köra. Stamnätet 


utslaget. Många olyckor och 


dödsolyckor. Omfattande 


elavbrott som varar ifrån ett 


fåtal dygn upp till en vecka. 


Värmeförsörjningen av 


samhället i stort blir 


problematisk. Mycket stora 


sekundäreffekter för all 


samhällsviktig verksamhet.


15 15 15 15 15
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Bilaga 5 – Kriteriemodell  
 


Konsekvenskategori Definition 


Samhällets 
funktionalitet 


Påverkan på samhällsviktig verksamhet som vid ett bortfall eller vid en svår störning 
påverkar samhällets grundläggande funktionalitet. Detta rör verksamheter som är 
nödvändiga eller mycket väsentliga, t.ex. energiförsörjning, kommunikationer, 
transporter, sjukvård, finansiella system m.m. 


Människa och Miljö Påverkan på naturmiljö, jordbruk, vattentäkter och/eller människa 


Ekonomi 


Direkta kostnader som uppstår i samband med oönskad händelse, t.ex. skadestånd och 
saneringskostnader, transporter. Drabbar verksamhetsutövaren och/eller samhället.  
 
Indirekta kostnader som uppstår i samband med försörjningsavbrott, t.ex. intäktsbortfall 
och/eller kostnadsökningar som drabbar övriga delar av samhället 


 


Sannolikhet Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 


Beskrivning 


Extremt 
osannolik. 
Händelsen 
inträffar endast 
under mycket 
exceptionella 
förhållanden. 


Osannolik. 
Händelsen är 
mycket ovanlig. 
Händelsen 
inträffar endast 
under speciella 
förhållanden. 


Mindre sannolik. 
Händelsen är 
ovanlig men kan 
antas inträffa vid 
enstaka tillfällen. 
Flera kända fall. 


Sannolik. 
Händelser som 
kan förväntas 
inträffa relativt 
regelbundet. 


Mycket 
sannolik. 
Händelsen 
förväntas 
inträffa. 


Frekvens (ca) 


En gång på 100 
år eller mer 
sällan. 


En gång på 50-
100 år. 


En gång på 20-50 
år. 


En gång på 5-20 
år. 


En gång per 5 år 
eller oftare. 
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Konsekvens-
Kategori 


Klass 1 
Försumbar 


Klass 2 
Begränsad 


Klass 3 
Ansträngd 


Klass 4 
Allvarlig 


Klass 5 
Mycket allvarlig 


Samhällets 
funktionalitet 


Ingen 
påverkan. 
 
 
 
Avbrottstid 
upp till 2h 


Ingen påverkan 
på kritisk 
infrastruktur.  
 
 
Avbrottstid 
10h.  
 
 
Lokal påverkan 


Påverkar kritisk 
infrastruktur. 
 
 
 
Avbrottstid 1 
dygn 
 
 
Lokal/regional 
påverkan. 


Omfattande 
påverkan på 
kritisk 
infrastruktur.  
 
 
Avbrottstid upp 
till 7 dygn. 
 
Regional/nationel
l påverkan 


Bestående påverkan 
på kritisk infrastruktur.  
 
 
 
Avbrottstid mer än 7 
dygn.  
 
Nationell påverkan 


Människa och 
Miljö 


Mindre 
utsläpp. 
 
 
 
 
 
 
Försumbar 
påverkan 
på Liv och 
Hälsa 


Utsläpp med 
begränsad 
påverkan och 
ingen 
bestående 
effekt.  
 
 
 
Vissa negativa 
hälsoeffekter, 
men inget 
bestående 


Mindre område, 
obrukbart/avgrän
sat under kortare 
tid. Behov av 
sanering. 
 
 
 
Negativa 
hälsoeffekter, 
många 
påverkade, 
begränsade 
bestående 
effekter  


Stort område av 
högt naturvärde 
obrukbart under 
begränsad tid. 
Svårt att utföra 
sanering. 
 
 
Många alvarligt 
skadade och med 
bestående men. 


Mycket stort område 
av högt naturvärde 
blir obrukbart under 
överskådlig framtid, 
går inte att sanera.  
Grundvatten/vattentä
kt obrukbart.  
 
Flera döda och 
omfattande effekter 
för liv och hälsa 


Ekonomi 


Försumbara 
direkta 
kostnader. 
 
 
 
Försumbara 
indirekta 
kostnader. 


Mycket 
begränsade 
direkta 
kostnader upp 
till 10 mSEK. 
 
Mycket 
begränsade 
indirekta 
kostnader. 


Begränsade 
direkta kostnader 
upp till 100 
mSEK. 
 
 
 
Begränsade 
indirekta 
kostnader. 


Höga direkta 
kostnader upp till 
750 mSEK. 
 
 
 
Höga indirekta 
kostnader. 


Mycket höga direkta 
kostnader – >750 
mSEK. 
 
 
 
 
Mycket höga indirekta 
kostnader. 
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October 23, 2017-10-20 

Morgan Wiktorsson 
Verkställande Direktör 
Circle K Sverige AB 
Torkelknutssonsgatan 24 
118 49 Stockholm 

 

Diarienummer TRN 2017-0052. 

Remiss om regionalt samrådsförslag om ny utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Circle K Sverige AB har tagit emot rubricerat samrådsförslag om regional utvecklingsplan för 
Stockholms län och inkommer med anledning av detta med följande synpunkter. 

Sammanfattning och slutsatser 
RUFS 2050 saknar strategi och lösningar avseende drivmedelsförsörjningen för:  

- omställningen från fossila och fossilfria flytande drivmedel till framtida lösningar 
- framtidens person- och varutransporter i ljuset av den stora befolkningstillväxten 
- behoven av drivmedel och reservkraft för återuppbyggnaden av totalförsvaret  

Den regionala utvecklingsplanen ska uttrycka Stockholmsregionens samlade vilja och peka ut den 
långsiktiga riktningen för regionen. När det gäller försörjningen av Stockholms behov av flytande 
bränsle, är utställningsförslaget otydligt och motstridigt. RUFS 2050 beskriver att utvecklingen fram 
till 2050 innebär mycket stora omställningar, men saknar lösningar och förslag för hur försörjningen 
av drivmedel ska se ut. Inte heller diskuteras kopplingarna för övergången från fossila till förnybara 
flytande drivmedel, eller behoven utifrån pågående återuppbyggnad av totalförsvaret i Sverige och 
huvudstadsregionen.  
Sammanfattningsvis, innebär den geopolitiska utvecklingen och återuppbyggnaden av totalförsvaret 
tillsammans med prognoserna för den mycket starka befolkningsutvecklingen, att prognoserna för 
behovet av flytande drivmedel är långt större idag än när RUFS 2010 skrevs. Att då inte lyfta in 
tankegångarna från nedanstående framsynta ställningstagande i RUFS 2050, påverkar den regionala 
utvecklingsplanens trovärdighet i grunden.  
RUFS 2010: 
”En övergång till förnybara drivmedel innebär att allt större volymer flytande bränslen kommer att 
hanteras de närmaste decennierna. Regionen bör behålla befintliga anläggningar för hantering av 
flytande bränslen, då alternativa depåer skulle medföra många fler tankbilstransporter. Regionen bör 
avveckla sin depåkapacitet först efter att icke-flytande drivmedel fått genomslag på marknaden. 
Depåerna för flytande bränsle vid Berg och Loudden ska behållas under planperioden till år 2030.” 
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Circle Ks uppfattning är att den naturliga lösningen, intill dess att alternativa lösningar finns, är att 
behålla Bergs Oljehamn, eftersom volymen från Loudden väl ryms inom Bergs nuvarande 
miljötillstånd och kapacitet.  

Skrivningen bör ändras så att RUFS 2050 följer statens och myndigheternas ställningstagande 1 Staten 
och myndigheterna menar att en väl fungerande och robust drivmedelsförsörjning i 
Stockholmsregionen, är av både regional och nationell betydelse. En samtidig nedläggning av 
Loudden och Bergs drivmedelsdepåer leder till en försämrad robusthet och skapar risker för 
samhället. Man skriver också att frågan är särskilt angelägen mot bakgrund av det försämrade 
omvärldsläget.  Circle K menar därför att texten ska justeras från ”att Bergs Oljehamn kommer att 
avvecklas senast 2030” 2 till ”att Bergs Oljehamn kan avvecklas tidigast 2030. Avveckling ska 
anpassas till behoven för omställningen från fossila till fossilfria flytande drivmedel. Avvecklingen 
måste även lösa behovet av person- och varutransporter i ljuset av den stora befolkningstillväxten 
inklusive samhällets behov av drivmedel och reservkraft som kommer av återuppbyggnaden av 
totalförsvaret”  

 Bristande logik 
RUFS 2050 beskriver depåområdena för Loudden och Bergs som utredningsområden med 
”intentionen att utveckla tät stadsbebyggelse 3” och det står också att ”att Bergs oljehamn i Nacka 
kommun kommer att avvecklas senast 2030” 2. Bergs beskrivs alltså som utredningsområde samtidigt 
som man anger att terminalen ska avvecklas. Notera att det inte finns några beslut om att avveckla 
Bergs oljehamn i Nacka kommun. Nacka kommun har sagt upp tomträttsavtalet för fastigheten där 
Bergs Oljehamn är belägen (Nacka Sicklaön 13:83) och en rättslig prövning pågår. Mark- och 
miljödomstolen fastställde 2017-05-29 att det inte finns skäl för uppsägningen av tomträtten till 
fastigheten och att uppsägningen därmed är utan verkan. Domen är överklagad av Nacka kommun. 
Circle K anser, eftersom det pågår en rättsprocess, att det är korrekt att ange fastigheten, Nacka 
Sicklaön 13:83 som ett utredningsområde som inte ingår i den centrala regionkärnan på plankartan. 
Skälet till denna syn är att rättsprocessen inte kommer att vara avklarad vid tidpunkten för planens 
antagande, sommaren 2018. 

Transporter och infrastruktur beskrivs som starkt ökande under planperioden men utan en strategi 
eller diskussion om hur försörjningen av flytande drivmedel ska ske. 
RUFS 2050 beskriver via nedanstående citat effekterna av befolkningsökningen: 

- ”Regionens befolkningstillväxt till 2050 kommer att leda till stora volymökningar med 
avseende på samtliga trafikslag för gods” 4 

- ”Godstransporterna och varuförsörjningen i Stockholms län är en del av ett nationellt och 
internationellt transportsystem.” 4 

- ”En betydande del av dagens resor, både individuella och med kollektivtrafik, och transporter 
i länet sker på vägnätet. I synnerhet resor i de glesare delarna av länet men även resor på 
tvären samt lokala resor sker övervägande med bil. En betydande del av näringslivets 
transporter i länet går också på väg. Majoriteten av trafiken på länets vägar har start- och 
målpunkt i länet. I många relationer är vägtrafiken mer flexibel än övriga trafikslag och 
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erbjuder möjlighet till transport av gods och personer från dörr till dörr. En fungerande 
vägtrafik är bland annat därför viktig för den regionala ekonomin” 5 

- Vägtrafikarbetets utveckling framåt beror till stor del på den ekonomiska utvecklingen samt 
på framtida bränslepriser men prognoser för vägtrafikens utveckling visar på stark tillväxt” 5 

- ”Sett till den förväntade befolkningstillväxten medför det en ytterligare ökning av 
godstransporterna, både konsumtionsvaror och transporter i samband med bland annat ett 
ökat bostadsbyggande och infrastrukturprojekt” 6 

- Fram till år 2050 beräknas att godstransporterna inom Stockholms län till största delen 
består av vägtransporter som därigenom belastar väginfrastrukturen” 6 

 
Därtill menar RUFS 2050 att det ur en resiliens - och krishanteringssynpunkt måste finnas en 
bränslelagring och logistik som kan försörja länet i minst 30 dagar. RUFS 2050 beskriver att 
bränsleförsörjningen behövs men återigen problematiserar man inte och diskuterar heller inte några 
lösningar. Mot bakgrund av ovanstående framtidsprognoser och skrivningar måste RUFS 2050 - för 
att leva upp till ambitionerna att vara en relevant och betydelsefull plan för stockholmsregionen, som 
”pekar ut den långsiktiga riktningen för regionen” - innehålla beskrivningar för hur 
drivmedelshanteringen ska säkras. 

RUFS syn på flygtrafikens betydelse 

- ”Arlanda flygplats roll som ett internationellt nav för flygtrafik är central för regionens och 
hela landets utveckling och konkurrenskraft både idag och på sikt. Kapaciteten behöver öka 
vilket aktualiserar frågan om beslut om en fjärde landningsbana. I takt med att fler reser till 
och från Arlanda flygplats behöver infrastrukturen i och kring flygplatsområdet utvecklas och 
anpassas. Inom regionen behöver tillgängligheten till och från flygplatsen stärkas. Framför 
allt från de regionala stadskärnorna. Bromma flygplats är i dag en viktig en nod för 
affärsresor framför allt inom Sverige och till Bryssel. För den internationella tillgängligheten 
är även övriga trafikflygplatser i östra Mellansverige viktiga. Sveriges strategiska och 
konkurrenskraftiga läge mellan Nordamerika och Asien ger förutsättningar att utveckla 
Arlanda som en flygfraktsterminal” 7 

- ”Att vara en liten storstadsregion i periferin av Europa och samtidigt vara internationellt 
ledande är en stor utmaning. Stärkt tillgänglighet genom bland annat flyget ökar regionens 
attraktions- och konkurrenskraft. Arlanda är det naturliga navet för flygtrafiken i regionen 
och knyter samman Stockholm med övriga Sverige och resten av världen” 8 
 

Givet att distributionen till Arlanda sker via järnväg från Gävle och distributionen till Bromma och 
Skavsta sker via tankbil från Bergs Oljehamn, är det möjligt, att vid ett stopp i trafiken från Gävle, 
försörja Arlanda från Bergs Oljehamn via tankbil. Andra alternativ saknas.  Med hänsyn till Arlandas 
betydelse enligt ovan saknas ett insiktsfullt resonemang om konsekvenserna av en nedläggning av 
Bergs Oljehamn i Nacka i RUFS 2050.  Jämför den situation och de konsekvenser som följde av de 
uteblivna leveranserna av flygbränsle till Auckland Airport under september 2017. 
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RUFS syn på eldistribution och energiförsörjningen  
Energisäkerhetsfrågorna ökar i betydelse framöver utifrån både ett totalförsvars- och 
resiliensperspektiv.  

- ”Bygg upp energilagringskapaciteten både små- och storskaligt. Påskynda elektrifieringen av 
vägtransportsektorn och säkerställ samtidigt att de lokala elnäten har tillräcklig effekt.” 9 

RUFS identifierar att energiförsörjning och eldistributionen ökar i betydelse men utan att beskriva 
lösningarna för behovet av reservkraft. 

RUFS syn på att värna och utveckla regionens energiproduktion  
Man skriver att det finns behov av att planera och bygga nya anläggningar och infrastruktur för en 
ökad regional produktion av förnybara bränslen och drivmedel. Därtill att: 

- ”Det är och förblir viktigt att värna om länets anläggningar, terminaler och energihamnar. 
Flytande drivmedel behöver storskaliga nya lagringsmöjligheter och år 2030 lär 
distributionsmönstret i regionen se mycket annorlunda ut i förhållande till i dag. Nya 
storskaliga kretsloppsanläggningar, till exempel i Högbytorp, Brista och Högdalen, behövs för 
att utöka regionens egen försörjning med drivmedel.” 10 
 

Problembeskrivningen är på plats, man pekar på behoven men säkrar inte drivmedelsförsörjningen i 
närtid och över planperioden. Detta förefaller motsägelsefullt eftersom beskrivningen av det 
regionala förhållningssättet även säger: 

- ”Säkerställ att tekniska anläggningar som har regional betydelse bibehålls och utvecklas” 11 
- ”Säkerställ tänkbara platser för nya, tekniska anläggningar i goda, regionala lägen. Utveckla 

en regional samordning och samverkan mellan såväl offentliga som privata aktörer” 12 
 

Sammanfattningsvis menar såväl staten, statliga myndigheter som Circle K, att Bergs Oljehamn som 
drivmedelsanläggning är av regional betydelse, varför det är naturligt att skrivningen från RUFS 2010 
även tas in i RUFS 2050. Det bör noteras att 20,5% av Circle Ks försäljning av drivmedel i Sverige 
redan idag utgörs av fossilfritt bränsle. En nedläggning av Bergs Oljehamn, som har en mycket 
betydelsefull roll i omställningen från fossilt till fossilfritt bränsle i Stockholms län, står därför i 
motsättning till den omställningsprocess som pågår och som RUFS 2050 också beskriver. 
 
RUFS syn på klimatpåverkande utsläpp och dricksvattenförsörjning 

- Målet att vara utan klimatpåverkande nettoutsläpp till 2045 betyder att de klimatpåverkande 
utsläppen måste minska med 70 procent till 2030 räknat från 2010. Detta är framför allt en 
betydande utmaning för regionens transporter. 16 

 
Nedläggningar av de befintliga depåerna på Loudden och Bergs i Nacka ökar CO2-utsläppen från 
transporterna av drivmedel till slutkunder med 5-6 gånger, vilket står i direkt motsättning till 
målsättningen.  

 
- ”Trygga en hållbar och säker dricksvattenförsörjning. En långsiktigt hållbar 

dricksvattenförsörjning kräver att en större del av Mälaren omfattas av vattenskydd” 13 
- ”Att Mälaren kan användas som dricksvattentäkt är en förutsättning för regionens 

utveckling. Skyddet av Mälaren som vattentäkt och rekreationsområde måste därför 
prioriteras” 14 
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Transporterna av bensin och diesel över Mälaren in till Västerås kommer att dubbleras vid en 
nedläggning av de båda depåerna i närheten av Stockholm 15 Detta står i motsättning till det uttalade 
skyddet av Mälaren.  
 
 
Stockholm 2017-10-20 
Med Vänlig Hälsning 
 
 
 
Morgan Wiktorsson 

Verkställande direktör 
 
 
Referenser 

1)  
- Minnesanteckningar. Projekt ”Stockholmsregionens försörjning av olja och drivmedel” 

Länsstyrelsen, Energimyndigheten, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Trafikverket.  

- Begäran om regeringsuppdrag från Länsstyrelse i Stockholm, Energimyndigheten, 
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket ”Angående 
Stockholmregionens drivmedelsförsörjning daterad 2017-05-30 med N2017/01596 

 
RUFS utställningsförslag: 
2) sid 195 
3) Sid64 
4) Sid 85 
5) Sid 186 
6) Sid 187 
7) Sid 63 
8) Sid 190 
9) Sid 174 
10) Sid 175 
11) Sid 90 
12) Sid 166 
13) Sid 73 
14) Sid 111 
15) Sid 51 ”Trygg drivmedelsförsörjning- Mälarregionen” av 4C Strategies. 
16) Sid 121 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 
Fax 

010-223 11 10  

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
 

 

Minnesanteckningar möte 2 med drivmedelsbolagen i 
frågan om Stockholmsregionens försörjning av olja och 
drivmedel 

 

Tid: 2016-10-17, klockan 13:30 

Plats: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66 

Närvarande:  

 

Chris Heister  Landshövding, Länsstyrelsen 

Patrik Åhnberg Samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen 

Staffan Forsell Projektledare, Länsstyrelsen 

Peter Sandwall Generaldirektör, Försvarsmakten 

Johan Askerlund Utredare, Försvarsmakten 

Erik Brandsma  Generaldirektör, Energimyndigheten 

Hans Spets  Expert, Energimyndigheten 

Morgan Wiktorsson VD, Circle K Sverige AB 

Håkan Svanberg Senior advisor, Circle K Sverige AB 

Andrea Haag  Director Sustainability and communication. OKQ8 AB 

Mikael Bergström  Director Unmanned stat & real est & legal, OKQ8 AB 

Anders Malm Executive Vice President Supply & Trading Preem AB 

Leif Söderberg Depåchef, St1 Sverige AB 

Paul Sellerholm Ansvarig för försörjningsplanering, St1 Sverige AB 

Välkomna 

Landshövdingen hälsade alla välkomna. 

Landshövdingen önskar med detta möte ge en lägesrapport kring det pågående 

arbetet med den statliga samordningen och att bjuda in till fördjupat samarbete 

som präglas av delaktighet och konstruktivitet. Det gemensamma ansvaret för att 

trygga Stockholmsregionens försörjning av drivmedel delas av flera parter och 

alla måste bidra. Ingen part kan luta sig tillbaka och låta andra parter lösa 

problemet eller att låta tiden rinna iväg. 

Generaldirektören för Försvarsmakten gav en introduktion till aktuellt 

planeringsläge mot bakgrund av förändringar i omvärlden och regeringsuppdraget 

om återupptagen totalförsvarsplanering för berörda myndigheter. 

Generaldirektören för Energimyndigheten betonade vikten av att alla parter agerar 

tillsammans för att finna konstruktiva lösningar. Det är nödvändigt att hantera 

problemet dels på kort sikt och på lång sikt. 
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Minnesanteckningar 

 
  

 

Bakgrund, Lägesrapport från pågående arbete 

Projektledaren för den statliga samordningen Staffan Forsell redogjorde för 

aktuellt läge. 

Se bifogad presentation. 

Arbetsformen för den statliga samordningen går nu in i ett skede där de statliga 

myndigheterna ska ta fram ett antal utgångspunkter för fortsatt hantering. Till 

dessa utgångspunkter kommer ett antal kritiska ”knäckfrågor” att listas. 

Knäckfrågorna kan utgöras av definitioner av olika företeelser, tekniska 

förutsättningar, principiella ställningstaganden eller juridiska frågeställningar som 

på olika sätt behöver arbetas igenom och/eller lösas ut.  

Den statliga samordningen kommer att leverera en arbetsplan innehållande 

utgångspunkter och hantering av knäckfrågor för en långsiktig lösning efter 

årsskiftet. 

Tidsperspektiv 

Louddens avtal med drivmedelsbolagen går ut 2019-12-31. Miljötillståndet 

sträcker sig till 2030. 

Bergs tomträtt är uppsagd fr o m 2018-12-31, men uppsägningen har inte vunnit 

laga kraft. Bergs miljötillstånd är inte tidsbegränsat. 

Södertälje hamn bedriver idag oljehantering, men i mindre omfattning än vid 

Bergs och Loudden. Södertälje hamn har sökt miljötillstånd för en utbyggnad som 

skulle kunna klara att hantera merparten av de volymer som idag hanteras på 

Bergs och Loudden. Processen om villkoren i miljötillståndet pågår fortfarande 

och det finns inte några investeringsbeslut om utbyggnad i hamnen. Trafikverket 

genomför en farledsutredning om utbyggnad av farleden mellan Landsort och 

Södertälje, men utredningen är inne i ett tidigt skede och genomförandet kommer 

att ta tid. St1 bedriver idag verksamhet i Södertälje. Preem, OKQ8 och Circle K 

har inte visat något intresse för att flytta till Södertälje. En koncentration av 

terminalkapaciteten till Södertälje behöver utvärderas ur ett sårbarhetsperspektiv. 

GD-gruppen som leder den statliga samordningen har konstaterat att det mot 

bakgrund av ovanstående omständigheter är nödvändigt att se på frågan om 

regionens försörjning av olja och drivmedel i två tidsperspektiv; kort och lång 

sikt. För att komma vidare med analysarbete och processer har GD-gruppen 

beslutat att arbetet ska bedrivas vidare enligt nedanstående arbetshypoteser: 

 Kort sikt = 2016-2030 

 Lång sikt = efter 2030 

 Södertälje är inte en lösning på kort sikt. 

 Bergs och Loudden är inte långsiktiga lösningar. 
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Det är värt att notera att de statliga aktörerna inte har full rådighet över alla delar 

av denna process. Ett öppet och konstruktivt samarbete som präglas av ett 

ömsesidigt ansvarstagande från alla parter är nödvändigt. 

Drivmedelsbolagen kommenterar pågående arbete 

Samtliga drivmedelsbolag välkomnar det pågående samarbetet och erbjuder sig att 

ställa resurser till förfogande för att bidra med erfarenheter till processen.  

Nästa möte genomförs enskilt med ett bolag åt gången. 

Länsstyrelsen kommer tillsammans med övriga berörda myndigheter att kalla till 

kommande möten med respektive bolag. 

Kontaktpersoner från respektive bolag 

Samtliga bolag har pekat ut kontaktpersoner för den fortsatta processen. 

Circle K Håkan Svanberg 

OKQ8 Andrea Haag 

Preem Anders Malm 

St1 Leif Söderberg 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Staffan Forsell 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

 



Stockholmsregionens försörjning av 
olja och drivmedel

-möte med drivmedelsbolagen
2016-10-17

Länsstyrelsen Stockholms län, Energimyndigheten, Försvarsmakten, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket



Dagordning

• Välkomna

• Bakgrund, lägesrapport från pågående arbete

• Oljebolagen kommenterar pågående arbete 

• Former för kommande samarbete, kontaktpersoner från respektive 
bolag



Bakgrund

• Ansvaret för drivmedelsförsörjningen i Stockholms län delas av flera 
olika parter
• Konstruktivt samarbete är nödvändigt!

• Samarbete mellan fem statliga myndigheter
• Styrgrupp med GD och Landshövding

• Expertgrupp

• Dialog och samarbete med berörda kommuner
• Utpekade kontaktpersoner

• Dialog och samarbete med drivmedelsbolagen



Loudden 
590 000

Utlevererad 
volym 
oljedepåer 
(ton/år)

Bergs 
900 000

Södertälje 
270 000

Västerås 
470 000

Norrköping 
960 000

Gävle 
1 600 000



Tidplaner och processer (illustrativ -gammal)



Tidplaner ny
? Rättsprocesser
? Saneringstider
? Former för avveckling

? Miljötillstånd
? Investeringsbeslut
? Genomförandetid

? Ny struktur



Slutsats för fortsatt arbete (-arbetshypoteser)

• Kort sikt = 2016-2030

• Lång sikt = fr o m 2030

• Södertälje är inte en lösning på kort sikt
• Brist på investering
• Brist på fattade beslut
• Brist på miljötillstånd
• …

• Bergs och Loudden är inte långsiktiga lösningar
• Louddens miljötillstånd
• Regionens behov av mark för bostäder
• Kommunernas långsiktiga intentioner
• Närhet till bebyggelse
• Närhet till kommunikationer
• …



Utgångspunkter för fortsatt samarbete
…med en lång rad tillhörande knäckfrågor

• Frågan om Stockholmsregionens försörjning av olja och drivmedel är ett lokalt, 
regionalt och nationellt intresse.

• Olje- och drivmedelsbolagen är avgörande aktörer i försörjningen, både i vardag 
och vid störda förhållanden.

• Det nya säkerhetspolitiska läget och uppdraget om återupptagen 
totalförsvarsplanering ställer krav på en hög värdering av beredskapsperspektivet.

• En trygg och långsiktig försörjningsstruktur som lever upp till dagens och 
framtida krav, även vid störda förhållanden, måste etableras. 

• Även en fossilfri fordonsflotta behöver tillgång till flytande bränsle i framtiden.

• Flytande bränsle (diesel) kommer att behövas till reservkraft oavsett om 
fordonsflottan övergår till en större andel laddhybrider.

• Geografisk tillgänglighet till användare är viktigt vid störda förhållanden

• Drivmedelsdepåer behöver skydd, särskilt vid höjd beredskap

Illustrativ lägesredovisning 2016-10-17, ej slutligt fastställda



Fortsatt process

• Statlig samordning
• Arbeta vidare med utgångspunkter och knäckfrågor

• Uppgraderas efter bearbetning till bedömningar –inriktning 

• Arbeta vidare med en arbetsplan för långsiktig lösning

• Ramarna klara efter årsskiftet

• Konstruktivt samarbete
• Kommuner

• Bolag



Fortsatt process

• Dialog med bolagen
• Former

• Kontaktpersoner

• Kommande möten med VD-GD

• Maila till:
• Staffan.forsell@lansstyrelsen.se
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Trygg drivmedelsförsörjning: Mälarregionen 

- En analys utifrån kris- och höjd beredskap  
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Sammanfattning 
4C Strategies har på uppdrag av Statoil Fuel & Retail AB analyserat hur Mälarregionen tryggt kan 

försörjas med drivmedel och flytande bränslen i krissituationer och vid höjd beredskap. Bakgrunden är 

de kommunala planerna på att under de närmaste åren avveckla Stockholmsområdets bägge 

drivmedelsdepåer, Bergs oljehamn i Nacka och Loudden vid Värtan i Stockholm. De risker av olika slag 

som bränsle- och drivmedelsförsörjningen kan utsättas för har analyserats med vedertagen metodik 

och utifrån det har försörjningssystemets sårbarhet bedömts utifrån perspektiven kris- och höjd 

beredskap. 

 

Det är i detta sammanhang av yttersta vikt att identifiera, förstå och ta hänsyn till de komplexa 

samband som trygg energiförsörjning innebär. Ett av dessa samband är att de privata 

drivmedelsbolagens depåer utgör ryggraden i beredskapen för drivmedelsförsörjningen, då man har 

avvecklat de tidigare omfattande, statliga depåerna. Just depåstruktur, det vill säga antal depåer och 

avstånden mellan dem, är helt avgörande för robusthet och trygghet i kris eller höjd beredskap.  
 

Fyra olika framtidsscenarier beskrivs för hur den regionala depåstrukturen och försörjningsystemet 

skulle kunna utformas, vid en avveckling av bägge Stockholmsdepåerna eller en av dem. Scenarierna 

innefattar en fördelning av volymerna från den/de avvecklade depån/depåerna på kvarvarande fyra 

eller fem depåer. Ett scenario baseras på tillkomsten av en ny depå i Södertälje men i övrigt så är det 

redan existerande depåer och depåkapacitet som nyttjas.  

 

De viktigaste slutsatserna i rapporten är: 

 Inga förändringar i depåstruktur bör göras förrän förmågan att möta de krav som de nya 

förordningarna för krisberedskap och höjd beredskap ställer har tydliggjorts. Det 

säkerhetspolitiska läget medför att en aktiv planering för krisberedskapen i samhället och för 

totalförsvaret har återupptagits genom nya beslut av riksdag och regering. De krav som denna 

planering kommer att ställa på myndigheter och på det civila samhället kommer att tydliggöras 

under de närmaste åren. Det är av nationellt intresse att sårbarheten hos drivmedelsförsörjningen 

i Mälarregionen inte ökar genom stora förändringar i depåstrukturen innan resultaten av den 

återupptagna och komplexa beredskapsplaneringen är bättre kända. 

 

 Planeringen bör utgå från att förbrukningen av flytande drivmedel i Mälarregionen i ett 20-årigt 

tidsperspektiv kommer att ligga på ungefär samma nivå som i dag. En något minskad total 

drivmedelsförbrukning i landet motverkas av den snabba befolkningsutvecklingen i 

Mälarregionen. En lägre förbrukningsnivå är möjlig genom bl.a. teknikutveckling (t.ex. snabb och 

storskalig omställning till eldrift i trafiken), men försörjningsberedskapen kan inte bygga på 

optimistiska antaganden om en sådan utveckling. 

 

 En reduktion av lagringskapaciteten i Mälarregionen genom nedläggning av en, eller bägge, 

depå(erna) i Stockholmsområdet kommer att leda till en ökad sårbarhet för störningar i 

drivmedelsförsörjningen genom att den koncentreras till färre depåer och genom att 
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transportavstånden blir markant längre. I de fyra scenarierna minskar lagringskapaciteten med 10-

30 % medan transportbehoven för de omfördelade volymerna och de koldioxidutsläpp det i sin tur 

medför ökar med 200-500 %. De fyra scenarierna medför också ökade investeringar, särskilt så om 

ny depåkapacitet ska anläggas.  

 

 Det är inte realistiskt att Bergs depå ska kunna avvecklas till utgången av 2018 och att volymerna 

överflyttas till andra depåer. Även möjligheten att avveckla Loudden till slutet av 2019 framstår 

som tidsmässigt mycket optimistisk. En nybyggnad av en depå i Södertälje framstår som en högst 

osäker möjlighet, med hänsyn till såväl tillståndsfrågor som berörda aktörers investeringsvilja. 

 

 En avveckling av Bergs depå skulle innebära att den naturliga redundansen för försörjningen av 

Arlanda med flygbränsle försvinner, samtidigt som försörjningstryggheten för Bromma försämras 

då leveranserna nu istället sker från Gävle istället för Bergs. 

 

 Vid en avveckling av den ena eller bägge depåerna i Stockholmsområdet minskar kapaciteten att 

hålla såväl kommersiella som beredskapslager i regionen. I dagsläget finns det inget lagkrav på var 

geografiskt lagren måste hållas, hur de måste lagras och dessutom tillåts en del av lagren hållas i 

form av oraffinerad råolja. De nya förordningarna för krisberedskap och höjd beredskap kan 

mycket väl komma att förändra allt detta. Det skulle kunna innebära att lagringen eller del av 

lagringen måste vara i det geografiska område lagret är tänkt att försörja och att en viss del måste 

lagras i bergrum. Samtidigt så kan dagens möjlighet att hålla en del i form av råolja komma att 

försvinna. 

 

 De viktigaste omvärldsfaktorerna inkluderar de större infrastrukturprojekten förbifart Stockholm, 

eventuell nedläggning av Bromma och expansion av Arlanda.  Innan större förändringar i 

depåstruktur genomförs bör man avvakta tills dess att många av dagens frågetecken har rätats ut. 

 

Ovanstående faktorer, som är relaterade till behovet av skydd av samhällsviktig verksamhet vid kris 

och höjd beredskap, måste vägas mot det kommunala och samhälleliga intresset av lokal 

stadsutveckling och att kunna bygga attraktiva bostäder på depåernas markområden.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Stockholmsregionens drivmedelsförsörjning kommer primärt ifrån två drivmedelsdepåer, Bergs och 

Loudden. Bergs depå anlades 1959-1962 av dåvarande Svenska Esso AB, nuvarande Statoil Fuel & 

Retail Sverige AB. Marken är upplåten med tomträtt av Nacka kommun. Kommunen önskar nu återta 

tomträtten till slutet av 2018 för att istället använda marken till, i enlighet med projektprogrammet, 

att bygga cirka 2 0001 bostäder på. Programmet för byggnation av Bergs är en del av de totalt 13 500 

bostäder som ska vara på plats i samband med att den planerade förlängningen av den blå 

tunnelbanelinjen öppnar 2025-2030. Samtidigt pågår utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden där totalt 

12 000 bostäder ska upprättas till år 2030. Cirka 8 0002 av dessa 12 000 förutsätter en nedläggning av 

depån på Loudden. Staden planerar därför för en avveckling av depån till slutet av 2019. 

 
Med anledning av ovan har Statoil Fuel & Retail Sverige AB anlitat 4C Strategies för att analysera olika 

och möjliga lösningar för hur Stockholm och Mälarregionen (Södermanland, Stockholm, Uppsala, och 

Västmanland län) kan komma att försörjas med flytande bränslen och drivmedel (diesel, bensin, 

biodrivmedel, flygbränsle, Eo1-6), i framtiden.   

 
1.2 Syfte 
Projektets primära syfte har varit att bedöma och värdera robustheten av Mälarregionens framtida 

energiförsörjning med flytande bränslen och drivmedel i situationer av kris och höjd beredskap, vilket 

är av nationellt intresse.  

 

Bergs och Loudden depåerna utgör i detta sammanhang delar av det försörjningssystem som har till 

uppgift att säkerställa en trygg bränsle- och drivmedelsförsörjning till denna region. Hela 

försörjningssystemet inkluderar import, raffinering, depåer, transporter och distribution/försäljning.  

 
1.3 Problemställning 
Den övergripande problemställningen handlar om att väga två samhällsintressen, Lokal 

stadsutveckling och Trygg energiförsörjning, mot varandra (Figur 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 ”Här planera och bygger vi” http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/Sidor/default.aspx   
2 Ann-Christine Nyberg, Planeringsprojektchef Exploateringskontoret, Norra Djurgårdsstaden 

http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/Sidor/default.aspx
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LOKAL 
STADSUTVECKLING

TRYGG ENERGI-
FÖRSÖRJNING

 Depåstruktur
 Lagringskapacitet
 Beredskapsfrågor
 Importberoende
 Kostnader
 Miljöaspekter
 Risk och sårbarhet

 Sjönära
 Infrastruktur
 Exploateringsfrågor
 Bygglov
 Detaljplaner
 Miljöaspekter
 Risk och sårbarhet

 
Figur 1 Väga olika samhällsintressen mot varandra 

 

Tidigare studier har inte, eller endast begränsat, utvärderat bränsle- och drivmedelsförsörjningen 

utifrån aspekterna krisberedskap och höjd beredskap. Rapporten mynnar således ut i bedömningar av 

hur trygg energiförsörjningen, i form av bränslen och drivmedel, till Mälarregionen är, bör vara och 

kan komma att bli i olika scenarier för den framtida depåstrukturen.  
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2. Metodik 
Ansatsen och målsättningen har varit att angripa frågeställningen faktabaserat och brett, utan att 

frångå viktiga detaljer. Faktaunderlag har utgjorts av befintliga analyser, information om/från 

marknadsaktörer och studier från välrenommerade källor så långt det har varit möjligt, till exempel 

Statistiska Centralbyrån (SCB), Energimyndigheten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

(MSB), och drivmedelsbolagens miljörapporter. Dessa har sedan kompletterats av intervjuer med 

viktiga intressenter, bland annat Länsstyrelsen, drivmedelsbolagen, Energimyndigheten, Trafikverket, 

Sjöfartsverket, Södertörn Brandförsvar, MSB och Försvarsmakten. Vid genomförandet av studien har 

4C Strategies haft stöd av en rådgivande grupp av externa experter inom områdena totalförsvar, 

oljeberedskap och logistik. Full referenslista återges i Bilaga 1.  

 

Studien har utförts med ett tidsperspektiv som sträcker sig cirka 20 år framåt, d.v.s. fram till andra 

hälften av 2030-talet. Detta för att konsekvenserna av förändringar i försörjningssystemet är 

långsiktiga till sin natur samtidigt som ovissheten blir alltför stor om man blickar än längre fram. Valet 

av tidsspann korresponderar även grovt till när nuvarande avtal för Bromma flygplats löper ut (2038). 

 

För att kunna bedöma Mälarregionens försörjningstrygghet avseende flytande bränslen och drivmedel 

har robustheten hos fem olika depå-scenarier analyserats, dagens situation (referensscenario) och fyra 

framtidsscenarier. Följande aspekter har analyserats och bedömts: kostnad & miljö, risk & 

krisberedskap, höjd beredskap/krig, samt genomförbarhet i ett tidsperspektiv. De relativa 

bedömningarna ges på en 5-gradig skala, från mörkgrön (bra) till röd (mycket dålig). De enskilda 

bedömningar som gjorts för respektive aspekt har sedan vägts samman för att ge en helhetsbild över 

de olika scenariernas relativa och övergripande robusthet. 

 

För samtliga scenarier har lagringskapacitet och genomslag kartlagts, baserat på 2014 års 

miljörapporter, samt drivmedelsbolagens befintliga tillstånd för respektive depå. Antaganden om hur 

volymer från nedlagd(a) depå(er) omfördelas till andra depåer har baserats på intervjuer med 

respektive drivmedelsbolag, existerande miljötillstånd och fysisk kapacitet. 

 

Utvärderingen och bedömningen av kris- och höjd beredskap har utgått från förordningarna för 

krisberedskap och höjd beredskap. Krisberedskapen har även analyserats med hjälp av en riskanalys i 

enlighet med ISO 31000. Fördelen med att nyttja ett standardiserat angreppssätt likt ISO 31000 är att 

bedömningen bland annat blir mer objektiv än den annars skulle vara. Samtliga fem depå-scenarier 

eller depåstrukturer, som alla utgör alternativa lösningar för försörjning av Mälarregionen med 

bränslen och drivmedel, har på detta sätt bedömts och analyserats.   
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Avgränsning 

Studien har inte haft möjlighet att fördjupa sig i detaljerade beräkningar av transportbehovet och dess 

miljökonsekvenser. Den typen av beräkningar tidigare har genomförts av bland annat i WSPs studie 

gällande Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning3. Istället har de relativa skillnaderna i 

transportarbete mellan de olika alternativen analyserats, där endast de volymer som påverkas av 

förändringarna i depåstrukturen, det vill säga de volymer som måste omfördelas när en eller två 

depåer avvecklas, har legat till grund för beräkningarna. 

 
  

                                                      
3 WSP - Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning, Fördjupning av rapport Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning, 
2013-05-08. SLUTRAPPORT 2014-02-14 
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3. Förutsättningar 
Förutsättningarna för hur Mälarregionen långsiktigt och tryggt ska kunna försörjas med flytande 

bränslen och drivmedel (diesel, bensin, biodrivmedel, flygbränsle, Eo1-6 etc.) bestäms av hur väl 

gällande lagar och förordningar uppfylls, vilka volymer och fysisk lagringskapacitet som 

försörjningssystemet måste hantera respektive ha, samt hur väl viktiga omvärldsfaktorer beaktas. 

 

3.1 Lagar och förordningar för trygg energi-/drivmedelsförsörjning 
 

Trygg energiförsörjning, i denna kontext, beskrivs av Energimyndigheten på följande sätt: 

 
”Det moderna samhället är starkt beroende av en fungerande energiförsörjning. Störningar och avbrott 

i försörjningen av el, drivmedel, gas eller värme kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl den 

enskilde som för viktiga funktioner i samhället. Det gör att det ställs höga krav på tillförlitligheten i 

energisystemen, det vill säga att det finns en trygg energiförsörjning”.  

 
Vidare har Energimyndigheten inom uppdrag Grundläggande säkerhetsnivåer (GSN)4 och med hjälp av 

bedömningar från branschen identifierat att distributionsledet är den mest kritiska verksamheten 

inom drivmedelsförsörjningskedjan, där fokus ligger på depåer och drivmedelsstationer. 

 

Detta innebär sammantaget att försörjningssystemet (oavsett hur det ser ut i termer av 

import/produktion, lagring, distribution etc.) måste möta en rad funktionella och formella krav i 

vardagen såväl som i kris och vid höjd beredskap (Figur 2). Allt planerings- och utvecklingsarbete för 

kris och höjd beredskap är av förebyggande natur och genomförs som en del av den vardagliga och 

normala verksamheten.    

 

Kris i detta sammanhang betyder allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är av 

stor betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande 

värden. Höjd beredskap innebär krig eller krigsfara och beslutas av regeringen. Då ska hela samhället 

inom ramen för det som kallas civilt försvar kunna bidra till försvarsansträngningarna.  Det handlar om 

att skydda befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens 

förmåga att möta en angripare. 
 

                                                      
4  Energimyndigheten - GSN Energi och Nulägesanalys inom drivmedelsförsörjningen, Delrapport Dnr 2012-9068 

Kraven på drivmedelsförsörjningen som ställs av de nya förordningarna (2016-04-01) för 

krisberedskap och höjd beredskap (2015:1052 respektive 2015:1053) är idag inte kända, kartlagda 

eller konkretiserade. Dagens krisberedskapsförmåga är inte heller i alla delar känd eller verifierad.    
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I vardagen och i kris och höjd beredskap

Trygg försörjning av 
Mälarregionen med 
flytande drivmedel

Ekonomisk effektivitet

Miljökrav

Myndigheter

Beredskapslager

Totalförsvaret

Reservkraft

Leveranssäkerhet

 
Figur 2 Krav på försörjningsystem 

3.1.1 Myndigheter 

Myndigheter och andra offentliga organisationer är skyldiga att kunna upprätthålla en förmåga att 

tillhandahålla samhällsviktig verksamhet även i ett ansträngt läge eller krisläge. Samhällsviktig 

verksamhet är samhällsfunktioner/sektorer som konstateras vara av särskild betydelse för 
upprätthållandet av bland annat liv och hälsa samt samhällets funktionalitet. En mycket viktig faktor 

att förstå och beakta i detta sammanhang är det ömsesidiga och komplexa beroende som finns mellan 

många av dessa sektorer, inklusive drivmedelsförsörjningen (Figur 3). 
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KOMMUNIKATIONER

ELFÖRSÖRJNINGEN

FINANSIELLA 
TJÄNSTER

SKYDD OCH SÄKERHET

MEDIER

VÅRD OCH OMSORG

LIVSMEDELDRIVMEDELS-
FÖRSÖRJNINGEN

KOMMUNALTEKNISK 
FÖRSÖJNING

TRANSPORTER

 
Figur 3 Faller en – faller då alla? (MSB) 
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Drivmedelsförsörjningen har två primära och kritiska funktioner; dels att försörja fordon, och därmed 

möjliggöra huvuddelen av transporterna i samhället (i vardag och i kris/höjd beredskap) och dels att 

försörja reservkraft (i kris/höjd beredskap). Att försörjningen fungerar på ett tillfredsställande sätt är 

en grundförutsättning för att samhället ska kunna upprätthålla sin funktionalitet. (Figur 4). 

 

TRANSPORTER
Väg, Järnväg, Sjö

SKYDD OCH 
SÄKERHET
Bevakning
Räddningstjänst
SOS Alarm
Polis

FINANSIELLA 
TJÄNSTER
Kontantförsörjning
Grundläggande 
försörjning
Överföring, girering och 
avveckling
Värdepappershandel

VÅRD OCH OMSORG
Äldreomsorg
Primärvård
Akutsjukvård

KOMMUNAL-
TEKNISK 
FÖRSÖRJNING
Avfallshantering
Dricksvattenförsörjning

ELFÖRSÖRJNING

MEDIER
Tv, Radio
Tidningar

ELEKTRONISKA 
KOMMUNIKA-
TIONER
Fast telefoni
Mobil telefoni
Datakomunikation

LIVSMEDEL
Livsmedelsproduktion
Livsmedelslager
Dagligvaruhandel
Restaurang och storkök

DRIVMEDELS-
FÖRSÖRJNING
Drivmedel til l fordon
Drivmedel til l reservkraft

Kritiskt beroende

Tydligt beroende

 
Figur 4 Faller en – faller då alla? (MSB) 

Den svenska krishanteringen bygger på tre principer: 

 Ansvarsprincipen – innebär att den som bedriver en verksamhet under normala förhållanden 

har motsvarande ansvar även under krissituationer 

 Närhetsprincipen – innebär att en kris ska hanteras så nära medborgarna som möjligt 

 Likhetsprincipen – innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt som 

möjligt ska vara densamma såväl under fredstida förhållande som under kris och krig  

 
Flertalet myndigheter, inklusive Energimyndigheten, har ett särskilt ansvar enligt förordningen 

(2006:942)5 om krisberedskap och höjd beredskap. Förordningen ställer krav på myndigheterna att 

beakta totalförsvarets behov och planera för att upprätthålla sin verksamhet även i händelse av höjd 

beredskap.  

                                                      
5 Ersätts från 2016-04-01 med ny krisberedskapsförordning (2015:1052) och ny förordning om totalförsvar och 
höjd beredskap (2015:1053)  
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3.1.2 Beredskapslager 

För att kunna hantera kriser i försörjningen av bränsle har Sverige skyldighet att hålla s.k. 

beredskapslager. Denna skyldighet grundas dels på landets förpliktelser enligt det s.k. IEP-avtalet från 

år 1974, dels på EU-rätt6 samt de grundläggande svenska bestämmelserna7. 

Sverige är enligt EU-rätten och vis-a-vis IEA (International Energy Agency) förpliktat att hålla ett 

beredskapslager av råolja eller petroleumprodukter som uppgår till minst 90 dagars genomsnittlig 

nettoimport, vilket motsvarar den normala förbrukningen i landet under en sådan tidsperiod. Det 

internationella regelverket öppnar för att beredskapslager också kan hållas i en annan medlemsstat i 

EU. För svensk del har rätten att hålla lager i ett annat EU-land begränsats till 30 procent av 

lagringsskyldigheten. Avsikten är att säkra att en huvuddel av beredskapslagret finns tillgängligt inom 

landet. Lagret hålls genom att kommersiella aktörer, främst de stora drivmedelsbolagen, genom lag 

ålagts att hålla vissa minimilager av de viktigaste petroleumbränslena. Staten håller numera inte egna 

beredskapslager, men övervakar genom Energimyndigheten att företagen uppfyller sin 

lagringsskyldighet. De viktigaste reglerna för beredskapslager är summerade i Bilaga 3.  

 

Beredskapslager, som ska kunna stå till landets förfogande om det uppstår allvarliga 

leveransstörningar, är tillsammans med möjligheten att tillgripa ransonering samhällets viktigaste 

skydd mot en försörjningskris vad gäller drivmedel och andra bränslen. 

 

Beredskapslager hålls i de lagringsskyldiga företagens normala lagringsanläggningar, tillsammans med 

de kommersiella lager som företagen håller utöver sin lagringsskyldighet. Härmed säkras löpande 

omsättning av beredskapslagret och kurant kvalitet. En stor del av företagens samlade lagerhållning är 

således en del av Sveriges beredskapslager. En avveckling av drivmedelsdepåer, utan att annan 

depåkapacitet tillkommer, skulle medföra en minskning av berörda företags fysiska lagringskapacitet 

och mindre möjligheter för dem att upprätthålla lagringsberedskapen i förbrukningsområdet och 

därmed en sämre möjlighet att försörja samhällsviktig verksamhet i händelse av kris eller höjd 

beredskap. De nya förordningarna om krisberedskap samt totalförsvar och höjd beredskap (2015:1052 

och 2015:1053) kan medföra att kraven gällande beredskapslager ses över.  Exempelvis kan krav på att 

delar av beredskapslagringen måste lagras i bergrum tillkomma. 
 
3.1.3 Reservkraft 
På grund av att tillgången till, och beroendet av, el är så centralt för vårt samhälle så är reservkraft 

(främst diesel- eller bensindriven elgenerator) en mycket vanlig och viktig funktion för att upprätthålla 

samhällsviktig verksamhet, i den händelse att ordinarie elförsörjning slås ut. Det finns dock inte idag 

en samlad bild av samhällets totala behov av reservkraft och vilken kapacitet som faktiskt är installerad 

och fungerande, och därför inte heller av den bränsleåtgång som i ett krisläge skulle bli nödvändig för 

att hålla aggregaten igång. Uppskattningar som gjorts pekar på att det troligen finns bränsle lokalt på 

plats för att driva aggregaten i 4-8 timmar, kanske t.o.m. i 24-48 timmar i något fall, men därefter 

behövs det en väl fungerande drivmedelsförsörjning. 

                                                      
6 Rådets direktiv 2009/119/EG 
7 Lag (2012:806) och förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja 
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Drivmedelsdepåer och tankstationer är även de starkt elberoende. Vissa depåer har stationär 

reservkraft installerad samtidigt som det finns 8 stycken mobila reservkraftstationer som bolagen 

gemensamt förfogar över. Endast ett fåtal av alla tankstationer har tillgång till reservkraft. 

 

Det faktum att det inte finns en samlad bild av det svenska behovet av reservkraft och tillhörande 

drivmedel är i ett läge av kris eller höjd beredskap en väsentlig risk- och osäkerhetsfaktor. 

3.2 Totalförsvaret  

 

Sveriges förberedelser och planering för totalförsvar och höjd beredskap har i stort sett varit 

obefintliga sedan 1990-talet. Samtidigt har det militära försvaret omstrukturerats och många förmågor 

har reducerats. Bland annat har de tidigare mycket omfattande statliga beredskapslagren helt 

avvecklats. Den ledningsstruktur och gemensamma planerings- och övningsverksamhet som var 

grunden för samhällets förmåga att motstå svåra påfrestningar i fred och kris samt väpnat angrepp är 

inte längre aktuell. Inte heller är den adekvat utifrån det sårbara samhällets behov. 

 

Efter flera riksdags- och regeringsbeslut är totalförsvaret nu åter på agendan. I och med regeringens 

styrning till Försvarsmakten i samband med inriktningsbeslut 2010 (Fö2009/1354/MIL) återupptogs 

den tidigare försvarsplaneringen. Detta ledde till behov av samverkan med det övriga samhället. I den 

försvarspolitiska inriktningspropositionen 20158 tydliggörs vikten av förberedelser och planering för 

totalförsvaret. I propositionen framhålls bland annat: 

 

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av 

militärt och civilt försvar. Planeringen för totalförsvaret bör således återupptas och genomföras utifrån 

de planeringsanvisningar som regeringen beslutat. Planeringen är ett första steg i återupptagandet av 

det civila försvaret. Statliga myndigheters förmåga på central och regional nivå att prioritera och 

fördela resurser vid höjd beredskap bör utvecklas. 

 

Vad gäller det civila försvaret har regeringen angett följande mål: 

 värna civilbefolkningen,   

 säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och  

 bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. 

 

Försvarsmakten är idag starkt beroende av samhällets ordinarie, civila förmåga. Detta gäller inte minst 

för drivmedelsförsörjningen då de tidigare och omfattande statliga beredskapslagren helt har 

                                                      
8 Regeringens proposition 2014/15:109 

Den återupptagna planeringen av Totalförsvaret och Civilt försvar kommer att utmynna i nya, idag 

ännu okända, krav på energiförsörjningen.    
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avvecklats. Detta gäller såväl i fred som vid höjd beredskap där det civila försvaret har som en av sina 

uppgifter att aktivt stödja Försvarsmakten. 

 

Den 10 december 2015 gav regeringen i uppdrag (Fö2015/0916/MFI) till MSB och Försvarsmakten att 

ta fram en grundsyn för totalförsvar samt klarlägga behoven av stöd från det civila försvaret till det 

militära försvaret. Dessa underlag bedöms påverka inriktningen för den mer konkreta och framtida 

planeringen för totalförsvaret och dess behov. I stort innebär uppdragen att man efter 2017 ska kunna 

börja klarlägga de faktiska behoven och hur man ska hantera dessa. Givet den tid det tar att genomföra 

ett sådant komplext arbete med alla relevanta aktörer (och med hänsyn till den försvarssekretess som 

råder) bedöms det ta flera år innan konkreta åtgärder och investeringar kan göras och/eller få effekt. 

Konkreta konsekvenser bedöms kunna klarläggas tidigast 2020. 

 

För det civila försvaret utgör alltså energiförsörjningen en mycket viktig komponent. 

Energimyndigheten skriver på sin hemsida:  

 
Civilt försvar är den verksamhet som statliga myndigheter, kommuner och landsting samt enskilda, 

företag och föreningar med flera vidtar i fredstid för att göra det möjligt för samhället att hantera 

situationer då beredskapen höjs. Energimyndigheten har påbörjat planeringen och det sker i 

samverkan med Försvarsmakten och berörda civila myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) har i uppdrag att samordna planeringen på central nivå. För Energimyndigheten 

innebär ansvaret främst att arbeta för att kunna verka för en trygg energiförsörjning även vid höjd 

beredskap (när Sverige är i krig eller krigsfara). Ransonering, förbrukningsdämpning, 

oljeberedskapslagring och behörig myndighet för gas är exempel på verksamhetsområden inom 

myndighetens ansvar som behöver fungera även vid höjd beredskap. 

 
Hot mot samhället 
Av de analyser och bedömningar som är öppna handlingar framgår tydligt att risken för allvarliga 

påfrestningar och angrepp på samhället är hög. Till exempel har Säkerhetspolisen i sina två senaste 

årsrapporter pekat på att främmande makt arbetar intensivt med vad som kan kallas 

krigsförberedelser. Vidare pågår verksamhet mot våra IT-system som bland annat och tillsammans 

med andra påverkansoperationer söker forma våra uppfattningar i Sverige genom störningar och 

förvanskning av fakta och opinionsbildning. 

 

Utöver detta så har hotet från terrorangrepp aktualiserats och frågan om ett sådant angrepp återigen 

kan ske i Sverige har förskjutits mot ett konstaterande att sannolikheten är hög. Konsekvenserna av 

ett omfattande terrorangrepp kan delvis liknas vid ett begränsat väpnat angrepp och många 

samhällsfunktioner måste anpassas utifrån hotbilden. 

 
Effekter, i from av krav/behov, av ett eventuellt värdlandsavtal med Nato ökar ytterligare osäkerheten. 

 
Sammantaget ger denna bild vid handen att vi på olika sätt redan under fred påverkas till en sådan 

grad som tidigare hade uppfattats som kris eller till och med som ett förstadium till krig.  
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3.3 Behovet av drivmedel  

 
Sveriges förbrukning (exklusive utrikes flyg och sjöfart) av flytande bränslen ökade stadigt och snabbt 

efter andra världskriget med den ekonomiska tillväxten och övergången från fasta bränslen till olja för 

uppvärmning och nådde sin topp under 70-talet med cirka 30 miljoner m3 (Figur 5).  

 

 
Figur 5 Utlevererad volym av bränsleprodukter i Sverige (Källa: SPBI) 

Sjuttiotalets oljekris ledde till ett trendbrott, som gjort att eldningsoljor (Eo 1-6) nu i stort har fasats ut 

(från drygt 20 miljoner m3 till mindre än 1 miljon m3 per år). Viktiga förändringar som möjliggjorde 

detta var utvecklingen av kärnkraften och utbyggnaden av fjärrvärmesystemet. Bortsett från 

eldningsoljor (Eo1-6) så har förbrukningen av övriga bränslen (läs drivmedel) fortsatt att öka fram till 

2008, dock i en långsammare takt än innan, för att därefter minska något. Det är främst andelen bensin 

som minskat medan diesel och flygbränslen ökat. 

 

Idag förbrukar Sverige ca 11 miljoner m3 drivmedel, fördelat på diesel, bensin, flygbränsle och E85. Det 

förnybara innehållet i våra drivmedel består idag främst av inblandning i fossilbaserad diesel och 

bensin. Särskilt inblandningen i diesel av s.k. HVO (Hydrogenated Vegetable Oils) har ökat snabbt. 

Denna inblandningstrend förväntas fortsätta; utvecklingen påverkas dock starkt av skattereglerna i 

Europa och i Sverige.  
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De volymer av flytande drivmedel som Mälarregionen förväntas förbruka under senare delen av 

2030-talet är av samma storleksordning som idag. Samtidigt pågår en gradvis omställning till 

förnybara drivmedel som kan innebära att det tillkommer nya typer av produkter som måste lagras 

separat.    
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Dagens drygt 11 miljoner m3 motsvarar ett energiinnehåll på drygt 90 TWh. Förbrukningen förväntas 

minska över de nästkommande 15 åren till en nivå mellan 69-80 TWh (Figur 6)9. Som framgår förväntas 

det förnybara innehållet fortsätta att öka, främst genom en högre inblandning i diesel men även genom 

en förväntad ökning av det förnybara innehållet i bensin. De typer av drivmedel som antas utgöra en 

del av det prognosticerade biobaserade innehållet inkluderar bland annat HVO, RME och Etanol. 

Sannolikt kommer också nya typer av drivmedel att utvecklas vilket skulle innebära att det kommer att 

krävas större och dedikerad lagringskapacitet för olika produkter. De drivmedel som idag kräver 

dedikerad lagring och distribution är E85, HVO, FAME och flygbränsle. 

 

Den övergripande minskningen, ekonomisk tillväxt till trots, förväntas komma från mer effektiva 

transportsystem generellt, effektivare motorer, större andel elbilar, bättre kollektivtrafik etc. Den 

högre nivån representeras av Energimyndighetens känslighetsfall Högre ekonomisk utveckling. Den 

lägre nivån baseras på Bränslebyte scenariot som togs fram i Elforsks visionsprojekt för ett 

fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030. 

 

 
Figur 6 Sveriges drivmedelsbehov 2014 och 2030 

 
Omräknat till volym av flytande drivmedel motsvarar detta ett utfallsrum på ca 7 till 9 miljoner m3. 

Notera att volymerna inte minskar i samma takt som energiinnehållet eftersom energidensiteten inte 

är lika hög hos förnybara drivmedel som hos fossila. Till detta tillkommer cirka 3 miljoner m3 som 

utrikes flyg och sjöfart beräknas använda, en siffra som tros förbli i huvudsak konstant över de 

kommande åren. Totalt sett kan förbrukningen 2030 alltså uppskattas till 10-12 miljoner m3, en nivå 

som kan extrapoleras till 9-11 miljoner m3 ytterligare 5-8 år senare under antagandet att 

teknikutveckling och omställning till biodrivmedel fortsätter i samma takt som fram till 2030. 

 

                                                      
9 Energimyndigheten ER 2013:03, Långsiktsprognos 2012 – Elforsk rapport 10:55, Ett fossilbränsleoberoende 
transportsystem 2030. 
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Den stora osäkerheten i framskrivningarna av drivmedelsförbrukningen gör att man i dagsläget måste 

ta höjd för den övre delen av intervallet, till dess effekterna av teknik- och samhällsutveckling samt av 

politiskt beslutade styrmedel på volymerna blir tydligare.  

 

Mälarregionens andel av Sveriges drivmedelsförbrukning (exklusive flygbränsle och utrikes sjöfart) har 

historiskt legat runt 25 % (Figur 7). Denna andel förväntas öka över kommande 20 år. Ser man till 

befolkningstillväxten så förväntas enbart Stockholms län öka sin befolkning med 17 % (från 2,2 till 2,6 

miljoner)10 fram till 2024 medan Sverige ökar med 10 % (från 10 till 11 miljoner)11 under samma 

tidsperiod. Det gör att Mälarregionen förväntas stå för mer än dagens 25 % av 

drivmedelsförbrukningen om 20 år. En sannolik övre nivå för utfallsrummet av förbrukningen av 

flytande drivmedel i Mälarregionen under senare hälften av 2030-talet blir då 3-3,5 miljoner m3 

(motsvarande 27-32 % av 11 miljoner m3). Viktigt att notera är att Mälarregionen står för den absolut 

största delen av det flygbränslebehov som Sverige har på grund av att Arlanda är den i särklass största 

flygplatsen. 

   

 
Figur 7 Mälarregionens och Stockholm läns andel av totala drivmedelsleveranser (Källa:SCB) 

 
  

                                                      
10 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen – Befolkningsprognos 2015-2024/50, Stockholms län 
11 SCB – Befolkningsutveckling 1990-2014 och prognos 2015-2060 
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3.4 Behovet av lagringskapacitet 
I detta kapitel redogörs för behovet av lagringskapacitet vilket inkluderar tillförsel, depå- och 
distributionsstruktur. 
 

3.4.1 Tillförsel 

 
Sverige är till 100 % beroende av import för sina fossila bränslen. Drivmedelsförsörjningen följer i 

princip två importströmmar, dels import av råolja (och därefter raffinering/produktion i Sverige) och 

dels import av färdiga petroleumprodukter. Under senare år står dessa två strömmar för jämförbara 

andelar (mätt i färdiga produktvolymer). Från de svenska raffinaderierna exporteras också betydande 

kvantiteter av raffinerade produkter. Historiskt sett har Sveriges import av råolja i huvudsak, sedan 

1970-talet, kommit från Nordsjöländerna, främst Norge och Danmark (Figur 8). Notera: Importen från 

Venezuela utgörs av tjockolja som raffineras till bitumen och används således inte för framställning av 

drivmedel.  

 

 
  

Figur 8 Importfördelning 2004 – Råolja 

 
Sverige har i snitt importerat cirka 4 % av Norges och 30 % av Danmarks totala produktion12, men i takt 

med att produktionen i Nordsjön under senare år har minskat kraftigt (Figur 9-10) så har således 

importen från Norge och framförallt Danmark minskat. 

                                                      
12 Sällh et al 2014 

Behovet av att kunna lagra drivmedel i framtiden bedöms vara minst lika stort som idag. Behovet blir 
större om pågående europeiska omstruktureringar inom raffinaderimarknaden fortsätter och leder 
till kapacitetsminskningar, då detta skulle innebära att en allt större volym av färdiga produkter 
behöver importeras samtidigt som möjligheten att hålla beredskapslager i form av råolja minskar. 
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Figur 9 Norge - Historisk och prognostiserad total oljeproduktion (Sällh et al 2014) 

 
Figur 10 Danmark - Historisk och prognostiserad total oljeproduktion (Sällh et al 2014) 

 
Detta har medfört att andra länder, främst Ryssland och Nigeria har ökad sin andel av den svenska 

råoljeimporten (Figur 11). 
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Figur 11 Importfördelning 2014 – Råolja 

 
Sveriges import av petroleumprodukter under 2014 kom framförallt från Finland och Danmark, men 

Polen, Ryssland och Holland står tillsammans också för en ansenlig del (Figur 12).  

 

  
Figur 12 Importfördelning 2014 – Petroleumprodukter 

Oljeproduktionen i Nordsjön förväntas fortsätta att minska (Figur 9-10). Råoljeimporten till Sverige 

från mer avlägsna produktionsområden kommer därmed sannolikt att öka. Detta innebär att svenska 

oljeraffinaderier skulle förlora en del av den konkurrensfördel som ligger i närhet till råvaran. 

 

Generellt är europeiska raffinaderier utsatta för ett hårt konkurrenstryck, till följd av statisk eller 

minskande efterfrågan, svårigheter att avsätta bensinöverskottet och investeringar i ny konkurrerande 

kapacitet bland annat i Mellanöstern. I genomsnitt är de europeiska raffinaderierna gamla och endast 
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måttligt uppgraderade. Detta har lett till en betydlig nedstängning av kapacitet under senare år, och 

bland annat IEA förväntar sig att utslagningen av raffinaderier i Europa kommer att fortsätta. 

 

Det är därför inte osannolikt att en sådan omstrukturering också kan komma att påverka de svenska 

raffinaderierna, där två av tre hör till de mindre bland de europeiska raffinaderierna. En eventuell 

nedläggning skulle sannolikt leda till att en större volym av färdiga produkter behöver importeras. 

Dessutom skulle möjligheten att hålla beredskapslager i form av råolja minska – den möjligheten står 

endast öppen för raffinaderiföretag. Detta i sin tur skulle innebära att behovet av kapacitet för lagring 

av färdiga produkter i den svenska depåstrukturen ökar. 

 

3.4.2 Depåstruktur 

 
Flytande bränslen/drivmedel lagras i cisterner (eller bergrum) och den fysiska plats där cisternerna 

finns samlade på kallas en depå. En cisterns/depås fysiska volym kallas lagringskapacitet medan den 

volym som utlevereras från en cistern/depå under en given tidsperiod kallas genomslag. Ett 

depåföretag försöker alltid, precis som vilket annat företag som helst, att omsätta sina lager så mycket 

som möjligt, det vill säga få kvoten genomslag/lagringskapacitet att bli så stor som möjligt.  

 

All depåverksamhet är miljötillståndspliktig och beroende på omständigheterna så kan det vara fler än 

en aktör som måste ha tillstånd för att en depå ska kunna bli verklighet. Till exempel så skulle den 

utbyggnad av depåverksamheten som diskuteras i Södertälje kräva att både Hamnen och de aktuella 
depåföretagen ansöker om och erhåller tillstånd. Ett tillstånd som beviljas stipulerar alltid de villkor 

som gäller. Ett av dessa är förstås hur stor volym som får hanteras, det vill säga vad det maximala 

genomslaget får vara. Det normala är att aktören ifråga ansöker om en något större tillståndsvolym än 

den man de facto räknar med, för att därigenom ta höjd för den osäkerhet som framtiden alltid 

innebär.           

 

Sverige försörjs idag av primärt 22 depåer (Figur 13) varav 6 försörjer Mälarregionen (Figur 14). Antalet 

depåer har under de senaste årtiondena minskat, dels på grund av företagsekonomisk effektivisering 

(storskalig drift/centralisering av lagerhållning samt effektiva transporter) och dels på grund av att 

Försvarsmakten i praktiken helt upphört med egen lagerhållning. I stället förlitar man sig på avtal med 

privata aktörer och i händelse av höjd beredskap att det civila försvaret samordnar försörjningen och 

stödjer även det militära försvaret. En översyn av detta förväntas vara en del av en pågående utredning 

om försvarslogistik som ska redovisas den 15 december 2016.13 

 

                                                      
13 Kommittédirektiv (Dir. 2015:71) Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten.  
 

Sveriges och Mälarregionens depåstruktur för drivmedel har under de senaste 40-50 åren kraftigt 

konsoliderats och ekonomiskt effektiviserats till allt färre orter, färre antal depåer och mindre 

lagringskapacitet.  
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För att effektivisera transporterna och distributionsflödena tillämpas ett så kallat varulånesystem, 

vilket går ut på att drivmedelsbolag kan låna/hämta produkter från en annan aktörs depå, för att 

därigenom reducera körsträckor och minska antalet tankbilsturer. 

 

 
              Figur 13 Depåer i Sverige 2016      Figur 14 Depåer som försörjer Mälarregionen 2016 

Mälarregionen försörjs av följande depåer: Bergs, Loudden, Gävle, Norrköping, Södertälje samt 

Västerås. Nedan återfinns en kort beskrivning av respektive depå med fokus på Bergs och Loudden. 

 

Bergs 

Bergs depå ägs och drivs av svenska Statoil Fuel & Retail Sverige AB. Till Bergs anlöper det årligen cirka 

120 fartyg med bränslen/drivmedel. Följande produkter hanteras: bensin, diesel, HVO, eldningsolja, 

samt flygbränsle. Från Bergs går distribution via tankbil (>20 000 tankbilar/år) och >500 bunkerbåtar. 

 

Bergs är idag en viktig plats för lagring och lastning av bunkerolja i Stockholm. Bunkringen är avgörande 

för bland annat färjetrafiken och besökande fartyg. Under 2015 utgjordes bunkringen av cirka 250 000 

m3 fördelat på 525 bunkerbåtar. 

 

Flygbränslet, som utgör 20 % (43 388 m3) av total lagringskapacitet, går framförallt till flygplatserna 

Bromma och Skavsta. Utöver dessa leveranser så är Bergs depå även en backup och redundans för 

leveranser av flygbränslen till Arlanda, i den händelse leveranser från Gävle uteblir. Utöver den 

lagringskapacitet som redovisas i tabell 1 så har Bergs även ett inaktivt bergrumslager på 58 000 m3.  

 
Tabell 1 Teknisk information Bergs depå 

Depå Bolag Lagringskapacitet, m3 Tillstånd, ton/år Faktiskt genomslag 
2014, ton 

Bergs Statoil 224 388 1 200 000 901 650 

  

Gävle 

Västerås 

Norrköping 

Södertälje 

Loudden 

Bergs 
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Loudden 

Vid Loudden depå finns OKQ8, Preem och Statoil Fuel & Retail representerade. Utöver respektive 

bolags egen lagringskapacitet har de även ett samägt bolag, AB Djurgårdsberg (ABD). Under 2014 var 

det endast OKQ8 som var aktiva i ABD. Statoil Fuel & Retail hade inget genomslag under 2014, dock 

mellanlagrades 55 887 ton drivmedel. En stor del av bolagets cisterner ligger dock i malpåse sedan 10 

år tillbaka. Vid Loudden hanteras främst bensin, diesel, eldningsolja och E85. I tabell 2 redovisas teknisk 

information för Loudden. 

 

Tillförsel av produkter kommer via tankbåt, ca 75 fartyg per år. E85, diesel och eldningsoljor förvaras i 

cisterner ovan mark och bensin i ett bergrum. Utförsel och distribution sker med tankbil, ca 9 000 per 

år. Vid Loudden finns även ett flertal bergrum som inte är i bruk. 

 
Tabell 2 Teknisk information Loudden depå 

Depå Bolag Lagringskapacitet, 
m3 

Tillstånd, ton/år Faktiskt genomslag 
2014, ton 

Loudden OKQ8 76 500 400 000 387 000 

Loudden Preem 128 000 360 210 81 610 

Loudden Statoil 97 000 186 000 0 

Loudden ABD 130 000 275 000 120 879 

 

Gävle 

Gävle depå är en av Sveriges största och således av stor betydelse för försörjningen av Mälarregionen. 

Depån har cirka 950 000 m3 lagringskapacitet varav majoriteten i bergrum. Vid depån hanteras 

samtliga typer bränslen och alla större drivmedelsbolag är aktiva här.  

 

Tillförsel kommer via sjötransport och årligen anlöper cirka 200 fartyg. Utförsel går via järnväg och 

vägtransporter, över 500 tågset/år och omkring 32 500 tankbilar/år. Järnvägen används främst för att 

försörja Arlanda med flygbränsle. Ett tågset motsvarar ungefär 31 tankbilar. 

 

Norrköping 

Depån i Norrköping är den näst största depån som angränsar Mälarregionen. Tillförsel sker via båt, 

med cirka 120 fartyg per år. Utförsel sker via väg- och sjötransporter, cirka 16 000 tankbilar per år och 

cirka 15 fartyg per år. Norrköping hanterar främst bensin, diesel och flygbränsle. 

 

Södertälje 

Vid Södertälje depå är St1, samt lagringsbolagen ODEC Tankstorage och Inter pipeline (tidigare Vopak) 

representerade. Tillförsel kommer via sjöfart, årligen anlöper cirka 140 fartyg. Utförsel sker via drygt 

16 000 tankbilar samt 16 fartyg per år. 

 

Västerås 

Nuvarande verksamhetsutövare är OKQ8 AB. Tillförsel går med sjötransport på Mälaren, via Södertälje 

kanal, och årligen anlöper cirka 80 fartyg. All lagring sker i cisterner. Utförsel sker via cirka 12 000 

tankbilar/år. 
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I tabell 3 nedan så summeras information och data från samtliga 6 depåer.  
 

Tabell 3 Teknisk information per depå 

Depå Bergs Loudden Gävle Norrköping Södertälje Västerås 

Lagrings-kapacitet 
(m3) 

224 388 431 500 950 000 680 400 147 800 80 000 

Tillstånd (ton/år) 1 200 000 1 221 210 7 311 400 4 545 000 1 179 000 900 000 

Faktiskt 
genomslag 2014 
(ton) 

901 650 589 489 2 161 104 959 318 269 902 473 920 

Antal 
huvudaktörer 

1 3 8 6 3 1 

Kommentar Flygbränsle, 
fartygs-
bunkring 

 Flygbränsle, 
fartygs-
bunkring 

Flygbränsle, 
fartygs-
bunkring 

  

 

3.4.3 Distributionsstruktur 

På samma sätt som antalet depåer har blivit färre så har även distributionsledet konsoliderats kraftigt 

och antalet tankstationer i landet har gått från cirka 9 000 år 1960 till färre än 2 700 idag (Figur 15). 

Parallellt med detta har logistiken/transporterna som krävs för att försörja dessa stationer markant 

effektiviserats, eftersom en station idag omsätter betydligt större volym än vad som tidigare var fallet 

och därmed kräver mer frekventa leveranser. I vissa fall handlar det om en gång eller t.o.m. två gånger 

per dygn. Man kan säga att distributionssystemet har utvecklats mot en ekonomiskt effektiv men 

sårbar ”just-in-time” modell. 

    

 
Figur 15 Antal tankstationer i Sverige 

Utförsel (distribution) från depåer till tankstationer sker främst med tankfordon, med undantag av 

Gävles leveranser av flygbränsle som går med järnväg till Brista (1 km söder om Märsta station). Från 

Brista transporteras flygbränslet sedan via trycksatta ledningar till Arlanda.  

 

I dagsläget är det endast ett fåtal drivmedelsbolag som har egna tankfordon då majoriteten av 

transporttjänsterna tillhandahålls av oberoende åkeriföretag. I Sverige finns det idag uppskattningsvis 

400-800 tankfordon, det vill säga tunnoljefordon som är klassade att hantera drivmedelsprodukter. 

Dock kräver olika bränslen olika klassificeringar vilket innebär att en situation kan uppstå där 

fordonskapacitet för ett specifikt drivmedel är begränsad. 
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3.5 Omvärldsfaktorer 

Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommer att påverka drivmedelsförsörjningen och de olika 

scenarierna. Till dessa räknas bland annat: 

 
 Nya Slussen (klar 2022?) 

 Förbifart Stockholm (klar 2025?) 

 Projektering av Östra länken (påbörjas 2025?) 

 Bromma flygplats efter 2038? 

 Arlandas utveckling, expansion 

 Möjlig nedläggning av kärnkraft 

 Införandet av SECA-områden 

 EU-regler/initiativ 

 Oljeprisets utveckling 

 Teknikutveckling - inom förnyelsebara drivmedel 

 
Några av dessa omvärldsfaktorer är påbörjade projekt/initiativ och osäkerheten ligger då främst i när 

projekten blir klara (t.ex. förbifart Stockholm) medan andra först kräver utredningar/beslut innan 

deras eventuella påverkan klarnar (t.ex. Bromma, Arlanda). Sammantaget, och rimligen, kommer 

många av dessa frågetecken, och den osäkerhet de skapar, att rätas ut över de kommande 10 åren 

(Nya Slussen, Förbifart Stockholm, beslut Bromma, beslut Arlanda, kärnkraften).  

 

Ser man till en möjlig nedläggning av kärnkraften som det flaggats för så kan det medföra ett ökat 

behov av eldningsolja i värmekraftverken för att kunna hantera effektbalansen vid en elbristsituation.  

 

Svavelkontrollområden (SECA) som infördes under 2015, medför att fartygstransporter inte får 

använda svavelhaltig tjockolja i Östersjön. I dagsläget har man övergått till den dyrare gasoljan. Detta 

kan dock komma att ändras om oljepriset skulle stiga, vilket i sin tur skapar en osäkerhet gällande vilket 

drivmedel som kommer att tillämpas inom den för regionen, inte minst ekonomiskt, viktiga sjöfarten. 

 

EU:s regler/initiativ är ständigt närvarande osäkerhetsfaktorer och tillhör ”spelets regler”. Inom 

ramarna för denna studie så är det främst EU-regler som påverkar Sveriges beredskapslager och här är 

det troliga att om de ändras så blir det mot krav på större beredskapslager, större andel färdiga 

produkter och på geografisk placering, givet att vår omvärld har förändrats till mer orolig och 

oförutsägbar.  

 

Oljepriset kan variera kraftigt över tid och på ett sätt som är mycket svårt att förutse. Oljeprisets kanske 

främsta påverkan är på omställningen från fossil-baserade bränslen till bio-baserade sådana.  

 

Den påverkan på drivmedelsförsörjningen som relevanta omvärldsfaktorer har eller kan komma 

att ha är idag oviss men bör klarna under nästkommande 10 år.   
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Teknikutvecklingen kommer att ha en markant påverkan på omställningen till bio-baserade drivmedel 

och hur stor andel av den framtida fordonsflottan som blir eldriven, med el från nätet respektive från 

bränsleceller. I dagsläget är det fråga om en gradvis och relativt långsam omställning. Ny teknik och 

tekniksprång kan dels leda till mindre volymer av flytande drivmedel (t.ex. nytt, dramatiskt förbättrat 

batteri för eldrift) men även till ett behov av större lagringskapacitet (t.ex. genom tillkomsten av helt 

nya typer av biodrivmedel som kräver egen dedikerad lagring).    
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4. Scenarier och resulterande transporter, transportkostnader 
och miljöutsläpp  

 
Följande scenarier, det vill säga alternativa lösningar för den framtida försörjningen av flytande  
bränslen till Mälarregionen, är grunden för den fortsatta analysen i denna rapport: 

A. Dagens situation, ingen förändring (referensscenario) 

B. Loudden stängs, övriga 5 depåer tar över volymerna 

C. Bergs stängs, övriga 5 depåer tar över volymerna 

D. Loudden och Bergs stängs, övriga 4 depåer tar över volymerna  

E. Loudden och Bergs stängs, men en ny depå byggs i Södertälje som tar över majoriteten av 

volymerna 

 
Omfördelningen av volymer har baserats på bolagens egna uppskattningar samt bolagens 

förutsättningar gällande tillstånd, lagringskapacitet, drivmedelstyper och 2014 års genomslag. Data 

gällande lagringskapacitet, tillstånd och faktiskt genomslag är hämtade ur miljörapporter för 2014 

samt nuvarande tillstånd. I scenario B-E nedan beskrivs hur volymerna från den eller de depåer som 

antas läggas ner har fördelats bland övriga depåer. Till skillnad från tidigare studier så omfördelas 

volymerna utifrån bolagens tillstånd respektive bedömningar/positionering och inte utifrån vad 

respektive hamn har för tillstånd, detta för att ge en så realistisk bild som möjligt över hur förändringar 

i depåstrukturen skulle påverka drivmedelsförsörjningen.  

 
Utöver detta beskrivs även vilka engångskostnader/investeringar som är nödvändiga samt hur 

transporter skulle komma att förändras. Transportarbetet beräknas endast på de volymer som 

Loudden och/eller Bergs representerar, cirka 1,5 miljoner m3 totalt, i respektive scenario. Allt detta 

görs relativt scenario A. För beräkningen av transporter så har ett snittavstånd tillämpats. Detta är 

avståndet från depå till centralort per kommun inom Stockholms län, viktat med andelen av den totala 

leveransvolymen som respektive kommun stod för 2014. Tabell 4 redogör för de tillämpade 

snittavstånden för respektive depå. Transportkostnaden avser endast transport till respektive 

leveransområde och inkluderar inte kostnaden som tillkommer för lastning, lossning på leveransplats 

samt körning mellan stoppen inom leveransområdet.  
 
Tabell 4 Respektive depås snittavstånd för distribution 

Depå Loudden Bergs Södertälje Västerås Norrköping Gävle 

Snittavstånd, km 24 27 44 121 162 162 

 
För beräkningar av CO2 så har denna studie använt en emissionsfaktor på 0,12 kg CO2/tonkm14.  
 

                                                      
14 Trafikanalys – Lastbilars klimateffektivitet och utsläpp rapport 2015:12 

Samtliga framtidsscenarier ökar transportbehoven och koldioxidutsläppen med 200-500 % och 
minskar lagringskapaciteten med 10-35 % jämfört med dagens scenario.   



 Date 2016-03-21 
RESTRICTED 
Trygg drivmedelsförsörjning: 
Mälarregionen 
 
 

 

28 
 

Transportkostnaderna15, distribution med tankbil, baseras på följande ingångsvärden: 

 600 kr/h – Fasta kostnader (förare, avskrivningar etc) + 75 kr/mil – Rörliga kostnader 

 3 000 h – Utnyttjad tid per år per tankbil, 10 000 mil – Årlig körsträcka per tankbil 

Detta resulterar i ett snittvärde på 255 kr/mil. 

 

Scenario A – Dagens situation 
Den geografiska placeringen av depåerna illustrerades i Figur 16. Dagens situation har störst flexibilitet 

och ger bäst möjlighet till optimerade transportflöden via exempelvis varulån av samtliga scenarier, 

dels på grund av att antalet depåer är flest och dels på grund av de är bättre geografiskt fördelade. 

Scenario A har även av samma skäl bäst robusthet och naturlig redundans vid kriser, exempel på detta 

är att Bergs kan försörja Arlanda med flygbränsle om den ordinarie försörjningen från Gävle av någon 

anledning inte fungerar. Tabell 5 redovisar transportbehovet för scenario A. 

 
Tabell 5 Transportbehov: tonkilometer, transportkostnad och miljöpåverkan – Scenario A 

Depå Bolag Volym, ton Snittavstånd, 
km 

Tonkilometer Kostnad, 
MSEK  

ton CO2 

Bergs Statoil 901 650 27 24 344 550 13,8 2 921 

Loudden OKQ8 ink ABD 507 879 24 12 189 096 6,9 1 463 

Loudden Preem 81 610 24 1 958 640 1,1 235 

Totalt 

  1 491 139   38 492 286 21,8  4 619 

Index     100 % 100 % 100 % 

 
Baserat på att en tankbil kör 45 ton per tur så rör det sig om ca 33 000 tankbilstransporter årligen från 

Loudden och Bergs (Figur 16). Pilarna i figuren illustrerar schematiskt dessa transporter. 

 

 
Figur 16 Transportbehov scenario A 

                                                      
15 Eftersom beräkningen är relativt scenario A så har för enkelhetens skull endast envägs-resor beaktats. 
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Scenario B – Loudden stängs, övriga 5 depåer tar över volymerna 

Vid en nedläggning av Loudden påverkas OKQ8, Preem och Statoil. OKQ8 är den klart största aktören 

sett utifrån faktiskt genomslag 2014 och skulle i detta scenario omfördela majoriteten av bolagets 

volymer till sin egen depå i Västerås, men även en del till Gävle och Norrköping. Då OKQ8 inte har 

någon egen depå i Norrköping så kommer bolaget troligtvis köpa in kapacitet från något av de aktiva 

bolagen. Preem som inte har egen depåverksamhet i Stockholmsregionen utöver depån vid Loudden 

skulle enligt uppgift omfördela volymerna till bolagets depåer i Gävle och Norrköping. I detta scenario 

kan Statoils mellanlagring på Loudden flyttas till Bergs depå då kapacitet finns. I tabell 6 redovisas hur 

volymerna, enligt uppgifter från drivmedelsbolagen, skulle omfördelas vid en nedläggning av Loudden, 

per depå och bolag. 

 
Tabell 6 Omfördelning av volymer i scenario B 

Depå Bolag Lagrings-
kapacitet, m3 

Tillstånd, 
ton/år 

Faktiskt 
genomslag, 
ton 

Tillgänglig 
volym, ton 

Omfördelning 
av volymer, ton 

Från 

Loudden  OKQ8 76 500 400 000 387 000 13 000 -387 000 

Loudden Preem 128 000 360 210 81 610 278 600 -81 610 

Loudden Statoil 97 000 186 000 0 186 000 0 

Loudden  ABD 130 000 275 000 120 879 154 121 -120 879 

Till 

Västerås OKQ8 80 000 900 000 473 920 426 080 +304 727 

Bergs Statoil 224 388 1 200 000 901 650 298 350 0 

Norrköping OKQ8 N/a n/a n/a N/a +50 788 

Norrköping Preem 110 000 1 650 000 767 213 882 787 +40 805 

Gävle OKQ8 86 000 500 000 251 000 249 000 +152 364 

Gävle Preem 263 500 1 610 000 586 648 1 023 352 +40 805 

 
Omfördelningen skulle medföra att införsel med sjötransport via Mälaren till Västerås skulle öka 

kraftigt, då genomslaget för Västerås ökar med mer än 60 % jämfört med 2014 års faktiska genomslag. 

Vad gäller utförsel/distribution så leder scenario B till ökade vägtransporter främst från Västerås men 

även från Norrköping och Gävle (illustreras schematiskt av pilarna i Figur 17). Tabell 7 redovisar 

transportbehovet för scenario B. 

 
Figur 17 Förändring i transportbehov scenario B  
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Tabell 7 Transportbehov: tonkilometer, transportkostnad och miljöpåverkan– Scenario B 

Från Depå Till Depå Bolag Volym, 
ton 

Snittavstånd, 
km 

Tonkilometer Kostnad, 
MSEK  

Ton 
CO2 

Loudden Norrköping OKQ8 ink 
ABD 

50 788 162 8 227 640 4,7  987 

Loudden Västerås OKQ8 ink 
ABD 

304 727 121 36 872 015 20,9  4 425 

Loudden Gävle OKQ8 ink 
ABD 

152 364 162 24 682 919 14,0  2 962 

Loudden Norrköping Preem 40 805 162 6 610 410 3,7  793 

Loudden Gävle Preem 40 805 162 6 610 410 3,7  793 

Bergs Bergs Statoil 901 650 27 24 344 550 13,8  2 921 

Totalt 

   1 491 139   107 347 945 60,8  12 882 

Index     279 % 279 % 279 % 

 
Transportarbetet, och därmed kostnaderna och koldioxidutsläppen för det samma, ökar med 180 % 

jämfört med dagens situation. De ökade sjötransporterna via Mälaren till Västerås medför även en 

ökad exponering av Mälarregionens viktigaste vattentäkt för olyckor, oljeläckage etc. 

 

De engångskostnader (inkl. investeringar) som scenario B medför är (MSEK)16: 

 Sanering bergrum: 20-30  

 Rivning/sanering ovan jord: 150-200 

 Uppgradering av Västerås: 5-20  

 

Den totala engångskostnaden skulle alltså hamna i intervallet 175-250 MSEK. 

 

 

 

  

                                                      
16 4C Strategies analys 
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Scenario C – Bergs stängs, övriga 5 depåer tar över volymerna 

Vid en nedläggning av Bergs depå skulle främst Statoil påverkas. Omfördelningen av volymerna 

(inklusive flygbränslet) skulle först och främst ske till Statoils depåer i Gävle och Norrköping, då tillstånd 

och lagringskapacitet redan finns på dessa. Viss volym skulle även kunna omfördelas till Loudden, t.ex. 

bunkringsbränslen för sjöfarten.  

 

De bolag som hyr kapacitet på Bergs, samt ingår i varulånskedjan, måste flytta sin lagring till 

närliggande depåer. Tabell 8 redovisar hur volymerna troligen skulle omfördelas vid en nedläggning av 

Bergs, per depå och bolag. 

 
Tabell 8 Omfördelning av volymer i scenario C 

Depå Bolag Lagrings-
kapacitet, m3 

Tillstånd, 
ton/år 

Faktiskt 
genomslag, 
ton 

Tillgänglig 
volym, ton 

Omfördelning 
av volymer, ton 

Från 

Bergs Statoil 224 388 1 200 000 901 650 298 350 -901 650 

Till 

Loudden Statoil 97 000 186 000 0 186 000 +186 000 

Norrköping Statoil 175 000 1 360 000 14 572 1 345 428 +399 250 

Gävle Statoil 50 000 316 400 0 316 400 +316 400 

 
De förändringar i tillförsel som omfördelningen av volymer medför innebär fler sjötransporter till 

Norrköping och Gävle. Vad gäller utförseln så innebär scenario C fler och längre vägtransporter från 

Norrköping och Gävle (Figur 18). Gävle tar över distributionen av flygbränsle till Bromma och 4C 

Strategies bedömning är att Norrköping sannolikt tar över flygbränsleleveranserna till Skavsta. Tabell 

9 redovisar transportbehovet för scenario C. 

 
Figur 18 Förändring i transportbehov scenario C 
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Tabell 9 Transportbehov: tonkilometer, transportkostnad och miljöpåverkan– Scenario C 

Från Depå Till Depå Bolag Volym, ton Snitt-
avstånd, km 

Tonkilometer Kostnad, 
MSEK  

Ton 
CO2 

Bergs Loudden Statoil 186 000 24 4 464 000 2,5 536 

Bergs Norrköping Statoil 399 250 162 64 678 500 36,7  7 761 

Bergs Gävle Statoil 316 400 162 51 256 800 29,0  6 151 

Loudden Loudden OKQ8 ink 
ABD 

507 879 24 12 189 096 6,9  1 463 

Loudden Loudden Preem 81 610 24 1 958 640 1,1 235 

Totalt 

   1 491 139   134 547 036 76,2  16 146 

Index       350 % 350 % 350 % 

 
Jämfört med scenario A så ökar transportbehovet (och därmed kostnaden och koldioxidutsläppen) 

med 250 %.  

 

Hanteringen av bunkringsbränslen till sjötransporter inom Stockholmsområdet skulle kunna förläggas 

till Loudden. Om volymerna flyttas till Loudden så måste dock Statoil först genomföra investeringar 

och uppgraderingar, detta då depån har legat i malpåse i över 10 år. För Norrköping och Gävle behövs 

endast måttliga tilläggsinvesteringar. 

 

De engångskostnader (inkl. investeringar) som scenario C medför är (MSEK): 

 Sanering bergrum: 15-20 

 Rivning/sanering ovan jord: 50 – 8017  

 Uppdatering Gävle/Norrköping: ca 3018  

 Uppdatering för bunkringsbränslen vid Loudden: 5-1019 

 

Den totala engångskostnaden skulle alltså hamna i intervallet 100-140 MSEK.  

 
 
  

                                                      
17 Statoil fuel and retail - Terminal Operative 
18 Statoil fuel and retail - Terminal Technical 
19 4C Strategies analys 
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Scenario D – Loudden och Bergs stängs, övriga 4 depåer tar över volymerna 

Vid en nedläggning av Loudden och Bergs skulle volymerna omfördelas enligt scenario B och C ovan, 

med undantaget att Statoil inte kan omfördela 186 000 ton till Loudden. Denna volym flyttas istället 

till depån i Norrköping. Scenario D medför att ingen lagringskapacitet finns kvar i Stockholmsområdet. 

Detta skulle dels påverka varulånskedjan och dels reducera flexibiliteten vid en kris, till exempel i 

termer av minskad tillgång till beredskapslager och längre transportavstånd. Tabell 10 redovisar hur 

volymerna troligen skulle omfördelas vid en nedläggning av Loudden och Bergs, per depå och bolag. 

 
Tabell 10 Omfördelning av volymer i scenario D 

Depå Bolag Lagrings-
kapacitet, m3 

Tillstånd, 
ton/år 

Faktiskt 
genomslag, 
ton 

Tillgänglig 
volym, ton 

Omfördelning 
av volymer, ton 

Från 

Loudden  OKQ8 76 500 400 000 387 000 13 000 -387 000 

Loudden Preem 128 000 360 210 81 610 278 600 -81 610 

Loudden Statoil 97 000 186 000 0 186 000 0 

Loudden  ABD 130 000 275 000 120 879 154 121 -120 879 

Bergs Statoil 224 388 1 200 000 901 650 298 350 -901 650 

Till 

Västerås OKQ8 80 000 900 000 473 920 426 080 +304 727 

Norrköping Statoil 175 000 1 360 000 14 572 1 345 428 +585 250 

Norrköping OKQ8 n/a n/a n/a n/a +50 788 

Norrköping Preem 110 000 1 650 000 767 213 882 787 +40 805 

Gävle OKQ8 86 000 500 000 251 000 249 000 +152 364 

Gävle Preem 263 500 1 610 000 586 648 1 023 352 +40 805 

Gävle Statoil 50 000 316 400 0 316 400 +316 400 
 
Scenario D skulle medföra ökade sjötransporter till Norrköping, Gävle och Västerås enligt vad som 

beskrevs i scenario B och C. Vad gäller utförsel så leder scenario D till mycket kraftigt ökade 

vägtransporter från Norrköping, Gävle och Västerås (Figur 19). Gävle tar över distributionen av 

flygbränsle till Bromma och 4C Strategies bedömning är att Norrköping sannolikt tar över 

flygbränsleleveranserna till Skavsta.  

 
Figur 19 Förändring i transportbehov scenario D 



 Date 2016-03-21 
RESTRICTED 
Trygg drivmedelsförsörjning: 
Mälarregionen 
 
 

 

34 
 

Tabell 11 redovisar transportbehovet för scenario D. 

 
Tabell 11 Transportbehov: tonkilometer, transportkostnad och miljöpåverkan – Scenario D 

Från Depå Till Depå Bolag Volym, ton Snittavstånd, 
km 

Tonkilometer Kostnad, 
MSEK 

Ton CO2 

Loudden Norrköping OKQ8 ink 
ABD 

50 788 162 8 227 640 4,7 
 

987 

Loudden Västerås OKQ8 ink 
ABD 

304 727 122 36 872 015 20,9 4 425  

Loudden Gävle OKQ8 ink 
ABD 

152 364 162 24 682 919 14,0 2 962  

Loudden Norrköping Preem 40 805 162 6 610 410 3,7 793  

Loudden Gävle Preem 40 805 162 6 610 410 3,7 793 

Bergs Norrköping Statoil 585 250 162 94 810 500 53,7 11 377  

Bergs Gävle Statoil 316 400 162 51 256 800 29,0 6 151  

Totalt 

   1 491 139  229 070 695 129,7 27 488  

Index     595 % 595 % 595 % 

 
Transportarbetet (inklusive kostnader och koldioxidutsläpp) ökar med nära 500 % jämfört med dagens 

situation (scenario A). 

 

De engångskostnader (inkl. investeringar) som scenario D medför är (MSEK): 

 Sanering bergrum (Loudden och Bergs): 35-50 

 Rivning/sanering ovan jord (Loudden och Bergs): 200-280 

 Uppdatering Gävle/Norrköping/Västerås: 35-50  

 

Den totala engångskostnaden skulle alltså hamna i intervallet 270-380 MSEK. 
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Scenario E – Loudden och Bergs läggs ner, men en ny depå byggs i Södertälje som tar över 

majoriteten av volymerna 

Jämfört med tidigare scenarier så baseras omfördelning av volymer på antaganden utifrån bolagens 

depåstruktur, distributionskedjan och marknadsmässiga aspekter, då OKQ8, Statoil och Preem i 

dagsläget inte har någon depåverksamhet i Södertälje. Detta har medfört att vissa volymer har antagits 

omfördelas till Västerås, Norrköping och Gävle, dock har majoriteten omfördelats till den nya depån i 

Södertälje, fördelningen redovisas i tabell 12.  

 
Tabell 12 Omfördelning av volymer i scenario E 

Depå Bolag Lagrings-
kapacitet, 
m3 

Tillstånd, 
ton/år 

Faktiskt 
genomslag, 
ton 

Tillgänglig 
volym, ton 

Omfördelning 
av volymer, ton 

Från 

Loudden  OKQ8 76 500 400 000 387 000 13 000 -387 000 

Loudden Preem 128 000 360 210 81 610 278 600 -81 610 

Loudden Statoil 97 000 186 000 0 186 000 0 

Loudden  ABD 130 000 275 000 120 879 154 121 -120 879 

Bergs Statoil 224 388 1 200 000 901 650 298 350 -901 650 

Till 

Västerås OKQ8 80 000 900 000 473 920 426 080 +253 939 

Norrköping Statoil 175 000 1 360 000 14 572 1 345 428 +90 165 

Norrköping Preem 110 000 1 650 000 767 213 882 787 +8 161 

Gävle Preem 263 500 1 610 000 586 648 1 023 352 +16 322 

Gävle Statoil 50 000 316 400 0 316 400 +180 330 

Södertälje Ny depå 
Statoil 

n/a n/a n/a n/a +631 155 

Södertälje Ny depå 
OKQ8 

n/a n/a n/a n/a +253 940 

Södertälje Ny depå- 
Preem 

n/a n/a n/a n/a +57 127 

 
Totalt för samtliga bolag så hamnar det beräknade genomslaget på 942 222 ton för den nya depån, 

vilket är i storleksordning som Bergs nuvarande volym. Av de totalt omfördelade volymerna så 

förväntas den nya depån ta cirka 63 %. Södertälje hamn har redan sökt utökat tillstånd för upp till 2,2 

miljoner ton/år, upp från dagens cirka 1,2 miljoner ton. Antagna värden för ny depå i Södertälje 

redovisas i tabell 13. 
 
Tabell 13 Teknisk information för ny depå i Södertälje 

Ny depå Lagrings-kapacitet, m3 Tillstånd, ton/år Faktiskt genomslag, ton 

Södertälje 225 000 1 000 000 942 222 

 
Depån i Västerås används i största möjliga utsträckning för leveranser till Norrort. Gävle tar över 

distributionen av flygbränsle till Bromma. (Figur 20). Tabell 14 redovisar transportbehovet för scenario 

D. 
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Figur 20 Förändring i transportbehov scenario E 

Tabell 14 Transportbehov: tonkilometer, transportkostnad och miljöpåverkan– Scenario E 

Från Depå Till depå Bolag Volym, ton Snittavstånd, 
km 

Tonkilometer Kostnad, 
MSEK  

ton CO2 

Bergs Gävle Statoil 90 165 162 14 606 730 8,3  1 753 

Bergs Norrköping Statoil 180 330 162 29 213 460 16,6  3 506 

Bergs Södertälje Statoil 631 155 44 27 770 820 15,7  3 332 

Loudden Norrköping Preem 8 161 162 1 322 082 0,7  159 

Loudden Gävle Preem 16 322 162 2 644 164 1,5  317 

Loudden Södertälje Preem 57 127 44 2 513 588 1,4  302 

Loudden Västerås OKQ8 
ink ABD 

253 940 121 30 726 680 17,4  3 687 

Loudden Södertälje OKQ8 
ink ABD 

253 940 44 11 173 338 6,3  1 341 

Totalt 

   1 491 139   119 970 862 68,0  14 397 

Index     312 % 312 % 312 % 

 
Transportarbetet ökar med mer än 200 % jämfört med dagens situation (således även kostnaden och 
koldioxidutsläppen). Gävle tar över distributionen av flygbränsle till Bromma. En rapport från 
Sjöfartsverket20 redogör för hur distribution med hjälp av fartyg, istället för tankbilar, från Södertälje i 
Scenario E skulle reducera miljöpåverkan. Rapporten tar dock inte hänsyn till de olika bolagens enskilda 

                                                      
20 Sjöfartsverket - Distribution av flytande bränslen på Mälarens och Stockholms inre vattenvägar. 



 Date 2016-03-21 
RESTRICTED 
Trygg drivmedelsförsörjning: 
Mälarregionen 
 
 

 

37 
 

förutsättningar utan utgår från en gemensam distribution av den totala volym som ska transporteras 
till Stockholmsområdet via Mälaren.  
 
De engångskostnader (inkl. investeringar) som scenario E medför är (MSEK): 

 Sanering bergrum (Loudden och Bergs): 35-50  

 Rivning/sanering ovan jord (Loudden och Bergs): 200-280  

 Uppdatering av Gävle/Norrköping/Västerås: 35-50  

 Byggnation av ny depå Södertälje, inklusive uppgradering av hamn: 1 000-1 20021 

 Muddring av farled: ca 30022  

 

Den totala engångskostnaden skulle alltså hamna i intervallet 1 570 – 1 880 MSEK. 

 

 

Sammanfattning scenarier 

 
 
Summering 
Sammantaget ger de olika scenarierna upphov till följande relativa ranking 

utifrån aspekten kostnad och miljö. Transporterna är den mest 

utslagsgivande och bakomliggande faktorn, men i scenario E så är även 

storleken på investeringen i en ny depå det som får detta alternativ att 

lysa rött. I figur 21 och 22 nedan redovisas årliga transportkostnader 

respektive engångskostnader per scenario. 

 
 

 
 
 

 

      
                Figur 21 Årliga transportkostnader i MSEK                             Figur 22 Engångskostnad i MSEK 

                                                      
21 Inter Tank Nordic AB och 4C Strategies analys 
22 Trafikverket – Åtgärdsvalsstudie Södertälje hamn – Landsort, rapport 2015-02-20 
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Vid en förändring av depåstrukturen så kommer som nämnts även lagringskapaciteten påverkas (Figur 

23). En lägre lagringskapacitet ökar generellt sårbarheten och minskar robustheten av 

försörjningssystemet. Scenario D reducerar till exempel kapaciteten med hela 35 %. Analysen i kapitel 

5 tar detta faktum i beaktande. 

 

 
Figur 23 Lagringskapacitet per scenario (m3) 

 
  

100%

79%
90%

65%
79%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D Scenario E



 Date 2016-03-21 
RESTRICTED 
Trygg drivmedelsförsörjning: 
Mälarregionen 
 
 

 

39 
 

5. Analys 
Mot bakgrund av ovan presenterade förutsättningar, så är det ett antal faktorer som noga måste 
beaktas för den framtida depåstrukturen för Mälarregionen. I detta kapitel analyseras och bedöms 
respektive scenario utifrån Risker och krisberedskap, Höjd beredskap/krig och Genomförbarhet i ett 
tidsperspektiv. 

5.1 Risker och krisberedskap 

Riskanalysen som tillämpats nedan inkluderar inte risker för höjd beredskap (det vill säga för krig eller 

krigsfara), utan dessa typer av händelser diskuteras istället separat i kapitel 5.2.  

 

Samtliga scenarier har analyserats ur ett riskperspektiv för att på så sätt uppskatta den relativa 

förmågan att motstå allvarliga händelser. Riskanalysen har gjorts i linje med ISO 31000 och för detta 

ändamål har en så kallad kriteriemodell använts för att på ett mer stringent sätt kunna bedöma 

sannolikhet för, och konsekvens(er) av, allvarliga händelser. Ansatsen har varit att först bedöma 

scenario A (dagens situation) för att på så sätt etablera en referens och därefter bedöma övriga 

scenarier relativt denna. En grupp på fem personer, representerande olika sakområden, deltog i 

analysen. Riskanalysen genomfördes oaktat de omvärldsfaktorer som beskrivs i avsnitt 3.5. 

 

Sannolikheten gånger konsekvensen ger en riskprodukt, ju högre riskprodukt ju högre sårbarhet. 

Riskanalysen inkluderar alla typer av risker, såsom avsiktliga händelser, oavsiktliga händelser samt 

naturhändelser. Sannolikheten för samtliga risker har bedömts vara oberoende av depåalternativ, utan 

skillnaden mellan de olika alternativen ligger helt i konsekvensernas omfattning. En sammanställning 

av samtliga risker och analysen återges i Bilaga 4 och Kriteriemodellen i Bilaga 5. Tre olika kategorier 

av konsekvenser har bedömts: 

 

 Samhällets funktionalitet 

 Miljö och hälsa 

 Ekonomi 

 

Nedan redovisas och summeras de viktigaste iakttagelserna, först övergripande/totalt och sedan mer 

nyanserat per konsekvenskategori. 

 

Riskanalysen har inte detaljstuderat risker som berör möjliga framtida transportlösningar såsom 

tillämpning av tankfartyg via Mälaren till Stockholm, detta då det statistiska underlaget är begränsat. 

Alla förändringar i depåstruktur som minskar antalet depåer och ökar de geografiska avstånden 

(depå-marknad) ökar även riskerna och sårbarheterna i försörjningssystemet. Scenarier D och E 

har klart större riskexponering jämfört med scenarier A-C.   
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Total riskexponering 

Scenario A – Ingen förändring Scenario B – Loudden stängs Scenario C – Bergs stängs

Scenario D – Loudden och Bergs stängs Scenario – Ny depå i Södertälje

Riskprodukt A: 342 Riskprodukt B: 352 Riskprodukt C: 369

Riskprodukt D: 434 Riskprodukt E: 433

Sa
nn
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lik

h
et

 1
-5

Konsekvens 1-5

 
Figur 24 Total riskexponering (alla typer av konsekvenser) 

Den totala riskprodukten (sårbarheten) är avgjort störst för alternativ D och E (Figur 25). Detta beror 

främst på att bägge dessa alternativ har färre antal depåer än alternativ A-C, samt det faktum att de 

genomsnittliga transportavstånden därigenom ökar.   

 
Figur 25 Total riskprodukt 

Två risker, markerade med cirkel i diagrammen ovan, som slår lika hårt mot samtliga scenarier, tillika 

av konsekvensnivå 5, är dels ett långvarigt elavbrott i Storstockholm (> 7 dygn) och dels en isstorm som 

drabbar Mälarregionen (s.k. 100-års storm). I detta fall lamslås samhället oavsett depåstruktur och 

dessa typer händelser kan bäst jämställas med så kallade Black Swan-händelser (mycket liten 

sannolikhet – men förödande konsekvenser).  
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Samhällets funktionalitet 

Scenario A – Ingen förändring Scenario B – Loudden stängs Scenario C – Bergs stängs

Scenario D – Loudden och Bergs stängs Scenario E – Ny depå i Södertälje

Riskprodukt A: 126 Riskprodukt B: 130 Riskprodukt C: 133

Riskprodukt D: 150 Riskprodukt E: 149
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Figur 26 Konsekvenser för Samhällets funktionalitet 

Även när det gäller konsekvenser för Samhällets funktionalitet så är sårbarheten klart störst för 

scenarierna D och E (Figur 26). Återigen är det färre depåer och det faktum att de är belägna längre 

från centrala Mälarregionen (Stockholm) som ligger bakom den högre riskprodukten. Detta leder till 

att ett antal risker får allvarligare konsekvenser i scenario D och E. Skillnader mellan scenario B och C 

är små men en skillnad är att i scenario C finns inte längre redundansen för Gävles flygbränslehantering 

kvar (utgörs idag av Bergs) och därigenom påverkas riskexponeringen negativt. Nedan beskrivs några 

av de risker (även markerade i figuren ovan med korresponderande symbol) som är mer betydande 

och som ger upphov till en stor del av skillnaden mellan scenarierna gällande samhällets funktionalitet: 

 

Närliggande depå blir utslagen i upp till 7 dygn. Större konsekvenser ju färre antal depåer. 

Endast 50 % av fartygsförsörjningen kan gå via Östersjön i 7 dygn.  Sårbarheten ökar med färre antal 

depåer men framförallt på grund av en minskad lagringskapacitet. 

Omfattande tågolycka mellan Gävle och Uppsala. Skulle främst leda till stora konsekvenser för 

leveranser av flygbränsle, som förvärras när Bergs inte finns (scenarier C-E). 

Kritiska delar av vägnätet inte tillgängligt under 6 timmar. Färre depåer och längre avstånd ger 

allvarligare konsekvenser. 
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Människa och miljö 

 
Scenario A – Ingen förändring Scenario B – Loudden stängs Scenario C – Bergs stängs

Scenario D – Loudden och Bergs stängs Scenario E – Ny depå i Södertälje

Riskprodukt A: 81 Riskprodukt B: 84 Riskprodukt C: 96

Riskprodukt D: 117 Riskprodukt E: 113
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Figur 27 Konsekvenser för Människa och Miljö 

Övergripande så bedöms konsekvenser för Människa och Miljö (Figur 27) vara mindre allvarliga än 

konsekvenser för Samhällets funktionalitet (Figur 26) och Ekonomiska konsekvenser (Figur 28), 

oberoende av scenario.  

 

Det finns dock ett antal risker (även markerade i figuren ovan med korresponderande symbol) som är 

betydande och som ger upphov till mycket av skillnaden mellan scenarierna vad gäller konsekvenser 

för människa och miljö: 

 

Elavbrott i 7 dygn. Stora konsekvenser för Människa, det är i ett sådant skede som reservkraften 

och dess prioritering och planering aktualiseras. 

Närliggande depå blir utslagen i upp till 7 dygn. Större konsekvenser ju färre antal depåer. Längre och 

fler transporter ger större klimatpåverkan. 

Nationell attack på ICT system, vilket medför att systemet ligger nere i ett dygn. Leder snabbt till 

omfattande and kännbara konsekvenser. 
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Ekonomi 

 
Scenario A – Ingen förändring Scenario B – Loudden stängs Scenario C – Bergs stängs

Scenario D – Loudden och Bergs stängs Scenario E – Ny depå i Södertälje

Riskprodukt A: 135 Riskprodukt B: 138 Riskprodukt C: 140

Riskprodukt D: 167 Riskprodukt E: 171
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Figur 28 Ekonomiska konsekvenser 

 
Ekonomiska konsekvenser (Figur 28) är relativt sett särskilt allvarliga för scenarier D och E. Återigen är 

det koncentrationen av depåer och transportavstånden som slår igenom. De typer av risker (även 

markerade i figuren ovan med korresponderande symbol) som främst får ekonomiska konsekvenser 

för scenario D och E är: 

Oplanerat driftstopp under flera dygn vid raffinaderi som försörjer svenska marknaden. 

IT-attack mot ett drivmedelsbolag eller dess energiförsörjning. 

Närliggande depå blir utslagen i upp till 7 dygn. Större konsekvenser ju färre antal depåer, längre 

och fler transporter. 
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Summering 

Inget scenario, inklusive dagens situation, är tillfredsställande från 
perspektivet risk och krisberedskap. Främsta skälet för detta är den relativt 
höga koncentrationen av drivmedelsförsörjningen till ett fåtal depåer (se 
även Herfindahl-Hirschman index nedan).  
 
I scenario D och E så skulle endast 2 depåer (Södertälje och Västerås) finnas 
kvar i Mälarregionen, en region som står för mer än 25 % av Sveriges 
drivmedelsbehov. Detta medför i sin tur att sårbarheten är mycket stor och 
i händelse av allvarliga störningar så kan det snabbt få mycket allvarliga 
konsekvenser för samhället, människa och miljö, och ekonomin.  
 

 
 

Nedläggning av depåer medför att man koncentrerar hanteringen och reducerar lagringskapaciteten. 

Genom att tillämpa Herfindahl-Hirschman (HH) index23 så kan en kvantitativ indikator för 

koncentrationen av drivmedelsdepåer erhållas och således ytterligare ett relativt mått på sårbarheten 

och flexibiliteten. Herfindahl-Hirschman index tillämpas av flera myndigheter och aktörer såsom IEA24 

och IMF25 för att utvärdera råvarumarknader och för att bedöma energisäkerheten. HH-index baseras 

på antalet aktörer samt deras andel av en given marknad/råvara vilket genererar ett numeriskt värde 

eller mått på marknadens dynamik/flexibilitet. I denna rapport tillämpas HH-index för att bedöma 

Mälarregionens sårbarhet gällande drivmedelsförsörjning utifrån antalet depåers, totala genomslag 

och totala lagringskapacitet. 

 

 I Figur 29 illustreras HH-index för genomslag och lagringskapacitet per scenario, vilket baseras på 

ekvationen nedan där Si
2 utgör respektive depås procentuella andel av genomslag och 

lagringskapacitet. 

𝐷 =∑𝑆𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

 
 Ett HH- index under 0,01 indikerar låg koncentration 

 Ett HH- index över 0,25 indikerar hög koncentration 
 
Intervallet för HH-index går från <0,01 (indikerar mkt låg koncentration) till 1 (indikerar monopol).  

                                                      
23 Rhoades, Stephen. A, 1993, The Herfindahl-Hirschman Index. 79 Fed. Res. Bull pp 188. 
24 IEA Energy supply security – Emergency Response of IEA Countries, 2014 
25 IMF Measuring energy security: Trends in Diversification of Oil and Natural Gas Supplies 
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Figur 29 HH index per scenario 

 
HH index är ett teoretiskt och endast vägledande mått men slutsatsen kan bara bli att koncentrationen 

och därmed sårbarheten är relativt sett hög redan idag och blir än högre i samtliga scenarier, 

framförallt i Scenario D, det vill säga om Loudden och Bergs stängs och övriga 4 depåer tar över 

volymerna. 
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5.2 Höjd beredskap/krig 

På grund av de komplexa samband och ömsesidiga beroenden som finns mellan samhällsviktiga 

verksamheter och funktioner (Figur 3 och 4) så kan en allvarlig störning få dramatiska 

kedjekonsekvenser. En allvarlig händelse som börjar regionalt kan snabbt eskalera och hamna på en 

nationell nivå om beredskapen inte är tillräckligt god. En god beredskap innebär att samhällets 

förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, oavsett händelse, är god. Som Figur 4 ger en 

indikation om är drivmedelssektorns primära uppgift att försörja transportsektorn, reservkraften och 

blåljusaktörerna. Detta i sin tur säkerställer t.ex. att kommunalteknisk försörjning (vatten och avlopp), 

livsmedelsförsörjning samt vård och omsorg fungerar. I detta ingår, vid höjd beredskap, att även 

försörja Försvarsmaktens mark-, luft- och sjöstridskrafter. Sammantaget så är det tre övergripande 

frågeställningar som har betydelse för drivmedelsförsörjningen, i lägen av kris eller vid höjd beredskap: 

 Totalförsvaret 

 Prioriteringar 

 Beredskapslager och kontinuitetshantering 

 

Totalförsvaret 

Ett höjt beredskapsläge – utifrån ett regionalt eller globalt försämrat säkerhetspolitiskt läge - ställer 

sannolikt nya och skarpare krav på infrastruktur för drivmedelsförsörjning. Systemet måste vara 

förberett på att det inte sker någon tillförsel under lång tid och att det kan komma att angripas fysiskt. 

Problemet i dagsläget är att underlag för en tydlig bild av behov och krav inte är tillgänglig, dels på 

grund av att det ännu inte har kartlagts och dels på grund av försvarssekretessen. Historiska kriterier 

är inte heller tillämpbara då teknologi och försvarslösningar har moderniserats. Under 2013 så 

redovisade FOI26 fyra typfall som skulle utgöra grunden för överväganden och diskussioner om 

utvecklingen av ett modernt civilt försvar. Två av dessa typfall, och mest relevanta för civila 

försvaret/totalförsvaret, var: 

 Typfall 1: Beredskapshöjning, mobilisering och transport till utgångsområden 

 Typfall 2: Angrepp med fjärrstridsmedel m.m., huvudsakligen mot civila mål. 

  

Mot bakgrund av detta så kan ett antal kriterier förutsättas vara vägledande och bör därför beaktas 

vid beslut som markant påverkar drivmedelförsörjningssystemet och dess depåstruktur: 

 tillgänglighet till bergrumslagring för att minska känslighet vid fysiskt angrepp 

 lagring nära befolkningscentrum då strategiska transportvägar ofta förstörs först 

 geografiskt spridd lagring för att uppnå redundans i systemet 

                                                      
26 FOI MEMO 5089 

Det politiska beslutet rörande ut- och uppbyggnaden av totalförsvaret medför att många av 

kraven/behoven kommer klarläggas när regeringens styrningar efterhand implementeras. Om 

dessa åtgärder och efterföljande krav- och behovsbild inte beaktas inför kommande beslut om 

nedläggning av depåkapacitet så ökar risken avsevärt att beredskapen för kris, krigsfara och krig 

senare befinns vara otillräcklig. 
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Prioriteringar 

Prioritering är ett nyckelord när det gäller allvarliga händelser och det är inte alltid självklart vilket 

perspektiv som har företräde. Det kan handla om Lokalt vs. Regionalt vs. Nationellt, eller mellan olika 

samhällsviktiga verksamheter, men även relatera till roller och ansvar.  

 

Systemet för drivmedelsförsörjningen har till uppgift att svara upp mot de prioriteringar samhället har 

gjort och leverera därefter. Det innebär att ju längre det förberedande arbetet har kommit i termer av 

vilka principer som skall gälla och vilka leveranser som därför ska prioriteras desto tydligare blir 

förståelsen av de konkreta kraven och behoven, t.ex. vilka volymer, till vem, när och var. Det är i 

dagsläget inte känt vilka prioriteringar som bör/måste gälla. Energimyndigheten skriver27:  

 

Leverantörer har ansvar för leveranser av olja och drivmedel enligt gällande tecknade avtal. Idag 

saknas i Sverige aktuella och utifrån olje- och drivmedelsmarknadernas funktionssätt uppdaterade 

lagstöd, principer och rutiner för prioritering och förbrukningsdämpning av drivmedel eller 

oljeprodukter vid störningar eller avbrott. Om man som energianvändare vill säkerställa sig om olje- 

och drivmedelsleveranser bör man i förväg ha tecknat avtal om sådana, inklusive leveransvillkor vid 

störda förhållanden. 

 
Denna oklara prioriteringsprincip gör det i dagsläget riskfyllt att besluta om åtgärder som försvagar 
försörjningsberedskapen innan erforderliga beredskapsnivåer och prioriteringar vid kriser och höjd 
beredskap är klargjorda.  
 

Beredskapslager och kontinuitetshantering 

Då det idag inte finns några krav på beredskapslagrets geografiska placering så kan detta medföra att 

tillgängligheten vid en skarp händelse är otillräcklig eller att leveranstiderna blir oacceptabelt långa. 

Som redan nämnts ovan så kan mycket väl reglerna för beredskapslagret komma att ändras. Det kan 

handla om att aktörerna måste hålla hela eller delar av beredskapslagret inom vissa geografiska 

områden och/eller i bergrum. Förmågan att möta den typen av krav avseende Mälarregionen skulle 

starkt begränsas vid en reducering av lagringskapaciteten och/eller nedläggning av depåer. Innan 

sådana åtgärder beslutas och verkställs borde en tydlig nationell kartläggning av tillgänglig kapacitet 

per produkttyp och per typ av lagring (cistern och bergrum) vara tillgänglig, något som saknas idag. 

Idag har Sverige också en stor del av beredskapslagren i form av råolja på raffinaderier i västra Sverige. 

Samtidigt bör man vara medveten om att upp till 30 % av beredskapslagret kan med dagens lagstiftning 

förläggas i annat land.  

 

Reservkraft utgör en del av samhällets kontinuitetshantering. Som nämnts i kapitel 3 är det faktum att 

det inte finns en samlad bild av behovet av reservkraft och tillhörande drivmedelsbehov en väsentlig 

risk- och osäkerhetsfaktor. Här är det önskvärt att länsstyrelserna alternativt Energimyndigheten 

kartlägger installerad reservkraftkapacitet och drivmedelsbehov för att kunna upprätthålla 

samhällsviktig verksamhet på en acceptabel nivå.   

                                                      
27 Ansvar och roller för en trygg energiförsörjning, Energimyndighetens analys, ER 2013:25 
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Summering 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras från analysen av aspekten höjd 

beredskap/krig är det faktum att de krav och behov som 

drivmedelsförsörjningen skall svara upp mot är idag till alltför stora delar 

okända. Det gör det därför mycket riskfyllt att göra större förändringar 

av systemet och depåstrukturen innan denna krav- och behovsbild 

klarnar.  

 

Precis som riskanalysen påvisade så ger färre depåer och längre 

geografiska avstånd också en sämre höjd beredskap oaktat vad de 

konkreta kraven kan komma att vara. Därför utgör scenario D, det vill 

säga om Loudden och Bergs stängs, det absolut sämsta scenariot sett 

utifrån aspekten höjd beredskap.  
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5.3 Genomförbarhet i ett tidsperspektiv 

 
För varje scenario B-E beskrivs i detta kapitel alla viktiga milstolpar (antaganden, aktiviteter, och beslut) 

som i tid och rum måste bli en praktisk realitet för att respektive scenario ska kunna realiseras. Det 

handlar bland annat om tillståndsprocesser, fysiska aktiviteter, investeringsbeslut och investeringar, 

m.m. som alla är avgörande för genomförbarheten. 

 

Scenario B – Loudden stängs, övriga 5 depåer tar över volymerna 

 
I scenario B så är utgångspunkten 2019-12-31, det datum som Loudden depå planeras att stängas. För 

att detta ska vara möjligt så måste följande milstolpar uppnås: 

 

IDAG
2016

2017

Loudden: Sanering ovan jord och av bergrum påbörjas

2019-12-31

Loudden: Sanering ovan jord avslutas
2027

Loudden: Sanering bergrum avslutas2016

Loudden: Omfördelning av volymer

 
Figur 30 Genomförande av alternativ B 

 
 
Kommentarer: 

Tidsplanen (stängning 2019-12-31) förefaller vara något optimistisk eftersom det innebär att 

omfördelningen av volymer bör/måste ske under detta år (2016) för att efterföljande och nödvändig 

sanering ska bli klar i tid.  

  

Att stänga Loudden och Bergs, 2019-12-31 respektive 2018-12-31, är mot bakgrund av den stora 

osäkerhet som råder inte realistiskt och att en ny depå (i Södertälje) byggs är ett mycket osäkert 

antagande i dagsläget.     
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Scenario C – Bergs stängs, övriga 5 depåer tar över volymerna 

 
I scenario C så är utgångspunkten 2018-12-31, det datum som Bergs depå planeras att stängas. För att 

detta ska vara möjligt så måste följande milstolpar uppnås: 

 

IDAG
2016

2018-12-31

Bergs: Sanering ovan jord avslutas

2017

Bergs: Sanering ovan jord och av bergrum påbörjas 2027

Bergs: Sanering bergrum avslutas

2016

Bergs: Omfördelning av volymer

 
Figur 31 Genomförande av alternativ C 

 
Kommentarer: 

Tidsplanen (stängning 2018-12-31) är optimistisk. Det skulle kräva att omfördelningen av volymer 

måste avslutas under 2016. Givet att omfördelningen av volymen kräver att vissa investeringar först 

måste göras i mottagande depåer (se kapitel 4), samt att det pågår en rättslig tvist, gör sammantaget 

att datumet 2018-12-31 förefaller vara helt orealistiskt.  
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Scenario D – Loudden och Bergs stängs, övriga 4 depåer tar över volymerna 

 
I scenario D så är utgångspunkterna 2018-12-31 och 2019-12-31, de datum som Bergs respektive 

Louddens drivmedelsdepå planeras att stängas. För att detta ska vara möjligt så måste följande 

milstolpar uppnås: 

 

IDAG
2016

2018-12-31

Bergs: Sanering ovan jord avslutas

2017

Loudden: Sanering ovan jord och av bergrum påbörjas

2017

Bergs: Sanering ovan jord och av bergrum påbörjas

2019-12-31

Loudden: Sanering ovan jord avslutas

2027

Bergs: Sanering bergrum avslutas

2027

Loudden: Sanering bergrum avslutas

2016

Bergs: Omfördelning av volymer

2016

Loudden: Omfördelning av volymer

 
Figur 32 Genomförande av alternativ D 

 
 
Kommentarer: 

Precis som redogjorts för i scenarierna B och C ovan, så ter sig tidsplanen om bägge depåerna ska 

stängas, och det mer eller mindre samtidigt, helt orealistisk.  

I detta scenario så utgör även det extra transportarbetet en praktisk och mycket viktig fråga att lösa 

för att få en väl fungerande logistik på plats. Det handlar framförallt om att nära dubblera 

båttransporterna på Mälaren till Västerås, samt mångfaldigt fler tonkilometer från Gävle och 

Norrköping till Mälarregionen, motsvarande 80-100 tankbilstransporter per dag. Inte minst det senare 

blir svårt givet tankbilsflottans storlek. 
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Scenario E - Loudden och Bergs stängs, men en ny depå byggs i Södertälje som tar över majoriteten 

av volymerna 

 
I scenario E så är utgångspunkterna, precis som i scenario D, 2018-12-31 och 2019-12-31, de datum 

som Bergs respektive Louddens drivmedelsdepå planeras att stängas. I detta scenario finns det dock 

betydligt fler milstolpar som måste uppnås: 

 

IDAG
2016

2018-12-31

Bergs: Sanering ovan jord avslutas

2017

Loudden: Sanering ovan jord och av bergrum påbörjas

2017

Bergs: Sanering ovan jord och av bergrum påbörjas

2019-12-31

Loudden: Sanering ovan jord avslutas

2027

Bergs: Sanering bergrum avslutas

2027

Loudden: Sanering bergrum avslutas

2016

Bergs: Omfördelning av volymer

2016

Loudden: Omfördelning av volymer

2025

Södertälje: Ny omfördelning av volymer till Södertälje

2022-2025

Södertälje: Färdigställandet av Hamn och ny depå

2017

Södertälje: Aktörer tar beslut om att investera i ny depå i Södertälje

2017/2018

Södertälje: Aktörer söker tillstånd för att upprätta ny depå vid Södertälje

 
Figur 33 Genomförande av alternativ E 

Kommentarer: 

Precis som redogjorts för i tidigare scenarier B - D, så är tidsplanen för stängning av Loudden och Bergs 

orealistisk.  

I detta scenario är det viktigt att förstå att genomförandet sker i två steg. Steg 1 innebär en förändring 

som är identisk till scenario D, medan steg 2 är helt avhängig att en ny depå i Södertälje etableras. Det 

sistnämnda innebär att ett stort antal milstolpar måste uppnås och på grund av komplexiteten (antal 

aktörer, tillstånd, aktiviteter) och storleken (finansiellt och resursmässigt) på investeringen så är även 

osäkerheten kring dess genomförbarhet mycket stor. Till exempel är det i dagsläget mycket osäkert 

hur en sådan investering ska finansieras och av vem. Skulle man inleda vägen mot scenario E nu så 

finns det en stor risk att det slutar efter steg 1, det vill säga scenario E blir till scenario D.  
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Summering 

Sammantaget ger analysen av aspekten genomförbarhet i ett 

tidsperspektiv att scenario E (ny depå i Södertälje) är avgjort sämst. 

Detta på grund av att den mycket stora investering som måste göras 

är i dagsläget omgärdad av en mycket stor osäkerhet.  

 

Även scenario D, som även det bygger på att både Loudden och Bergs 

stängs, har ett antal faktorer som gör alternativet osäkert. Dels att 

tidsplanen ter sig orealistisk och dels de mycket kraftigt ökade 

transporterna.  

A 
– Ingen 

förändring

B 
– Loudden 

stängs

C
 – Bergs 
stängs

D 
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Genomförbarhet i 
ett tidsperspektivScenario
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6. Övergripande slutsatser 

 
De analyser som genomförts i denna studie och rapport kan summeras i enlighet med Figur 34 nedan.  

 

A 
– Ingen 
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ett tidsperspektiv

Scenario

 
 

Figur 34 Utvärdering av alternativen 

Ur perspektiven kostnad, miljö och genomförbarhet bedöms scenario E vara minst attraktivt, främst 

på grund av att det är det alternativ som kräver mycket stora investeringar i en ny depå och att dessa 

investeringar i dagsläget är omgärdade av mycket stor osäkerhet. Ur perspektiven kris- och höjd 

beredskap/krig så är scenario D avgjort sämst, eftersom det innebär en depåstruktur som är starkt 

koncentrerad, har låg lagringskapacitet och långa transportavstånd. Om man ”måste” lägga ned en 

depå i Stockholmsregionen så visar analysen på att en nedläggning av Loudden skulle ha minst negativa 

effekter på en trygg drivmedelsförsörjning av Mälarregionen. 

 Inga förändringar i depåstruktur bör göras förrän förmågan att möta de krav som de nya 

förordningarna för krisberedskap och höjd beredskap ställer har tydliggjorts. Att lägga ner både 

Loudden och Bergs depåer inom en snar framtid är inte bara tidsmässigt orealistiskt men 

uppfyller inte heller samhällets ansvar för kriser och höjd beredskap. 

 Om Loudden och Bergs läggs ner utan att en ny depå i närområdet, till exempel i Södertälje, är 

beslutad och uppförd så är risken stor att Mälarregionen kommer att ”fastna i” och försörjas 

av en icke hållbar depåstruktur med mycket låg robusthet och redundans samtidigt som det 

leder till ökad miljöpåverkan. 
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Kostnad och miljö 

Mest ofördelaktigt ur dessa aspekter är scenario E, att etablera ny depå i Södertälje, då detta scenario 

medför att man måste bygga en ny depå (=hög engångskostnad) samt att man i en övergångsperiod 

måste omfördela volymerna två gånger. Scenario D i sin tur har det klart största transportbehovet, det 

vill säga långa och dyra transporter samt störst utsläpp av CO2, vilket blir motsägelsefullt gällande 

visionen att skapa effektivare transportflöden för att reducera klimatpåverkan. Färre depåer och 

mindre lagringskapacitet gör det även svårare och mindre flexibelt att hantera kommande nya typer 

av (bio)drivmedel och en ökande grad av produktdifferentiering. Det sistnämnda skulle inte bara kräva 

en dedikerad lagringskapacitet men också en större kapacitet eftersom biodrivmedel har en lägre 

energitäthet jämfört med fossila drivmedel.  

 

Utöver detta så skulle investeringar i ”fossil infrastruktur” behöva genomföras samtidigt som det pågår 

en omställning till förnyelsebara drivmedel. Sjöfartsverkets utredning28 visar att det potentiellt är 

möjligt att kraftigt reducera miljöpåverkan genom att distribuera drivmedel via Mälaren med 

tankfartyg istället för med tankbil från Södertälje. Detta skulle främst vara ett alternativt 

distributionsförfarande i scenario E. 

 

Risker och krisberedskap 

Ser man till riskexponeringen så är det en tydlig skillnad mellan scenarierna A-C gentemot scenarierna 

D-E, där i det senare fallet färre antal depåer och längre geografiska avstånd ger upphov till en ökad 

sårbarhet. Distributionen med tankfartyg istället för tankbil i scenario E som Sjöfartsverket föreslår 

skulle dessvärre innebära en ökad sårbarhet då det innebär att transporterna koncentreras, det vill 

säga blir färre och större.  Därutöver bör man beakta att ökade transporter via Mälaren, som i 

dagsläget förser miljoner av invånare med dricksvatten, leder till en ökad riskexponering. 

 

Vid en allvarlig händelse såsom ett större elavbrott, en utslagen depå eller liknande så är den svenska 

krisberedskapen för drivmedelsförsörjningen outvecklad. Ett skäl till detta är att det inte finns en 

samlad bild av behovet av reservkraft och tillhörande drivmedelsbehov. Ett andra skäl är att det inte 

finns någon tydlig och etablerad krisplanering för den händelse att flertalet drivmedelsstationer 

kommer att vara obrukbara vid exempelvis ett elavbrott. Det finns även otydligheter gällande 

samverkan mellan drivmedelsbolagen samt deras samverkan med kommuner, länsstyrelser och 

myndigheter vid en krissituation. Dessutom är den finmaskiga distributionen som krävs när alla 

reservkraftaggregat, samhällsviktiga fordon, etc. måste försörjas i princip helt oförberedd.  
 
  

                                                      
28 Sjöfartsverket - Distribution av flytande bränslen på Mälarens och Stockholms inre vattenvägar.  
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Höjd beredskap/krig 

Det faktum att kraven som ställs av de nya förordningarna för kris- och höjd beredskap (totalförsvaret) 

idag till stora delar är okända är det allra främsta skälet till att inte genomföra strukturella förändringar 

av depåstrukturen förrän sagda krav/behov är kartlagda, något som torde vara klart först omkring 

2020. 

 

Sannolikt krävs då en kombination av depåer som finns nära användaren (behoven) samt en spridning 

av resurser (förhandslagring) för att inte göra systemet för känsligt för direkt påverkan. Detta kan 

generera nya behov som idag inte är identifierade, t.ex. förberedda tillfälliga depåer med olika 

skyddsnivåer, inklusive krav på förvaring i bergrum. 

 

Genomförbarhet i ett tidsperspektiv 

Scenario B-E kan endast rent praktiskt genomföras om arbetet med att omfördela volymerna påbörjas 

i slutet av 2016/början av 2017 och om de depåer som volymerna ska omfördelas till samtidigt 

upprustas. Som framhållits i avsnitt 5.3 framstår tidsplanerna som orealistiska. Ser man till Scenario E 

så tillkommer en lång rad aktiviteter som berör den nya planerade depån i Södertälje, vilka starkt ökar 

osäkerheten kring såväl den praktiska som den ekonomiska genomförbarheten.29 

 
 

  

                                                      
29  Vad gäller genomförbarhet av distribution med tankfartyg via Mälaren (scenario E) så återstår det att bedöma hur 

stor del av de potentiella volymerna som är realistiska med hänsyn till marknadsmässiga aspekter.  
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Avslutande kommentar 

Det är av yttersta vikt att man har mycket god förståelse för de komplexa samband som trygg 

energiförsörjning innebär. Ett av dessa samband är att de privata drivmedelsbolagens depåer utgör 

ryggraden i beredskapen för drivmedelsförsörjningen, då man har avvecklat de tidigare omfattande, 

statliga depåerna. Just depåstruktur, det vill säga antal depåer och avståndet mellan dem, är helt 

avgörande för robusthet och trygghet i kris eller höjd beredskap (Figur 35).  

LOKAL 
STADSUTVECKLING

TRYGG ENERGI-
FÖRSÖRJNING

 Depåstruktur
 Lagringskapacitet
 Beredskapsfrågor
 Importberoende
 Kostnader
 Miljöaspekter
 Risk och sårbarhet

 Sjönära
 Infrastruktur
 Exploateringsfrågor
 Bygglov
 Detaljplaner
 Miljöaspekter
 Risk och sårbarhet

 
 

Figur 35 Väga samhällsintressen mot varandra 

Ju ”finmaskigare depånät”, desto större naturlig robusthet (förmåga att motstå) och redundans 

(förmåga att återhämta). Samtidigt måste detta balanseras mot ekonomisk effektivitet. 

Mälarregionens försörjning är redan idag högt koncentrerad till ett fåtal depåer (Figur 14) och att lägga 

ner ytterligare kapacitet och minska antalet depåer utan att samtidigt säkerställa att ny kapacitet och 

geografisk placering tillkommer riskerar ge en helt otillfredsställande förmåga att möta kriser och en 

situation med höjd beredskap. Det innebär till exempel att om scenario E ska kunna realiseras så måste 

ny depå vara på plats innan man lägger ned Loudden och Bergs. Skulle Loudden och Bergs läggas ner 

innan en ny depå är upprättad så tvingas man omfördela volymerna enligt scenario D, och då är faran 

överhängande att man fastnar i denna depåstruktur och att den nya depån aldrig blir av. 

 

Det finns även ett antal omvärldsfaktorer, specifikt rörande infrastruktur och omställningen till 

förnyelsebara drivmedel, som noga bör beaktas innan permanenta förändringar av depåstrukturen 

beslutas. 
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Bilaga 2 – Definitioner och begrepp 
Beredskap – förmågan att upprätthålla en verksamhet även i ett ansträngt läge eller krisläge 

Biodrivmedel – drivmedel framställda från förnyelsebara råvaror, t.ex. HVO, FAME, etanol 

Civilt försvar – den verksamhet som statliga myndigheter, kommuner och landsting samt enskilda, 

företag och föreningar med flera vidtar i fredstid för att göra det möjligt för samhället att hantera 

situationer då beredskapen höjs 

Depå – förvaringsplats för flytande bränslen  

Depåort – geografisk lokalisering av depå 

Drivmedel – bensin, diesel, flygbränsle (flygfotogen och flygbensin), biodrivmedel (HVO, FAME, etanol) 

Energitäthet – mängden energi per volymenhet i ett ämne 

Faktiskt genomslag – omsättningen i volym eller tonnage på en depå under en given tidsperiod 

Fossila drivmedel – oljebaserade drivmedel såsom bensin, diesel, flygfotogen och eldningsolja. 

Höjd beredskap – ett läge som kan deklareras av regeringen och som innebär krigsfara eller krig 

Kris - en händelse eller tillstånd som: 

 Drabbar många människor 

 Drabbar en stor del av samhället 

 Hotar grundläggande värden och funktioner 

 Kan inte hanteras med normala resurser och organisation 

 Utöver det vanliga och vardagliga 

 Kräver samordnade åtgärder från flera aktörer 

Lagringskapacitet – den fysiska volym som maximalt kan lagras 

Mälarregionen – Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län 

Redundans – mått på hur många tillgängliga och alternativa förfaranden det finns, ju fler ju större 

redundans 

Risk – effekten av osäkerhet på viktiga mål 

Riskprodukt - produkten av sannolikheten att en händelse inträffar och konsekvenserna av densamma. 

Robusthet – mått på hur kraftfullt eller motståndskraftigt något är mot yttre eller inre påverkan 

Samhällsviktig verksamhet – definieras som en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall 

av, eller en svår störning i, funktionen skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, 

samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden 

Tillståndsvolymer – den maximalt tillåtna omsättningen i volym eller tonnage på en depå under en 

given tidsperiod 

Varulån – kan ibland även kallas ”exchange” och går ut på att bolagen byter volymer med varandra 
genom att hämta ut lika mycket som de lämnar ut per basprodukt och konkurrent.  
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Bilaga 3 – Beredskapslager 
För att kunna möta kriser i försörjningen av bränsle har Sverige skyldighet att hålla s.k. beredskapslager 

av olja. Denna skyldighet grundas dels på landets förpliktelser enligt det s.k. IEP-avtalet av år 1974 

(genom vilket International Energy Agency etablerades), dels på EU-rätt (rådets direktiv 2009/119/EG). 

De grundläggande svenska bestämmelserna finns i lag (2012:806) och förordning (2012:873) om 

beredskapslagring av olja. 

Enligt de internationella åtagandena ska Sverige ständigt hålla minimilager av råolja eller 

petroleumprodukter som uppgår till minst 90 dagars genomsnittlig daglig nettoimport under det 

föregående kalenderåret.  

Enligt de närmare reglerna i svenska lagstiftningen ska lagren hållas genom att kommersiella aktörer, 

som importerat och sålt eller förbrukat råolja eller andra bränslen, åläggs lagringsskyldighet. Detta 

innebär i praktiken att det svenska beredskapslagret till huvuddelen hålls av de importerande 

oljebolagen. En mindre del hålls av större återförsäljare och förbrukare. Företagen är skyldiga att 

ständigt hålla en miniminivå av lager som sammantaget motsvarar Sveriges skyldighet. Kostnaderna 

för lagringen bärs av de lagringsskyldiga företagen, d.v.s. ytterst av förbrukare och konsumenter. 

Staten håller således inte egna beredskapslager. Tillsynsmyndighet för beredskapslagringen är 

Energimyndigheten. 

Beredskapslagret hålls i de lagringsskyldiga företagens normala lagringsanläggningar, tillsammans med 

de kommersiella lager som företagen håller utöver sin lagringsskyldighet. Härmed säkras löpande 

omsättning av beredskapslagret och kurant kvalitet. 

Företagens lagringsskyldighet under ett s.k. lagringsår (som löper från 1 april till 30 mars påföljande 

år) bestäms som en andel av deras försäljning av motorbensin, jetbränsle, gasolja eller dieselolja samt 

andra eldningsoljor under föregående kalenderår (dessa bränslen kallas samfällt lagringsbränslen). 

Denna s.k. lagringsprocent fastställs årligen av Energimyndigheten. För att Sverige ska kunna uppfylla 

sitt åtagande om ett tillräckligt minimilager enligt beräkningsreglerna i det internationella regelverket 

är lagringsprocenten f.n. 27,6 procent för lagringsåret 2015/2016. Detta innebär att den samlade 

lagringsskyldigheten för innevarande lagringsår ska motsvara ca 2621 ktoe av lagringsbränslen. 

Det internationella regelverket öppnar för att beredskapslager också kan hållas i en annan 

medlemsstat i EU. För svensk del har rätten att hålla lager i ett annat EU-land begränsats till 30 procent 

av lagringsskyldigheten. Avsikten är att säkra att en huvuddel av beredskapslagret finns tillgängligt 

inom landet.  

Lagringsskyldighet kan efter tillstånd delegeras. Detta innebär att ett lagringsskyldigt företag genom 

avtal kan uppdra åt ett annat företag som bedriver oljelagringsverksamhet, i landet eller inom EU, att 

mot ersättning hålla lager för det lagringsskyldiga företagets räkning. En terminologi som ofta används 

är att det lagringsskyldiga företaget köper lagringsintyg, eller ”tickets”, av det lagerhållande företaget. 

Lagringsskyldigheten ska uppfyllas med lagringsbränslen, d.v.s. de drivmedel och andra bränslen som 

huvudsakligen förbrukas. Raffinaderiföretag har också rätt att hålla råolja i lager i stället för 

lagringsbränslen. De mängder av råolja som motsvarar lagringsskyldigheten bestäms av utbytet i av 

bränslen i det aktuella raffinaderiet. Högst två tredjedelar av lagringsskyldigheten 
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(raffinaderiföretagets egen och den man genom avtal åtagit sig för andras räkning) får hållas som 

råolja. Härmed säkras att en volym av produkter avsedda för förbrukning är omedelbart tillgängliga. 

För att ett lagringsskyldigt företag ska få uppfylla lagringsskyldighet genom lagring utomlands, genom 

delegering eller genom lagring av råolja krävs tillstånd från Energimyndigheten. 
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Bilaga 4 – Risktabell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Händelse Orsak Påverkan Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D Scenario E

1

Elavbrott upp till 10h

Väderhändelser, tekniskt fel, 

effektbrist, reservkraften på 

depån kommer ej igång, mm

Betydande del av 

Storstockholm utan el under 

10h, fördröjning av leveranser, 

många tankställen fungerar 

inte, aktivering av reservkraft

20 20 20 32 24

2 IT-attack mot ett 

drivmedelsbolag eller dess 

energiförsörjning Mänskliga faktorn/ont uppsåt

Utslagna styr och reglersystem, 

leveransproblem, 

leveransstopp upp till 1 dygn 

mm

28 28 28 32 32

3 Styr och reglersystem slås ut 

under 6-24 h

Åska och blixtnedslag, tekniskt 

fel, olycka, översvämning mm

In och utlastning påverkas, 

produktionsstopp, 

säkerhetsaspekter mm

24 24 24 28 32

4

Kritisk del av vägnätet stängs av 

i 6 timmar

Påkörning av 

brofundament/pelare, olycka, 

skyfall, höga flöden

Helt avstängd i 6h varefter 

begränsad framkomlighet i upp 

till 1 dygn, stora förseningar, all 

trafik drabbad

20 20 20 32 32

5 (Närliggande ) depå blir 

utslagen upp till 7 dygn

Brand, attentat, blockad, strejk, 

sabotage, båtolycka etc.

Totalt stopp i in- och 

utlastningar

18 27 27 30 33

6

Elavbrott 1 dygn

Elbrist pga väderhändelser och 

tekniskt fel, effektbrist pga 

begränsningar i produktion alt 

tekniska fel. Reservkraften på 

depån kommer ej igång. 

Sabotage eller terrorattentat

Betydande del av 

storstockholm utan el i ett 1 

dygn. Fördröjning av 

leveranser. Många tankställen 

fungerar ej, fungerande 

reservkraft aktiverad.

21 21 21 27 27

7

50% av raffinaderikapaciteten 

läggs ned i Sverige Företagsekonomiska orsaker

Beredskapslagrets 

samansättning påverkas, 

reducerad förmåga att hålla 

råolja, ökad lagring av färdiga 

produkter samt ökad 

utlandslagring. Längre 

transportavstånd

15 15 15 15 15

8

Omfattande tågolycka mellan 

Gävle och Uppsala som medför 

att järnväg blir obrukbar i 7 

dygn

Bristande underhåll, mänskliga 

faktorn

Inga tågtransporter från Gävle 

depå söderut är möjliga

24 24 30 30 30

9 Nationell attack på ICT system, 

system nere i ett dygn Ont uppsåt

Fiber och styrande noder slås 

ut, i del av eller hela områden

33 33 36 36 36

10
Oplanerade driftstopp under 

flera dygn vid raffinaderi som 

försörjer svenska marknaden

Tekniska fel hittas vid 

underhåll, misstag begås vid 

underhåll, felaktigheter hittas 

vid revision

Ingen produktion under ett 

antal dygn, inga utgående 

transporter

18 18 18 24 24

11 Styr och reglersystem slås i 

över 24 h

Väder/klimathändelse, Åska 

och blixtnedslag

In och utlastning påverkas, 

produktionsstopp, 

säkerhetsaspekter mm

21 21 24 27 27

12 Pandemi i 2 veckor, ca halva 

befolkningen drabbad

Personalbrist, transporter 

begränsas, hela systemet går 

på lägre kapacitet

24 24 24 28 28

13
Endast 50% av 

fartygsförsöjningen kan gå via 

Östersjön i 7 dygn

Extrema isförhållanden, 

begränsad fartygskapacitet, 

embargo (Finland) mm

Hälften av inleveranser via 

fartyg uteblir

14 14 14 22 22

Summering av riskprodukt för samtliga konsekvenskategorier
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14

Elavbrott i 7 dygn

Elbrist pga väderhändelser 

(Gudrun), tekniska fel, 

effektbrist pga 

produktionsbegränsningar alt 

tekniska fel. Reservkraften på 

depån kommer ej igång, 

sabotage och terrorattentat 

mm

Betydande del av 

Mälarregionen utan el, 

fördröjning av leveranser, 

flesta tankställen fungerar inte, 

bunkring av bränsle och mat, all 

fungerande reservkraft 

aktiverad men 

drivmedelsförsörjning av dessa 

mycket ansträngd/svår. 

Sekundäreffekter på 

samhällsviktiga funktioner 

mycket stora.

24 24 28 30 30

15

Fartygsförsöjningen via 

Östersjön uteblir i 7 dygn

Öresund avspärrat under flera 

dygn. Extrem ismängd. 

Embargo. Storm. Sabotage och 

terrorattentat

Vissa eller alla produkter kan 

inte försörjas. Brist på 

produkter på bensinstationer. 

Tung trafik får inte tillgång till 

bränsle

8 9 10 11 11

16

Elavbrott i mer än 7 dygn

Elbrist pga väderhändelser 

(Gudrun), tekniska fel, 

effektbrist pga 

produktionsbegränsningar alt 

tekniska fel. Reservkraften på 

depån kommer ej igång, 

sabotage och terrorattentat 

mm

Betydande del av 

Mälarregionen utan el, 

fördröjning av leveranser, 

flesta tankställen fungerar inte, 

bunkring av bränsle och mat, all 

fungerande reservkraft 

aktiverad men 

drivmedelsförsörjning av dessa 

mycket ansträngd/svår. 

Sekundäreffekter på 

samhällsviktiga funktioner 

mycket stora.

15 15 15 15 15

17

Isstorm (100 års) drabbar 

Mälarregionen Väder/klimathändelse

Vägar ej körbara, täckta av is 

vilket medför att i princip kan 

inga fordon köra. Stamnätet 

utslaget. Många olyckor och 

dödsolyckor. Omfattande 

elavbrott som varar ifrån ett 

fåtal dygn upp till en vecka. 

Värmeförsörjningen av 

samhället i stort blir 

problematisk. Mycket stora 

sekundäreffekter för all 

samhällsviktig verksamhet.

15 15 15 15 15
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Bilaga 5 – Kriteriemodell  
 

Konsekvenskategori Definition 

Samhällets 
funktionalitet 

Påverkan på samhällsviktig verksamhet som vid ett bortfall eller vid en svår störning 
påverkar samhällets grundläggande funktionalitet. Detta rör verksamheter som är 
nödvändiga eller mycket väsentliga, t.ex. energiförsörjning, kommunikationer, 
transporter, sjukvård, finansiella system m.m. 

Människa och Miljö Påverkan på naturmiljö, jordbruk, vattentäkter och/eller människa 

Ekonomi 

Direkta kostnader som uppstår i samband med oönskad händelse, t.ex. skadestånd och 
saneringskostnader, transporter. Drabbar verksamhetsutövaren och/eller samhället.  
 
Indirekta kostnader som uppstår i samband med försörjningsavbrott, t.ex. intäktsbortfall 
och/eller kostnadsökningar som drabbar övriga delar av samhället 

 

Sannolikhet Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 

Beskrivning 

Extremt 
osannolik. 
Händelsen 
inträffar endast 
under mycket 
exceptionella 
förhållanden. 

Osannolik. 
Händelsen är 
mycket ovanlig. 
Händelsen 
inträffar endast 
under speciella 
förhållanden. 

Mindre sannolik. 
Händelsen är 
ovanlig men kan 
antas inträffa vid 
enstaka tillfällen. 
Flera kända fall. 

Sannolik. 
Händelser som 
kan förväntas 
inträffa relativt 
regelbundet. 

Mycket 
sannolik. 
Händelsen 
förväntas 
inträffa. 

Frekvens (ca) 

En gång på 100 
år eller mer 
sällan. 

En gång på 50-
100 år. 

En gång på 20-50 
år. 

En gång på 5-20 
år. 

En gång per 5 år 
eller oftare. 
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Konsekvens-
Kategori 

Klass 1 
Försumbar 

Klass 2 
Begränsad 

Klass 3 
Ansträngd 

Klass 4 
Allvarlig 

Klass 5 
Mycket allvarlig 

Samhällets 
funktionalitet 

Ingen 
påverkan. 
 
 
 
Avbrottstid 
upp till 2h 

Ingen påverkan 
på kritisk 
infrastruktur.  
 
 
Avbrottstid 
10h.  
 
 
Lokal påverkan 

Påverkar kritisk 
infrastruktur. 
 
 
 
Avbrottstid 1 
dygn 
 
 
Lokal/regional 
påverkan. 

Omfattande 
påverkan på 
kritisk 
infrastruktur.  
 
 
Avbrottstid upp 
till 7 dygn. 
 
Regional/nationel
l påverkan 

Bestående påverkan 
på kritisk infrastruktur.  
 
 
 
Avbrottstid mer än 7 
dygn.  
 
Nationell påverkan 

Människa och 
Miljö 

Mindre 
utsläpp. 
 
 
 
 
 
 
Försumbar 
påverkan 
på Liv och 
Hälsa 

Utsläpp med 
begränsad 
påverkan och 
ingen 
bestående 
effekt.  
 
 
 
Vissa negativa 
hälsoeffekter, 
men inget 
bestående 

Mindre område, 
obrukbart/avgrän
sat under kortare 
tid. Behov av 
sanering. 
 
 
 
Negativa 
hälsoeffekter, 
många 
påverkade, 
begränsade 
bestående 
effekter  

Stort område av 
högt naturvärde 
obrukbart under 
begränsad tid. 
Svårt att utföra 
sanering. 
 
 
Många alvarligt 
skadade och med 
bestående men. 

Mycket stort område 
av högt naturvärde 
blir obrukbart under 
överskådlig framtid, 
går inte att sanera.  
Grundvatten/vattentä
kt obrukbart.  
 
Flera döda och 
omfattande effekter 
för liv och hälsa 

Ekonomi 

Försumbara 
direkta 
kostnader. 
 
 
 
Försumbara 
indirekta 
kostnader. 

Mycket 
begränsade 
direkta 
kostnader upp 
till 10 mSEK. 
 
Mycket 
begränsade 
indirekta 
kostnader. 

Begränsade 
direkta kostnader 
upp till 100 
mSEK. 
 
 
 
Begränsade 
indirekta 
kostnader. 

Höga direkta 
kostnader upp till 
750 mSEK. 
 
 
 
Höga indirekta 
kostnader. 

Mycket höga direkta 
kostnader – >750 
mSEK. 
 
 
 
 
Mycket höga indirekta 
kostnader. 
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