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Förord 
 
Tack! 
 
Äntligen har målet längs en lång resa nåtts. Tiden för att ta sig dit har tagit lite längre tid än 
beräknat. Det är lätt att i komplexa och svåra frågor att drunkna i mängder av material och tappa 
bort sig på vägen och då kan det slutgiltiga målet kännas långt borta. Som tur är har det funnits 
många personer som stöttat och uppmuntra mig att inte ge upp. Jag vill tacka min handledare 
Nils Brandt, alla vid avdelning på Industriell Ekologi på KTH och alla partners i Coastman 
projekt som har väglett och hjälpt mig att fullfölja mitt examensarbete.  
 
Ett extra tack vill jag rikta till Kjell Karlsson vid Stockholms Hamnar som tagits sig tid att träffa 
mig, svarat på en massa frågor och bistått med presentation av Loudden gruppens arbete vid de 
seminrum och workshops som arrangerats. Dessutom vill jag uttrycka ett tack till alla som valt att 
besvara den enkätundersökning som genomförts i fallstudien av Loudden, utan era svar hade 
aldrig undersökningen blivit möjlig. Därutöver tack alla ni som aktivt deltagit vid seminarium, 
workshop och bistått med massor av informationsmaterial.  
 
Jag vill även lägga till att en stor del av det som jag har lärt mig inom Coastman projektet inte 
ryms i den här rapporten. Projektet har bidragit med en ökad kunskap om hållbar utveckling, 
hamnplanering och konflikthantering. Dessutom har jag fått möjlighet att ta del av det 
internationella arbete som projektet innebär och träffat olika människor från olika kulturer, 
utbytet erfarenheter och tagit del vid olika seminarier. Förutom arbetet med fallstudien av 
Loudden som redovisas i följand rapport har jag även tillsammans med min handledare Nils 
Brand och doktoranden Jan Fildler vid Industriell Ekologi tagit fram en ny internationell kurs om 
konfliktlösningar vid kustzonsplanering runt Östersjön från ett hållbart perspektiv “Conflict 
resolution in Baltic Sea region according to coastal zone conflicts”. I kursen har en virtuell hamnstudie 
tillämpats som bygger på de fallstudierna som genomförts i Coastman projektet. För dig som vill 
veta mer om Coastman projektets andra fallstudier och lära dig mer om kustzonsplanering kan du 
besöka projekt- och kurshemsidan, www.coastman.se.  
Jag vill passa på att tacka Nils Brandt och Jan Fidler för ett fint samarbete.  
 
Allra sist men inte minst vill jag tacka Kristin för alla trevliga fikapauser under arbetets gång.  
 
 
Åsa Larson 
 
Stockholm Maj 2007
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Sammanfattning 
 
Coastman (Coastal Zone Management in the Baltic Sea Region) är ett internationellt 
INTERREG III B projekt och drivs av avdelningen för Industriell Ekologi på KTH tillsammans 
med Stockholms Stadsbyggnadskontor och ett antal universitet/kommuner runt Östersjön. 
Projektet innebär att värdera erfarenheter och metoder för kustzons planering där olika 
intressekonflikter finns kring såväl ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Den Svenska 
fallstudien i projektet avser nedläggningen av oljeterminalen Loudden. Loudden är den största 
oljedepån i östra mellan Sverige och hanterar bensin, olika oljor och diesel. 1999 fattade 
Stockholms kommunfullmäktige beslutet att Loudden ska avvecklas och upphöra till år 2011. 
 
Syftet med examensarbetet har varit att använda Loudden som fallstudie och analysera hur 
hållbar utveckling påverkar planeringen av en ny hamnstruktur för Stockholms oljeförsörjning 
utifrån två frågeställningar:  

• Hur kan visionen om hållbar utveckling påverka planeringen av en ny oljehamnstruktur? 

• Går DPSIR-modellen att tillämpa för att ta fram indikatorer som beskriver hur visionen 
om hållbar utveckling kan påverka planeringen av en ny oljehamnstruktur? 

DPSIR-modellen används för att ta fram och beskriva indikatorer för hållbar utveckling. 
Modellen tillämpades för att förenkla och beskriva sambanden i en komplex oljehamnsstruktur: 

Drivkraft (D) Tillstånd (S) Åtgärder (R) 
• Energi konsumtion  • Risker och olyckor • Transportpolitiska mål 
och befolkningsutveckling • Skyddsvärda 

områden 
• Regional planering 

• Depåer och transporter • Kommunal planering  
 • Aktörers medverkan  

Påverkan (P)   Konsekvenser (I) 
• Utsläpp till luft  • Miljökonsekvenser 
• Utsläpp till vatten  • Ekonomiska 

konsekvenser • Avfall 
 
För att på ett effektivare sätt kunna tillämpa indikatorerna utformades fyra stycken förenklade 
kriterier, för att förtydliga vad en hållbar oljehamnstruktur är, till varje kriterium kopplades ett par 
indikatorer. Kriterierna betonade en trygg oljeförsörjning som håller hög kvalitet, positiv regional 
utveckling, säkerhet och miljö samt aktörers möjlighet att delta och medverka i planeringen av 
oljehamnstrukturen. En enkätundersökning genomfördes bland handläggare för att belysa deras 
medverkan i planeringen av den oljehamnsstruktur som ska ersätta Ludden. I resultaten framgick 
det att 33 % vill att någon form av regionalt organ ska fatta beslut om hur försörjningen av olja i 
Stockholmsregionens ska se ut efter att Loudden har avvecklats.  
 
Slutligen många av de begrepp som ingår i hållbar utveckling har i tidigare utredningar diskuterats 
men ingen har använt sig av begreppet hållbar utveckling. För att tillämpa hållbar utveckling i 
planeringen av en ny oljehamnstruktur är DPSIR – modellen användbar för att förtydliga 
orsakssambanden inom oljehamnstrukturen och se till att inga viktiga frågor lämnas därhän. 
Enligt mig bör alla aktörer som är berörda av planeringen av en ny oljehamnsstruktur tillsammans 
utforma hållbarhetskriterierna och tydliga gemensamma kriterier/mål för att förankra arbetet och 
besluten hos aktörerna. För att möjliggöra detta anser jag att det måste tillsättas ett regionalt 
organ som ansvarar för hamnfrågan. 
Nyckelord: Loudden, Stockholms oljeförsörjning, hamnplanering, hållbar utveckling, 
DPSIR-modellen. 
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Abstract  
Coastman (Coastal Zone Management in the Baltic Sea Region) is a international INTERREG 
III B project run by the department Industrial Ecology at KTH together with the Stockholm City 
Planning Administration and a couple of other universities/authorities around the Baltic Sea. The 
project investigates interactions between environment conservation, conflict management and 
sustainable development in coastal zones of the Baltic Sea. The Swedish case study in the project 
intended to investigate the closure of the oil terminal Loudden. Loudden is the biggest oil 
terminal on the Swedish east coast and handles petroleum, different oils and diesel.  

Loudden case study have been used to analyze how sustainable development affects the planning 
process of a new harbour structure for the Stockholm oil consumption.  

• How can the vision of sustainable development affect the planning process of a new oil 
harbour structure? 

• Can we use the DPSIR –model and create indicators which describe how the vision of 
sustainable development can affect the planning process of a new oil harbour structure? 

The DPSIR-model is used to create and describe indicators for sustainable development. By 
using the DPSIR model, simplified descriptions of the oil harbour structure have been done: 
 
Driving force (D) State (S) Response (R) 

• Energy consumption and 
population increase  

• Risks and accidents • Transportation 
• Protected areas • Regional planing 

• Depot and infrastructure • Community planing 
Pressure (P)  Konsekvenser (I) • Stakeholder 

participation • Emissions to air and water • Environmental 
consequences • Waste 

• Economical consequences 
 
Four criteria’s were created which define a sustainable oil harbour structure; to each criterion the 
indicators were connected. The criteria underlines; secure oil deliveries of high quality, positive 
regional development, a secure oil harbour structure which take the environment in consideration 
and also the possibility as a stakeholder to participate in the planning process of the harbour 
structure.  A questionnaire was sent to administrators to illustrate the stakeholder’s possibility to 
participate in the planning process of the new habour structure for oil deliveries in Stockholm. 
33% percents of the Stakeholders which answered the questionnaire thinks that a regional organ 
should take the final decision about how the oil deliveries for Stockholm region should look like 
in the future when Loudden is closed.   
 
Finally many of the factors in the concept sustainable development have been used in earlier 
harbour investigations but no investigations have used the concept sustainable development. To 
use sustainable development in the planning process of a new oil harbour structure the DPSIR 
model can be used to underline important relations and make sure that no important details and 
issues are missing in the planning process. In my point of view all stakeholders that are affected 
by a big decision like this need to formulate common indicators for a sustainable harbour 
structure and distinct criteria to get the right support from all stakeholders in the final decision 
making process. To make this possible my opinion is to make this possible that a regional organ 
must be created that is responsible for the future harbour structure planning.  
 
Key words: Loudden, oil support of the Stockholm region, and harbour planning process, 
sustainable development, and DPSIR- model. 
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1 Inledning 
 
Följande examensarbete är gjort inom projektet COASTMAN (Coastal Zone Management in the 
Baltic Sea Region). Coastman är ett internationellt INTERREG III B projekt och drivs av 
avdelningen Industriell Ekologi på KTH tillsammans med Stockholms Stadsbyggnadskontor och 
ett antal universitet/kommuner runt Östersjön. Projektet innebär att värdera olika erfarenheter 
och metoder för kustzonsplanering där olika intressekonflikter finns kring såväl ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekter. För att göra projektet så konkret som möjligt har nationella 
fallstudier genomförts. Den Svenska fallstudien avsåg nedläggningen av oljeterminalen Loudden. 
 
Examensarbetets syfte har varit att försöka analysera hur hållbar utveckling påverkar planeringen 
av en ny oljehamnsstruktur och försöka besvara hur planeringen av en oljehamnsstruktur borde 
fungera. I analysen har avvecklingen av Stockholms oljehamn Loudden använts som fallstudie  
 

1.1 Bakgrund – Avveckling av Loudden  
I dag försörjs östra mellan Sverige och delar av södra Norrland med olja från sju hamnar. Fyra av 
hamnarna är belägna i Stockholms län och utgörs av Loudden på Norra Djurgården, Bergs i 
Nacka, Södertälje hamn och Värta hamnen. Resterande hamnar är Gävle, Västerås och 
Norrköping. I hamnarna sker både omlastning och distribution av produkterna samt 
beredskapslagring. Loudden är den största oljedepån i regionen och hanterar bensin, olika oljor 
och diesel. 
  
Verksamheten på Loudden startade 1927 och är belägen på Norra Djurgården i angränsning till 
Nationalstadsparken.  
 

 
Figur 2-1  Loudden med Nationalstadsparken i bakgrunden 

Fotot taget av Åsa Larsson, 1/6/2007 
 
Alla transporter till hamnen sker med fartyg genom Stockholms inre skärgård och distributionen 
från hamnen sker med lastbil genom Stockholms centrumkärna via Valhallavägen. På Loudden 
lagras produkterna i cisterner ovan jord och i bergrum. Det är sju stycken företag som i dagsläget 
bedriver sin verksamhet inom Louddens hamnområde, OKQ8, Norsk Hydro, Shell, Preem, 
Petrolia AB och Univar. På Loudden hanterades totalt 905000 km3 1 petroleumprodukter år 2003  
och under ett år anlöper ca 150 tankbåtar och ca 25 tusen tankbilstransporter lämnar hamnen. 2,  3  
Loudden hanterar även bunkerbränsle som levereras till fartyg i Stockholms hamnar och marinor 
i skärgården.Bergs Oljehamn står dock för den största  hanteringen av bunkerbränsle. 

                                                 
 Malmsten, 2005  1

2 Ibid. 
3 Transek, 2005 Etapp I 
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Meningar kring Louddens verksamhet och lokalisering har varit delade under många år. Vissa 
hävdar att det inte är lämpligt att bedriva en oljedepå precis intill stadskärnan i angränsning till 
Nationalstadsparken och att verksamheten och dess transporter genom skärgården och 
stadskärnan ger upphov till både risker och miljöpåverkan. En del påstår att en flytt av 
verksamheten till depåer runt omkring i regionen kommer att innebära längre transporter med 
större miljöpåverkan och enbart leda till en förflyttning av de nämnda problemen till andra 
områden. 
 
1999 beslutade Stockholms kommunfullmäktige att Loudden ska avvecklas och upphöra år 2011. 
De motiv som la grunden för beslutet var:4

 
• Bli av med oljetransporterna från Valhallavägen och de stora oljefartygen i Stockholms 

inre skärgård och därmed förbättra miljön och minska riskerna.  
• Friställa mark för bostadsbyggande i centrala Stockholm.  
 

5Innan beslutet fattades hade diskussionerna pågått i många år.   Från början handlade 
diskussionerna mest om det flygbränsle som tas in via Loudden och fraktas vidare till Arlanda 
och Bromma. Under 80-talet presenterades Käppalatunneln som ett alternativ där transporterna 
av flygbränsle skulle flyttas från Valhallavägen och istället ske med hjälp av pipelines inne i 
tunneln.6 1994 beslutade sig Stockholms stad för att de skulle gå in som borgen och hjälpa till att 
finansiera pipelinen. Styrelsen för Stockholm Hamn AB bad att kommunfullmäktige skulle 
godkänna att Stockholms stad under vissa villkor tog på sig ett borgens ansvar för att finansiera 
pipelinen. Ett av villkoren var att det bolag som drev pipelineprojektet skulle teckna avtal med 
alla oljebolag som förser Arlanda med flygbränsle, men oljebolagen ville inte binda upp sig för 
långt fram i tiden och därmed blev inte någon pipeline av. 7  
 
Beslutet att avveckla Loudden tog sin form och växte fram 1998 när en tankbil med gasol välte 
på Valhallavägen. Samma år var det valår och Stockholmspartiet använde sig av incidensen för att 
driva fram en av sina hjärtefrågor, få bort tunga transporter från Valhallavägen och Stockholms 
skärgård. Valet ledde till att de borgerliga partierna tillsammans med Stockholmspartiet bilda en 
koalition som skulle styra Stockholms kommun. Tillsammans kom man överens om att Loudden 
skulle avvecklas. När det sedan var dags för att skriva om arrendeavtalen för oljebolagen på 
Loudden, skedde den stora förändringen. Tidigare hade arrendeavtalen tecknats för tjugo år i 
taget nu fick oljebolagen endast teckna ettåriga avtal.8  
 
Valet år 2002 resulterade i att makten övergick till socialdemokraterna, vänsterpartiet och 
miljöparitet. Nya avtal tecknades med oljebolagen som sträcker sig fram till 2008 men kan 
förlängas till år 2011.9

 
Beslutet att avveckla Loudden ligger dock fast och man försöker hitta en ny lösning för regionens 
oljeförsörjning, dock anses inte en avveckling till år 2011 vara möjlig. I Stockholms översiktsplan 
bennämns området Värtan - Frihamnen som ett stadsutvecklingsområde där Loudden är en del 

                                                 
 Malmsten, 2005; Lidquist, 2005 4

 Malmsten, 2005 5

 Lidquist, 2005 6

 Ibid. 7

 Lidquist, 2005; Stockholmspartiet, 2006 8

 Lidquist, 2005 9
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 10utav området.  Enligt Stadbyggnadskonoter kan Loudden planeras för en bostadsbebyggelse av 
innerstads karaktär med ca 3500 lägenheter.11  
 
Under hösten 2006 flyttades hanteringen av flygbränsle från Loudden till Gävlehamn. Flygbränsle 
tas in via Gävle hamn och fraktas med tåg till Brista Kraft Värmevärk där det pumpas över till 
depåer och levereras till en depå söder om Arlanda med pipelines.12  
 
År 2004 tillsattes en grupp som kallas Louddengruppen. Louddenruppen består av representanter 
från Stockholms hamn, intressenter på Loudden och Svenska Petroleuminstitutet. Gruppen har 
arbetat med att ta fram ett förslag till en ny infrastruktur för oljeprodukter i 
Stockholmsregionen13. När intressenternas arrendeavtal på Loudden förnyades och förlängdes till 
2011 fanns ett krav, att alla intressenter som fick förnyade avtal skulle delta i arbetet med att ta 
fram en ny hamnstruktur och sitta med i Louddengruppen.14 Louddengruppens arbete har skett i 
tre etapper.  
 
Etapp I 
Etapp I rapporterades våren 2005 och var en nulägesbeskrivning av oljehanteringen i 
Stockholmsregionen. Hur förbrukningen ser ut och är fördelad i regionen, samt depåernas 
distributionsområden och hanterade volymer. Rapporten innehöll även en prognos över 
oljeförbrukningen i Stockholms län fram till år 2020.  
 
Etapp II 
Etapp II var en inventering av möjliga hamnalternativ till Loudden. I inventeringen utvärderades 
17 hamnalternativen och en prioritering gjordes där nio stycken hamnar valdes ut som möjliga 
alternativ vid en avveckling av Loudden. Utvärderingen kom fram till följande nio hamnar: 
 

• Bergs oljehamn • Nynäshamn 
• Västerås hamn i Mälaren • Oxelösund 
• Hargshamn • Norrköping 
• Södertälje hamn • Gävle hamn  

 • Stockholm norr (inlandslokaliserad 
depå) 

 
15Etapp III

I etapp III som är en slutrapport för Louddengruppens projekt ”Stockholmsregionens framtida 
oljeförsörjningen” har fördjupade effektberäkningar tagits fram för förändrade depåstrukturer 
och övergripande slutsatser om framtida strukturer för regionens oljeförsörjning. Etapp III 
inriktar sig på konsekvenserna av nedläggningen av Loudden och den framtida 
infrastrukturens möjligheter. Stockholmsregionen förväntas ha en fortsatt snabbtillväxt vilket 
kommer medföra ökat energibehov. Depåerna har kapacitet att hantera volymerna men nya 
miljötillstånd krävs för en del av anläggningarna. En omlokalisering av verksamheten 
kommer enligt rapporten på Loudden kommer ta ca 10 år och nuvärdet av kostnaden för en 
nedläggning ligger på ca 3000 MSEK. Totalt påverkas ett sjuttiotal arbetstillfällen av en 
stängning.  Både Loudden och Bergs är viktiga för oljeförsörjningen av regionen. Enligt 
rapporten kommer en stängning av Bergs få orimliga konsekvenser, t.ex. beräknas 
                                                 
10 Stockholms Stad, 1999 
11 Stockholms Stad, 2007 
12 Malmsten, 2005 
13 Ibid. 
14 Lidquist, 2005 
15 Transek, 2006 Etapp III 
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kostnaderna för olyckor öka med 250%.  Vid en nedläggning av Loudden kommer 
trafikarbetet att öka med 25% och antalet tankbilar över Saltsjö-Mälarsnittet öka. En ny depå i 
norr kan dock reducera negativa effekter av en nedläggning av Loudden. Louddengruppen 
anser att man bör följa Banverkets förslag om en ny kombiterminal norr om Stockholm som 
inkluderar en oljedepå.  
 

1.2 Problem formulering och avgränsningar 
En stor förändring av hamnstrukturen för olja i Stockholm pågår och kraven om att minska 
användningen av konventionella fossilbränslen och övergå till biobaserade bränslen ökar.16 
Stockholmsstad har som mål att vara fossilbränslefri kommun 2050.17 Beroende på hur 
efterfrågan av olja och förnybara bränslen förändras kommer hamnarnas utveckling att påverkas 
avseende yttre faktorer som tillexempel markanvändning, transportvolymer och lokalisering. 18

 
Central problemformulering: 
 
Hur kan ”visionen” om hållbar utveckling påverka planeringen av en ny 
oljehamnstruktur? 
 
I framtiden kan synen på hållbar utveckling förändras allt eftersom tekniken och samhället 
förändras, men målet är att försöka i den mån det är möjligt analysera hur visionen om hållbar 
utveckling kan påverka planeringen av en ny oljehamnstruktur och försöka beskriva hur 
planeringen av en oljehamnsstruktur borde fungera. Som fallstudie används avvecklingen av 
Stockholms oljehamn Loudden.  
 
Både internationellt och nationellt används olika uppsättningar av indikatorer för att följa upp, 
kommunicera och uppskatta hur olika mål om hållbar utveckling nås. Det finns flera metoder för 
att ta fram indikatorer. I följande analys kommer en modell som heter DPSIR – modellen att 
prövas.  
 
Går DPSIR-modellen att tillämpa för att ta fram indikatorer som beskriver hur ”visionen” 
om hållbar utveckling kan påverka planeringen av en ny oljehamnstruktur? 
 
Med begreppet hamnstruktur avses en eller flera hamnar med depåer dit oljan kommer med 
fartyg och lagras för att sedan transporteras vidare med tankbil till konsumenten. I en del 
hamnstrukturer sker även lagring av olja vid inlandslokaliserade mellandepåer och då kan järnväg 
användas som transportmedel till depån. Inom en hamnstruktur kan det även förekomma 
hantering av bunkerbränsle. I dag sker all lagring och lastning av bunkerbåtar som framförallt 
förser finlandsfärjorna vid Bergsoljehamn i Nacka. Från Loudden sker mindre 
skärgårdsleveranser av bensin till marinor och hushåll.19 Ytterligare ett sätt att transportera olja är 
att använda sig av rörledningar, pipelines. I den här fallstudien begränsas hamnstrukturen till 
fartygstransporter till hamn/depå, tankbilstransporter, tågtransporter och mellan lagring med 
inlandsdepå. Bunkertransporter, skärgårdsleveranser och pipelines kommer inte att tas upp.  
 
Fallstudien är begränsad till planeringen av den oljehamnstruktur som avser Stockholms läns 
oljeförsörjning. Dock är flera av de hamnar som presenterats som möjliga alternativ till 

                                                 
16 Stockholms miljöbarometer, 2006 
17 Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser, 2006 
18 Länsstyrelsen i Stockholms län, Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting, APM 15:2005 
19 Transek, 2006 
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Loudden belägna utanför Stockholms län. Beslutet att avveckla Loudden kommer inte att 
behandlas i följande rapport.  
 

1.3 Metoder  
Litteraturstudier 
Rapporter, böcker och dagstidningar har använts för att inhämta så mycket information som 
möjligt om hållbar utveckling, oljehamnar, transportmedel för olja samt vilka frågor som är 
aktuella i planerigs och beslutsprocessen av en ny oljehamnstruktur för Stockholmsregionen, se 
referenslista.   
 
Workshop  
En workshop arrangerades i början av fallstudien för att samla olika aktörer, skapa kontakter och 
diskutera hur en ny hamnstruktur skulle kunna se ut i framtiden.  
 
Indikatorer 
DPSIR –modellen används för att ta fram hållbarhetsindikatorer för att beskriva hur visionen om 
hållbar utveckling kan påverka planeringen av en ny oljehamnstruktur.  
 
Enkätundersökning  
En enkätundersökning genomfördes för att ta reda på hur olika aktörsgrupper upplever 
planeringen av en ny oljehamnstruktur för Stockholmsregionen och hur aktörerna anser att 
planeringen borde fungera. Enkäten utformandes enligt mallen nedan och hela 
enkätundersökningen med resultat finns beskriven i bilaga 1.  

RESULTAT 

 

PRESENTATION

PROBLEM- 
FORMULERING 

URVAL FRÅGOR ENKÄTER DATAINSAMLIG BEARBETNING 
ANALYS 

 
 
 

 
Figur 2-2 Mall enkätundersökning 

 

Aktörer 
För att välja ut vilka som skulle delta i enkätundersökningen kartlades vilka aktörer som är deltar i 
hamnplaneringsprocessen En sammanfattande aktörsbeskrivning finns i bilaga 1.  
Kjell Karlsson vid Stockholms hamnar har bidragit med en del information om aktörer som är 
aktiva i hamnplaneringsprocessen. 
 
Seminarium:  
Resultaten från enkätundersökningen i bilaga 1 presenterades vid ett seminarium där aktörerna 
gavs möjlighet att lämna synpunkter och diskutera resultaten.  
 
Frontpage/Excel  
Information om enkäten spreds via e-post och enkäten fanns upplagd på hemsidan 
www.questionnaire.se. Både hemsidan och enkäten utformades med hjälp av programmet 
FrontPage. Alla inkomna resultat i enkätundersökningen behandlades med hjälp av 
programmet Excel. 
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2 Hållbar utveckling  
 

20Hållbar utveckling (Sustainable Development) introducerades 1987 i Brundtlandrapporten  och 
definitionen löd ”En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredställa sina behov”. I dag är det ett vedertaget begrepp och de flesta nationer delar 
uppfattningen om att hållbar utveckling ska vara det övergripande målet för 
samhällsutvecklingen.21

 
Hållbar utveckling omfattar miljö, ekonomi och sociala faktorer, samt hur dessa faktorer påverkar 
varandra.  För att sträva mot att nå hållbar utveckling finns det olika nationella strategier och mål. 
På Svenska regeringens hemsida har hållbar utveckling beskrivits på följande sätt:22

 
” En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en 
värld som är i balans till våra barn och barnbarn.” 
 

2.1 Indikatorer för hållbar utveckling 
Både internationellt och nationellt har olika uppsättningar av indikatorer tagits fram för att följa 
upp, kommunicera och uppskatta hur mål om hållbar utveckling nås. Indikatorer kan beskrivas 
på många olika sätt:23

 
Edith Smeets och Robe Weterings 
Communication is the main function of indicators: they should enable or promote information exchange regarding 
the issue they address.  
 
Peder Gabrielsen och Peter Bosch 
An indicator is an observed value representative of a phenomenon of study. In general indicators quantity 
information by aggregating different and multiple data. The resulting information is therefore synthesized. In short, 
indicators simplify information that can help to reveal complex phenomena.  
 
Naturvårdsverket 
Indikatorer är data som valts ut och/eller sammanställts för att analysera och åskådliggöra förändringar. 
Indikatorer förser beslutsfattare och andra målgrupper med underlag för åtgärder och beslut. Naturvårdsverket 
betraktar i första hand en indikator som ett kommunikationsmedel. En indikator visar/indikerar tillståndet i ett 
större system och ska utformas så att informationen förenklas. 
 

2.2 DPSIR - modellen 
Med hjälp av olika metoder går det att ta fram indikatorer. Statistiska centralbyrån använder sig av 
kvalitetssäkrade tidsserier med statistik för att bygga upp indikatorer. Naturvårdsverket använder 
sig av en modell som är vanlig på nationell nivå, DPSIR. DPSIR-modellen är en utveckling av 
PSR-modellen, som togs fram 1991av OECD (Organization for Economic Co-operation and 
Development).  
 
PSR står för Pressure, State och Response och är en typ av miljörapportering med hjälp av 

                                                 
20 Nationalencyklopedin, 2007 
21 Nationalencyklopedin, 2007 
22 Regeringen, 2007 
23 Bosch, 2003; Smeets, 1999; Naturvårdsverket, 2006 
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indikatorer. P, S och R speglar sambanden mellan samhällets behov som orsakar påverkan 
(Pressure) och miljöns tillstånd (State) förändras. Olika typer av åtgärder genomförs som en 
reaktion (Response) på de förändringar som sker för att motverka, förbättra eller återställa 
tillstånden.24 PSR- modellen är begränsad och tar enbart hänsyn till faktorer som berör miljö 
därför utvecklade EEA (Europeiska miljöbyrån) DPSIR-modellen.  
 
I DPSIR modellen redovisas drivkraften D (driving forces) i samhället, behoven i form av t.ex. 
transporter och industriproduktion. Drivkrafterna innebär en påverkan som leder till olika 
konsekvenser I (Impact) för t.ex. hälsa och samhällsekonomi. DPSIR modellen ger en helhetsbild 
av orsakssambanden och dess inverkan och använder sig av både kvalitativa och kvantitativa 
indikatorer: 25,26

 
Drivkrafts indikatorer (Driving force) - beskriver den sociala, demografiska och ekonomiska 
utvecklingen i samhället i form av förändringar t.ex. befolkningsutveckling, energianvändning, 
industriproduktion, transporter och livsstil.  
 
Påverkans indikatorer (Pressures) –beskriver hur samhällets behov leder till påverkan på miljön i 
form av t.ex. utsläpp, avfall och markanvändning.  
 
Tillstånds indikatorer (State) - beskriver kvalitativa och kvantitativa tillståndet. Det kan vara 
fysiska, biologiska och kemiskt tillstånd, t.ex. luft, vatten och mark kvalitet, buller nivån eller 
natur/djur tillgångar.  
 
Konsekvens indikatorer (Impact) –beskriver vilka förändringar som uppstår tillföljd av påverkan 
och hur det påverkar tillståndet i miljön. Konsekvenser kan t.ex. vara dålig hälsa, hotade djur- och 
växtarter eller ekonomiska förluster.  
 
Åtgärds indikatorer (Responses) - mot drivkrafterna kan olika åtgärder riktas från såväl företag, 
olika organisationer och politiker. Åtgärderna kan vara t.ex. tekniska uppfinningar, skatter, 
avgifter, lagar, informationssystem och olika miljömål/strategier.  
 

 
Figur 2-1 DPSIR-modellen 

 
Drivkraft     Åtgärd 

 
Påverkan Tillstånd    Konsekvenser 

 
För att förstå sambanden i DPSIR -modellen och förändringarna räcker det inte med att studera 
orsakerna och konsekvenserna, även länkarna mellan de olika ”elementen” faktorerna måste vara 

                                                 
24 Naturvårdsverket, 1999  
25 Larsson 2004 
26 Naturvårdsverket, 1999; Bosch, 2003 
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27tydliga.  DPSIR-modellens ramverk är mycket komplext. En förändring av miljöns tillstånd kan 
leda till konsekvenser både på lokal och global nivå. Med hjälp av DPSIR- modellen kan 
beslutsfattare få ett kretsloppsperspektiv för ett miljömål/problem. 
 

2.3 Tillämpning av DPSIR-modellen 
DPSIR – modellen kommer att användas för att ta fram indikatorer för att försöka beskriva 
hur visionen om hållbar utveckling kan påverka planeringen av en ny oljehamnstruktur.Ett 
urval ska göras bland indikatorerna som tas fram med DPRIS-modellen för att välja ut de 
indikatorer som är mest relevanta för att kunna planera en hållbar hamnstruktur. I tidigare 
hamnutredningar har tonvikten främst varit samhällsekonomiska, miljö har inte fått lika stort 
utrymme, t.ex. i slutrapporten Etapp III behandlas olika hamnalternativs inverkan på miljö 
utifrån transportkostnader och effekter i form av emissioner.28 Indikatorerna som tas fram i 
följande undersökning ska se till hela planerings och beslutsprocessen. 
 
Valet att tillämpa DPSIR-modellen för att ta fram indikatorer i den här typen av 
planeringsprocess baseras på att modellen på ett förenklat sätt tydliggör händelse- och 
orsakskedjan i en komplex struktur. I planeringen av en ny hamnstruktur måste en rad olika 
frågor behandlas t.ex. utsläpp, efterfrågan av olja, politiska beslut etc.. För att ta fram 
indikatorer som beskriver sambanden och ger en helhetsbild måste därför den modell som 
tillämpas både vara kvalitativ- och kvantitativ. Med hjälp av DPSIR-modellen går det att 
beskriva både kvalitativa som kvantitativa indikatorer29 och se sambanden mellan dem och få 
en uppfattning om vilka åtgärder som måste vidtas för att nå en hållbar hamnstruktur 

                                                 
27 Smeets, 1999 
28 Transek, 2006 Etapp III 
29 Larsson, 2004 
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3 Indikatorer Oljehamnstruktur  
Genom att tillämpa DPSIR-modellen och studera orsakssambanden inom oljehamnstrukturer har 
egna indikatorer tagits fram för en oljehamnstruktur. I följande stycken beskrivs indikatorerna. 
Figuren nedan är en sammanfattning av alla indikatorerna.  

DRIVKRAFT 
Energi konsumtion  

ÅTGÄRD  
Transportpolitiska mål för en hållbar utveckling 
(+Miljökvalitetsmål) Befolkningsutveckling  
Regionala utvecklingsprogram Kommunala 
översiktsplaner 

Trafikarbete antal fordonskilometer  
(fartyg, tankbilar och järnväg) 

Energi politiken och energi planering 
Aktörs medverkan  

PÅVERKAN 
Drift hamn/depå och 
transporter: 
Utsläpp till luft  
Utsläpp till vatten  
Avfall  
 
Risker, olyckor 
Hamnverksamheten: 
Läckage och spill  
Överspolning  
Cisternbrand  
Terrorism  
Fartygstransporter 
Kollisioner och 
grundstötningar 
Brand/explosion 
Läckage vid lastning och 
lossning  
Avsiktligt utsläpp av 
förorenat ballastvatten 
Terrorism  
Tankbilstransporter 
Kollisioner och 
singelolyckor 
Läckage vid lastning och 
lossning 
Brand 
Järnvägstransporter 
Plankorsningsolyckor, 
urspårning och 
sammanstötningar 
Läckage vid lastning och 
lossning 
Brand 
Sabotage 

 

TILLSTÅND 
Kapacitet: maximal volyms  
hantering inom depån 
Miljötillstånd 

Beredskapslagring 
Tillgång till markyta  

vid depå 

Riksintressen (hamn och 
farled) 

Transpormedel:  

Sjöfart, järnväg och 
vägtransport 

Tranportsträcka (km) 
Transporttid 

Transportkostnader (kr/km) 

Farledsstandard och kapacitet  

Erosions känsliga sträckor 
längs farleder 

Vägstandard 

Trafikintensitet   
Spår -standard och -kapacitet 

Skyddsvärda områden  

Tillgång till räddningsinsatser 

KONSEKVENSER 
Miljökonsekvenser vid ”normal drift” 
Försurning 
Övergödning 
Marknära ozon 
Växthuseffekten 
Uttunning av ozonlagret 
Dålig sömn och förhöjt blodtryck pga. 
buller 
Förändrade ekosystem och minskade 
biologis mångfald p.g.a. förstärkt 
erosion 

 
 
 

Miljökonsekvenser vid olycka 
Hälsofarlig rök, sotnedfall, förorenat 
släckvatten och brandskador vid brand
Gifteffekter, dödad eller skadad fisk, 
fågel och marina däggdjur. 
Nedsmutsade stränder och kuster  
Förgiftade grundvatten 

Ekonomiska konsekvenser vid ”normal” 
drift  
Transportkostnader (kr/km) 

Ekonomiska konsekvenser vid olycka  
Ekonomiska förluster, begränsad 
turim, fiskeindustri 
Ekonomiska förluster, förstört 
dricksvatten 
Kostnad för oljesanering  

Ekonomiska konsekvenser till följd av 
Louddens avveckling 
Investeringskostnader - ny 
depåanläggning eller expansion av 
befintlig depå 
Behov av lagringskapacitet  
Kostnad avveckling av Loudden 
(sanering, flytt av företag, förlorade 
arrendeintäkter) 

 Figur 3-1 Sammanfattning av indikatorer - Oljehamnstruktur 
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3.1 Drivkraft (D) 

3.1.1 Energi konsumtion och befolkningsutveckling 
 
D = Energi konsumtion  
D = Befolkningsutveckling  
 
Det finns en nyckelfaktor som påverkar hela utvecklingen av Stockholms läns framtida 
hamnstruktur;  

Hur kommer Stockholms läns energikonsumtion att utveckla sig?  

Med hjälp av olika styrmedel och politiska mål försöker politiker förändra samhällets 
konsumtionsmönster och övergå till alternativa bränslen, t.ex. har Stockholms stad som mål av 
vara fossilbränslefri kommun 2050.30

 

De drivmedel som fortfarande är vanligast är dock fossila drivmedel och den energisektor som 
växer snabbast i Sverige är transportsektorn. 31  Hur efterfrågan på olika energiformer kommer att 
utvecklas de närmaste 50 åren är osäkert. I rapporten Stockholmsregionens framtida 
oljeförsörjning Etapp I32 presenterades en prognos för hur konsumtionen av bensin, diesel och 
eldningsoljor för Stockholms län skulle kunna utvecklas i framtiden. Prognosen visade på en 
tydlig förbruknings ökning av bensin och diesel mellan år 2000 och 2020. Diesel var det bränsle 
som förväntades öka allra mest till 2020. Prognosen var baserad på Naturvårdsverkets nationella 
prognoser för oljeanvändning och hade anpassats till den befolkningsutveckling, småhusandel 
och flygtrafikutveckling som förväntas ske i Stockholm. Stockholm är det län som har den 
snabbaste befolkningstillväxten i hela landet vilket innebär en ökning av energibehovet.33  
 
En övergång från fossilbränslen till alternativa bränslen innebär dock inte att behovet av hamnar 
försvinner. Bränslen transporteras både via sjöfart, vägar och järnvägar. Hur fördelningen mellan 
land och sjötransporter kommer att se ut är svårt att veta, t.ex. produceras biogas lokalt och 
etanol importeras mest från Brasilien.34 Enligt de svar som erhölls i den enkät som skickades ut 
till aktörer som jobbar med frågor som rör avvecklingen av Loudden tror majoriteten att 
hamnarnas funktion kommer att förändras i framtiden och istället för en avveckling av hamnar 
kommer import av andra bränslen ske via hamnarna. För mer information om 
enkätundersökningen se bilaga 1. 
 
Etanol som tillhör ett av alternativa bränslen till bensin har dock ett lägre energivärde och det 
krävs därför större volymer. Större volymer innebär fler eller större transporter och behov av 
större lagringsutrymmen i direkt anslutning till hamnarna eller i form av mellan depåer. 35 

                                                 
30 Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser, 2006 
31 Länsstyrelsen i Stockholms län, Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting, APM 15:2005 
32 Transek, 2005 Etapp I 
33 Transek, 2005 Etapp I 
34 Länsstyrelsen i Stockholms län, Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting, APM 15:2005 
35 Länsstyrelsen i Stockholms län, Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting, APM 15:2005; 
Malmsten, 2005; Transek, 2006 Etapp III;  
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3.1.2 Depåer och transporter  
 
D = Trafikarbete, antal fordonskilometer (fartyg, tankbilar och järnväg) 
 
Begreppet transport innebär dels förflyttning av gods med transportmedel (lastbil, tåg, flyg och 
fartyg) men också lastning, lossning och viss förvaring. Stockholm är en stor region där 40 % av 
all bensin och diesel förbrukas i de centrala delarna och resterande förbrukning är relativt jämnt 
fördelat mellan norra och södra Stockholmsregionen.36 I flera utredningar finns förslag om att 
oljan ska tas in via olika hamnar som är lokaliserade både i norra och södra regionen, för att 
undvika transporter genom stan.37 Enligt enkätundersökningen (bilaga 1) finns det ett tydligt stöd 
bland aktörerna för en hamnstruktur med flera hamnalternativ som är lokaliserade både i norr 
och söder.  
 
De produkter som vid en avveckling av Loudden måste fördelas mellan hamndepåerna är: 

• Bensin 
• Diesel/FAME 
• Eldningsolja 

Beroende på hur efterfrågan av produkterna och produktvolymerna omfördelas mellan hamnarna 
erhålls olika transportmönster. Flera av hamnalternativen är belägna relativt långt från Stockholm. 
Enligt beräkningar kommer trafikarbetet (fordonskilometer) att öka med 25% vid en nedläggning 
av Loudden. 38 Det bör dock noterats att det ökade trafikarbetet utgår ifrån att verksamheten vid 
Bergs oljehamn finns kvar. Även diskussioner om en avveckling av Bergs oljehamn pågår och år 
2019 löper Satoils tomträttsavtal med Nacka kommun ut. Skulle en avveckling av Bergs oljehamn 
bli aktuell tyder scenarioberäkningar enligt Louddensgruppens slutrapport på ett ökat trafikarbete 
med 230%.  
 

3.2 Påverkan (P)  
Fartygen ankommer till hamnbassängen och lägger till vid kajerna. Från fartygen pumpas 
produkterna genom ledningar till depåer, pumpningen kan ske med hamnens egna pumpar eller 
pumpar som finns på fartygen. Depåerna är placerade inom ett särskilt område med cisterner där 
petroleumprodukterna lagras. Cisternerna är utformade efter vilken typ av produkt som ska lagras 
och en del hamnar användes sig av bergsrum för att lagra produkterna. 
 
Oljan fraktas från hamnen med tankbilar eller järnvägsvagnar. I vissa hamnar kan det finnas 
rörledningar dragna direkt till raffinaderier. Långa eller korta transporter innebär olika 
konsekvenser, t.ex. mängden emissioner till luft och vatten, trängsel på vägarna, 
transportkostnader, olika typer av risker beroende på vägval. 

3.2.1 Utsläpp till luft  
 
P = Utsläpp till luft  
(Kvävedioxid, kvävoxider, VOC, svaveldioxid och partiklar (PM10)) 
 
Hamnar/depåer 
I oljehamnen uppstår utsläpp av flyktiga kolväten till luften från bensinen när den pumpas och till 
cisterner och bergrum. I Sverige är hanteringskedjan sluten och de cisterner som används för att 
                                                 
36 Transek, 2005 Etapp I 
37 Transek, 2005 Etapp I; Malmsten, 2005 
38 Transek, 2006 Etapp III  
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39lagra bensin har ett flytande tak för att minimera utsläppen.  Depåer som hanterar mer än 5000 
m3bensin om året är anslutna till gasåtervinningsanläggningar. Olika mätmetoder och 
dataprogram har tagits fram för att det skall gå att beräkna hur stora kolvätemissionerna som 
uppstår från cisterner och tankbilsutlastningar. Mätningar som har genomförts i Göteborgshamn 
har uppvisats vara fyra gånger högre än vad de teoretiska beräkningarna visade.40 I oljehamnar 
förekommer även andra utsläpp till luft från fordon och lasthanteringsutrustning.41  
 
Sjötransporter 
Fartyg avger emissioner till luften i form av svaveloxider, kväveoxider, koldioxid och partiklar. 
Emissionerna genereras från huvud- och hjälpmaskineriets motorer som drivs med diesel och 
tjockolja. Genom att byta ut tjockoljan mot en mera lågsvavlig bunkerolja kan emissionerna 
minskas. Emissioner kan även minskas genom att tillämpa olika motortekniska åtgärder eller 
genom att behandla avgaserna. Vid hög förbränningstemperatur i samverkan med stort 
luftöverskott i fartygens dieselmotorer bildas kolmonoxid. Det är fartygens hastighet och 
bränsleanvändning som påverkar hur stora luftutsläppen blir. Indirekt medverkar farledernas 
egenskaper i from av sikt och sträcka hur stora luftemissioner fartygen avger.  Emissioner avges 
även från fartygen när de ligger vid kaj.42 I en del hamnar kan fartygen erhålla elkraftsförsörjning 
och på så sätt elimineras emissionerna från fartygens hjälpmaskiner under liggtiden. I 25 hamnar i 
Sverige tillämpas miljödifferentierade hamnavgifter, fartyg som släpper ut mindre får betala 
mindre i hamnavgift.43

 
Väg och järnvägstransporter 
Vid transport av olja med tankbil, avgår emissioner till luften från tankbilen under transporten 
och när oljan pumpas till och från tankbilen. Beroende på tankbilens årsmodell och 
transportvolym varierar utsläppen. I strukturer där både lastbil och järnväg används i samma 
transportled måste utsläppen som uppstår vid omlastning beaktas.  
 

44Nästan alla godstransporter som sker med tåg i dag görs med eldrivna tåg.  I Louddengruppens 
slutrapport Etapp III som presenterades nyligen antogs att  tågen drivs på el baserad på 100% 
vattenkraft. Eldrivna tåg kan avge partiklar från bromsar, hjul, kontaktledningar och 
strömavtagare. Enligt Banverket är höga partikelhalter i utomhusluft inte ett problem däremot 
kan partiklarna vara skadliga i miljöer där luftomsättningen är för låg.45  

3.2.2 Utsläpp till vatten  
 
P = Utsläpp till vatten (spill och läckage av olja) 
 
Spill kan uppkom på flera olika platser inom en hamnverksamhet, tex. vid cisternventiler, 
ventilbatterier, pumpar, lastramper för bil och järnväg och kajer. Där spill förkommer ofta 
inrättas olika typer av spillskydd, ytorna är hårdjorda och det förorenade vattnet samlas upp och 
förs till ett separat avloppssystem. Systemet är utrustat med olika reningssteg och oljeavskiljare. I 
en del hamnar går det renade avloppsvattnet direkt ut i recipienten och i vissa hamnar avgår det 
renade vattnet till det kommunala avloppssystemet. Dagvatten från hårdgjorda ytor och kajer 
passerar dagvattenbrunnar innan det går ut till recipienten. Förorenat vatten uppstår även vid 
                                                 
39 Svenska Petroleum Institutet, Svenskt Oljehamnsforum, 2001 
40 Ibid. 
41 Länsstyrelsen i Stockholms län och Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting (2005), APM 
16:2005 
42 Naturvårdsverket, 2003 
43 SSPA, 2000 
44 Flodström, Sjödin, 2005 
45 Banverket, 2005 
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lagring av olja i bergrum. I o-inklädda bergrum som lagrar oljeprodukter under grundvattenytan 
kan läckage vatten utgöra 20% av bergrummets volym årligen. 46  

3.2.3 Avfall  
 
P = Avfall (slam och jord förorenat av olja) 
 
Det avfall som främst uppstår i en oljehamn är farligt avfall i form av oljeslam från oljeavskiljare, 
cisternrengöringsrester, oljeförorenade jordmassor, maskinrumsavfall från fartyg, tankspolsvatten 
och ballastvatten.47  

3.2.4 Risker och olyckor  
 
Hamnar/depåer 
 
P = Läckage och spill  
P = Överspolning  
P = Cisternbrand  
P = Terrorism  
 
I hamnarna är risker främst förknippade till hantering av produkterna (i vårt fall bensin, diesel 
och eldningsolja). Spill och utsläpp till mark och sediment skall inte ske vid normal drift. Sker 
dock ett haveri ska det finnas spillkärl för att samla upp det som läckt ut. Cisterner som är till för 
lagring av bensin skall vara invallade för att inte brand ska kunna sprida sig om en olycka 
inträffar. De cisterner som förvarar fotogen, diesel och eldningsolja behöver inte vallas in men är 
ofta placerade i en fördjupning. Alla cisterner har även någon form av överfyllnadslarm för att 
minimera spill om överspolning inträffar. 48

 
Produkterna som hanteras vid oljedepåer klassas som mycket brandfarliga eller mindre 
brandfarliga och kan antändas vid läckage i kontakt med öppen låga eller efter spridning tillföljd 
av avdunstning och förångning. Bränder inom depåer kan variera från små vätskebränder till 
omfattande cisternbränder. Den främsta orsaken till bränder i cisterner med flytande tak är 
åsknedslag. 49 Vissa hamnar och depåer utgör delar av större industriområden där andra 
verksamheter bedrivs som kan vara kopplade till olika typer av risker. Det är därför viktigt att 
känna till hur verksamheterna inom hela industriområden kan påverka varandra vid t.ex. läckage 
och bränder.  Inom hamnar inträffar även olyckor tillföljd av kollision mellan arbetsfordon, fartyg 
som sliter sig från förtöjningar, kollisioner mellan fartyg och kaj samt brott på slangar vid 
pumpning av oljeprodukterna.  
 
Ytterligare en riskfaktor är terrorism. EG har antagit ett direktiv om ökat hamnskydd (direktiv 
2005/65/EG ) för att skydda hamnar i sin helhet och senast den 15 juni 2007 ska direktivet vara 
genomfört. Det ska utföras hamnskyddsbedömningar och skyddsplaner ska upprättas. Syftet med 
direktivet att hela hamnområdet ska omfattas av skyddssystemet, t.ex. kan terroristattacker mot 
hamnar innebära att trasnportsystem störs ut och alvarliga skador på industri verksamhet och 
människor inom området och i närheten.50

                                                 
46 Naturvårdsverket, 1993 
47 Svenska Petroleum Institutet, Svenskt Oljehamnsforum, 2001 
48 Ibid. 
49 Räddningsverket, 2000 
50 Transportgruppen, 2007 
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Sjötransporter 
 
P = Kollisioner och grundstötningar  
P = Brand/explosion 
P = Läckage vid lastning och lossning  
P = Avsiktligt utsläpp av förorenat ballastvatten 
P = Terrorism t.ex. sprängattentat  
 
Operationella utsläpp kallas de utsläpp som uppkommer under normala drift och de kan bestå av 
förorenat ballastvatten, sköljvatten från rengöring av tankar, slaggvatten och länsvatten från 
maskinrum samt kölar och oljerester. Storleken på operationella utsläpp varierar från små utsläpp 
till stora utsläpp som kan bestå av tiotals ton olja. 51  Större olyckor som innebär stora utsläpp 
inträffar framförallt vid grundstötning och kollisioner. I Östersjöområdet är grundstötningar 
vanligast och därefter fartygskollisioner.52 Vid kollision är skadorna ofta begränsade till ett par 
tankar, vid grundstöningar däremot blir skadorna större. 
 
Terrorism förekommer även inom sjöfartstrafiken. Till exempel har terrorattentat utförts genom 
att kapa kryssningsfartyg för att sedan kollidera med tankfartyg.  
 
Händelser som kan leda till oljeutsläpp och Tankfartyg 
Oljepåslag 

Kollisioner 
Grundstötningar 

Olyckor  

Brand/explosion 
Lastning/lossning 

Operationella utsläpp Avsiktligt utsläpp av förorenat ballastvatten 
Terrorhandlingar Sprängattentat el likn. 
Figur 3-2 Översiktlig riskbild för oljeutsläpp till sjöss och oljepåslag i Svenska kustvatten relaterat till 
olika händelser53

 

 
Figur 3-3 Färjetrafik paserar utanför Loudden dagligen 

Fotot taget av Åsa Larsson, 1/5/07 
 

                                                 
51 SSPA, 2002; Fejes, Lindgren, 2003 
52 Fejes, Lindgren, 2003 
53 SSPA, 2002 
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Vägtransporter 
 
P = Kollisioner och singelolyckor 
P = Läckage vid lastning och lossning  
P = Brand  
 
Merparten av de olyckor som inträffar vid vägtransporter av farligt gods i Sverige går ut över vår 
naturmiljö och vattenresurser, konsekvenser är ofta mycket allvarliga men dödsfall är ovanligt.54 
De flesta olyckor är singel olyckor som sker i landsbygdsmiljö, längs med raksträckor under 
dagsljus. Anledningarna till att olyckor inträffar kan vara att vägens bärighet inte är tillräcklig för 
tunga fordon, hög ingångshastighet vid korsning som leder till att hela transportern välter eller 
s.k. ”skvalpningseffekt” vägen lutar och godset i tanken sätts i rörelse och transporten välter.55  
 
Järnvägstransporter 
 
P = Plankorsningsolyckor, urspårning och sammanstötningar  
P = Läckage vid lastning och lossning  
P = Brand  
P = Sabotage  
 
Järnvägsolyckor kan uppstå på olika sätt t.ex. plankorsningsolyckor, sabotage eller urspårning. 
Generellt anses järnvägstransporter vara säkrare än vägtransporter.56 Dödsfall till följd av olyckor 
vid transport av farligt gods med järnväg är ovanligt och i Sverige har endast ett dödsfall 
inträffat.57 VTI lät på uppdrag från SPI (Svenska petroleum institutet) göra en riskberäkning 
avseendet trasporter av petroleum på väg och järnväg.58 I riskberäkningen jämfördes vägsträckan 
Loudden-Upplands Väsby via Vallhallavägen med tågtransport från Gävle (Fredrikskans)- 
Rosersberg söder om Märsta. Roserseberg är ett av de alternativ som har presenterats som en 
lämplig plats för en inlandsdepå för olja vid en avveckling av Loudden. Resultatet i 
riskberäkningen visade att ur risksynpunkt råder ingen stor skillnad mellan väg- och 
järnvägstransport. 
   

3.3 Tillstånd (S) 
Hamnar/depåer 
 
S = Kapacitet: maximal volyms hantering inom depån 
S = Miljötillstånd 
S = Beredskapslagring 
S = Tillgång till markyta  
S = Riksintressen (hamn och farled) 
S = Transpormedel: Sjöfart, järnväg och vägtransport 
 
En depå som hanterar mer än 50.0000ton olja, oljeprodukter eller andra kemikalier per år och 
hamnar, lastnings- eller lossningskajer som medger trafik med fartyg på mer än 1-350 ton klassas 
som miljöfarligverksamhet, anläggningstyp B. Vilket innebär att det krävs tillstånd för att anlägga 
och bedriva verksamheten. Tillstånd krävs dessutom när verksamheten förändras, ändringar kan 
vara t.ex. utbyggnad av hamnen, godsmängder/trafiken ökar, helt ny trafik till och fån hamnen, 
nya typer av gods eller att en ny verksamhet startas inom hamnområdet. I förordningen (1998:899) 

                                                 
54 Envall, 1998 
55 Ibid. 
56 Räddningsverket, 1997 
57 Ibid. 
58 Björketun, U. m.fl. 2001 
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om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) regleras vad som gäller vid tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet.59  
 
Vid avveckling av Loudden måste hänsyn tas till hamnalternativens miljötillstånd vid 
omfördelning av produktvolymerna. Miljötillstånden och kapaciteten vid depåerna varierar, flera 
depåer har redan ansökt om att få utöka sina tillståndsvolymer. Dessutom har ett par helt nya 
depåalternativ presenterats och möjligheten till expansion inom befintliga hamnar diskuterats. 
Förutom behovet av depåer som kan hantera den kontinuerliga efterfrågan av olja finns det en lag 
i Sverige om beredskapslagring. Lagen säger att lagret av petroleumprodukter ska räcka för minst 
90 dagars förbrukning. Lagret av petroleumprodukter behöver inte vara lokaliserad på ett och 
samma ställe men det måste vara lättillgängligt. 60

 
3En depå som hanterar cirka 500.000 m  per år och försörjs via järnväg kräver en yta på ca 

310x250 m, en depå som försörjs med tankfartyg kräver en yta på ca 240x220 m.61

 
För att kunna avveckla och omlokalisera Louddens verksamhet till andra hamnar måste 
riksintresset Loudden omprövas. Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Det är Sjöfartsverket som pekar ut 
vilka allmänna hamnar och farleder som är av riksintresse för sjöfarten. Stockholms hamnar är 
förklarat som riksintresse och i det riksintresset ingår Loudden. För att  kunna ompröva ett 
riksintresse krävs att verksamheten kan omlokaliseras och att den nya lokaliseringen har 
tillståndsprövats och kommit tillstånd.62   
 
Förutom miljötillstånd, tillgång till markyta för eventuell expansion och omprövning av Loudden 
som riksintresse krävs goda transpormöjligheter till och från den eller de hamnar som tar över 
efter Loudden.  För att sedan eventuellt kunna bygga bostäder på Loudden där hamn och 
depåverksamhet bedrivits kan det krävas miljötillstånd för att riva kajer, pirer och miljötillstånd 
för sanering av området samt avveckling av bergrum.63   
 
Sjötransporter 
 
S = Farledsstandard och kapacitet  
S = Tranportsträcka (km) 
S = Transporttid 
 
En farleds utformning och tillgång till kajplats vid ankomst begränsar hur stora fartyg som kan 
trafikera hamnarna och vilka volymer som kan levereras. I Gävle har t.ex. en samhällsekonomisk 
studie av en ny farled till Gävle genomförts. Studien visar på ett ökat behov av kajplats med djup 
för bulk- och tankfartyg om hamnen i framtiden ska kunna ta emot större volymer. 64

 
Sjöfartsverket utformar olika regler för vilka fartygstyper som får trafikera farlederna beroende på 
farledernas djup, bredd och sikt. 65 Även organisationen PIANC (Permanent International 
Association of Navigational Congress) utarbetar internationella farledsrekommendationer för att 

                                                 
59 Naturvårdsverket, 2003; Naturvårdsverket, 1993 
60 Transek, 2006 Etapp III 
61 Transek, 2006 Etapp III 
62 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005 APM 2005:17 
63 Transek, 2006 
64 Lloyd`s Register –Fairplay Research , 2005 
65 Länsstyrelsen i Stockholms län och Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting, 2005 APM 
16:2005 
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66upprätthålla säker navigering, t.ex. ska farleden vara två gånger bredare än fartyget.  
Ledgångsdjupet i en farled anger hur djupt fartyg som trafikerar leden får gå. För att minska 
stranderosion och risken för kollisioner och grundstötningar samt mildra konsekvenserna vid 
grundstötningar är farlederna hastighetsbegränsade.  Begränsade hastigheter, innebär dock att 
transporten tar längre tid och att fartygens driftvinkel ökar och därmed manövreringen när det 
råder hårda vindar.67 I farleder där det råder begränsade manövreringsutrymmen finns det alltid 
risk för att kollisioner och grundstötningar ska inträffa. Även förhöjd trafikintensitet i en farled 
kan innebära ökad risk för kollisioner och grundstötningar. Desto längre en farled är och ju fler 
krökar, grund, mötesförbud och smala passager det finns desto fler fartygstimmar och därmed 
större risk för kollision och grundstötningar. Yttre miljöförhållanden som t.ex. mörker, starka 
vindar och isbildningar innebär också en ökad risk för olyckor.68

 
Fartyg kan vara enkelskroviga eller dubbelskrovade. För enkelskroviga tankfartyg gäller andra 
mått i farleder än för dubbelskrovade. Inom EU är det förbjudet att transportera tung 
eldningsolja med enkelt skrov. Svensk oljeindustrin använder sig av dubbelskrov och separerade 
ballastankar. För oljetankfartyg som trafikerar Mälaren som förser Stockholm med dricksvatten 
finns särskilda bestämmelser som avser dubbelbotten och vingtankar.69.  
 
Tankbilstransporter 
 
S = Vägstandard 
S = Trafikintensitet  
S = Tranportsträcka (km) 
S = Transporttid 
 
Vid kartläggning av vägar för säkrare transporter bör transporter genom tunnlar och broar 
kartläggas, vilka vägar som är rekommenderade för farligt godstransporter, och på vilka 
vägsträckor det råder intensiv trafik.   
 
Järnvägstransporter 
 
S = Spår -standard och -kapacitet 
S = Tranportsträcka (km) 
S = Transporttid 
 
Vid transporter av farligt gods bör järnvägen hålla en viss standard. Finns det många 
plankorsningar? Går godstransporten genom många tunnlar och slutna utrymmen? Hur kan 
angränsande trafik i form vägar och järnvägar påverkas om en olycka inträffar och ska olika typer 
av gods transporteras i samma tågsätt? 70

 
En viktig förutsättning för att kunna frakta olja på järnväg är att det finns tillräckligt med 
spårkapacitet. I fallet Loudden där ett av alternativen innebär att transportera olja mellan Gälve 
Hamn och en inlandsdepå med tåg har spårkapaciteten diskuterats och enligt Gävle hamn ska 
kapaciteten vara tillräcklig.71  

                                                 
66 Lloyd`s Register –Fairplay Research , 2005 
67 Länsstyrelsen i Stockholms län och Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting, 2005 APM 
16:2005 
68 Forsman, 1997 
69 Transek, 2005 Etapp II; SSPA, 2002 Riskbild för oljeutsläpp och oljepåslag. Nr 2002  
70 Räddningsverket, 1997 
71 Transek, 2006 Etapp III 

 27



3.3.1 Skyddsvärda områden  
 
S = Skyddsvärda områden 
S = Tillgång till räddningsinsatser vid olycka 
S = Typ av industrier i angränsning till hamnar och depåer 
 
Det är viktigt att skyddsobjekt och känsliga områden som finns i angränsning till aktuella 
hamnar/depåer, farleder, vägar och järnvägar kartläggas för att få en uppfattning om hur känslig 
närmiljön är vid normal drift och vilka konsekvenser en olycka skulle kunna få för närmiljön. 
Känsligheten hos den recipient som nås av ett oljeutsläpp eller andra störningar som t.ex. buller, 
erosion eller emissioner varierar mellan olika platser. Dessutom varierar spridningsförutsättningar 
om ett oljespill inträffar mellan olika platser.  
 
Exempel på skyddsvärda objekt och känsliga områden: 
 

• Bostäder samt andra 
befolkningstäta 
platser/verksamheter (t.ex. skolor 
och sjukhus).  

• Naturvårdsområden 
• Naturminnen 
• Djur – och växtskyddsområden 
• Biotopskyddsområden 

• Mark- och vattenområden som 
finns beskrivna i de kommunala 
översiktsplanerna 

• Naturvårdsavtal 
• Ramsarområden – Våtmarker 
• Grundvattentäkter och ytvatten 

• Riksintressen • Kulturreservat 
• Natura 2000-områden • Naturreservat 

 • Nationalparker 
 
 

Det finns olika sätt att värdera vilka skyddsområden som är mycket viktiga och mindre viktiga. 
Ett sätt att gå tillväga är att utforma risktabeller. 72

 
Buller kan upplevas som mycket störand för närmiljön i vissa områden och genereras både från 
fartygen, driften i hamnen och transporter med tåg och tankbilar. Bullerljud kan vara lågfrekventa 
och högfrekventa, det är lågfrekvent buller som är mest störande och svårast att skärma av och 
dämpa. 73

 
I hamnar och depåer kan verksamheten ge upphov till buller som stör bostäder och 
rekreationsområden i närmiljön. Riktvärden för buller från hamnverksamheter anges av 
Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller (RR 1978:5). Riktlinjerna är lägre satta för 
nyetablerade verksamheter. Sjötrafikens bullerljud uppstår vid lastning och lossning, när fartygen 
ligger stilla invid kaj och vid passage i farleder. Lågfrekvent buller genereras från fartygens fläktar 
och framdrivningsmaskiner. Störande ljud kan även genereras från fartygsskrovens vibrationer 
och signaler. 74 Riksdagen har i proposition 1996/97:53 antagit riktvärden för buller som 
uppkommer för väg-, spår, och flygtrafik. Däremot finns inga angivna värden för sjötrafik, därför 

                                                 
72 Wallblom, 2006 
73 Länsstyrelsen i Stockholms län och Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting, 2005 APM 
16:2005; Naturvårdsverket, 2003 
74 Länsstyrelsen i Stockholms län och Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting, 2005 APM 
16:2005 
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användes t.ex. Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller när farleden vid Värmdö Garpen 
skulle uppdateras.75  
 

76I de svenska miljömålen finns det ett nationellt delmål som säger:
"Buller och andra störningar från båttrafik ska vara försumbara inom särskilt känsliga och 
utpekade skärgårds- och kustområden senast år 2010."  
 
Beroende på avståndet mellan farleden och omgivning i form av landskap, natur, kultur och 
bebyggelse får buller ljud från fartyg olika konsekvenser. Desto närmare fartygen passerar 
bebyggelser desto mer störande är det. För att riktvärdena för buller från fartyg inte ska 
överskridas i en farled måste de passera ca 225 m från land, detta avser främst RoRo- och 
passagerarfartyg. För lastfartyg måste avståndet vara ännu lägre eftersom de har en ljudnivå som 
ligger på ca 5 db högre än övriga fartyg.77.  
 
Precis som nämnts ovan anges i Riksdagens proposition 1996/97:53 riktvärden för buller som 
uppkommer för väg-, spår, och flygtrafik. Buller från tågtrafik uppkommer främst från 
kontaktytan mellan hjul och räls.  
 
Sjötrafik, hamnanläggningar och landtransporter kan även upplevas som visuellt störande i vissa 
områden. Beroende på hur stora hamnanläggningen är i egenskap av byggnader, magasin, 
maskiner och fartyg vid kajerna kan de upplevas som visuellt störande för landskapsbilden. Att 
värdera hur virtuellt störande hamnar och dess transporter upplevs är svårt. En del människor 
anser att sjöfart är en del av skärgården och ofta beskrivs transporter som störande p.g.a. 
utsläppen till luft, störande bullerljud och olika risker.78  
 
Sjötrafik kan även ge upphov till erosion i vissa områden som utgörs av en viss typ av ständer, 
kuster, havsbottnar. Erosion kan även vara naturlig men genereras av fartyg på grund av fartygets 
hastighet, skrovform, ständers lutning samt farledens egenskap i form av bredd, djup och botten. 
79

 
Förutom att kartlägga skyddsvärda objekt och känsliga områden är det viktigt att se över vilka 
förutsättningar det finns till att organisera räddningsinsatser om en olycka inträffar och vilken 
tillgång det finns till rätt utrustning. För hamnar och depåer bör även eventuella industrier som är 
belägna inom samma industriområde kartläggas. 

                                                 
75 SSPA, 2006 
76 Sveriges miljömål, 2007 
77 Länsstyrelsen i Stockholms län och Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting, 2005 APM 
16:2005 
78 Naturvårdsverket, 2003 
79 SSPA, 2000 
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3.4 Konsekvenser (I) 

3.4.1 Miljökonsekvenser vid ”normal” drift 
 
I = Försurning 
I = Övergödning 
I = Marknära ozon 
I = Växthuseffekten 
I = Uttunning av ozonlagret 
I = Dålig sömn och förhöjt blodtryck pga. buller 
I = Förändrade ekosystem och minskade biologis mångfald p.g.a. förstärkt erosion 
 
De effekter som uppstår tillföljd av utsläpp till luften från normal drift inom hamnverksamheten 
samt transporter med fartyg och tankbilar består av lokala effekter som påverkar hälsan, regionala 
effekter som bidrar till försurning, övergödning och marknära ozon samt global inverkan på 
växthuseffekten och uttunning av ozonlagret. 
 
Både transporter och drift i hamnar/depåer genererar buller. Buller kan upplevas som allmänt 
störande för omgivningen men också leda till medicinska problem, t.ex. dålig sömn och förhöjt 
blodtryck.80  
 
I tidigare stycke beskrevs hur fartygen under drift kan förstärka erosion längs med havsbotten 
och stränder. Erosion innebär en rad olika konsekvenser, sand, lera och vegetationen spolas bort. 
Bottenerosion leder till att havsbotten förändras och organismer tvingas anpassas sig till den nya 
miljö eller försvinner. Förändrade ekosystem och minskad biologisk mångfald kan leda till att 
försämrad fiskeindustri, turism och friluftsliv. Stranderosion kan även leda till skador på privata 
tomter och hus. 81  
 

3.4.2 Miljökonsekvenser vid olycka 
 
I = Hälsofarlig rök, sotnedfall, förorenat släckvatten och brandskador vid brand 
I = Gifteffekter, dödad eller skadad fisk, fågel och marina däggdjur. 
I = Nedsmutsade stränder och kuster  
I = Förgiftade grundvatten 
 
Brand  
Vid olyckor som leder till brand inom depåverksamheten finns det risk för att både personer som 
vistas inom området och personer som är bosatta i närheten utsättas för hälsofarlig rök och 
sotnedfall. Dessutom finns risk för spridningar av förorenat släckvatten.  
 
Brand kan uppstå vid järnvägstransporter och tankbilstransporter om skador på tanken 
uppkommer som resulterar i läckage. Till följd läckaget kan pölbränder uppstå där 
värmestrålningen är stor och kan leda till svåra brännskador. Störst värmestrålning uppstår vid 
läckage till hårda ytor där pölen breder ut sig och får en stor yta. 82

                                                 
80 SIKA, 2005 
81 SSPA, 2000 
82 Envall, 1998 
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Utsläpp av olja  
Större haverier eller läckage från hamnar kan leda till att olja sprids till vattendrag, sjöar och hav. 
Konsekvenserna varierar beroende på produktens egenskaper, volymen och de förhållandena 
som råder på platsen. Effekter kan vara både kortsiktiga och långsiktiga.  
 
Utsläpp av olja till hav eller sjöar kan resultera i akuta gifteffekter t.ex. döda eller skadade 
plankton, ägg, yngel och vuxen fisk. På lång sikt kan viktiga områden för fiskars och skaldjurs 
födsel, lek och uppväxt skadas. Skador på fisk och deras fortsatta reproduktion innebär även 
ekonomiska förluster för fiskeindustrin. Även bottenlevande organismer kan skadas om oljan 
sprids längs med grunda kustvattenområden, vilket i sin tur påverkar skaldjur, fisk, fågel och 
marina däggdjur som lever på organismerna. Stränder och grunda kustområden tar väsentligt 
mycket längre tid att återhämta sig från oljeutsläpp än fria vattenmassor. Sjöfågel samt djur och 
växter längs med stränder drabbas hårt vid utsläpp av tjocka oljor som är klibbiga. Oljeutsläppet 
som sker under våren är det framförallt häckande fåglar och fiskyngel som drabbas, under vintern 
är det sjöfågel som drabbas hårdast. 83

 
Ett stort läckage av olja kan leda till att en hel vattentäkt slås ut. Som nämnts tidigare är 
järnvägstransporter generellt säkrare än vägtransporter, sker dock en olycka med en 
järnvägstransport finns det risk för att konsekvenserna blir betydligt större eftersom att det går att 
transportera större volymer med tåg.  
 

3.4.3 Ekonomiska konsekvenser vid ”normal” drift  
 
I = Transportkostnader (kr/km) 
 
Vid val mellan olika hamnalternativ variera transportavstånden och tillgången på transportmedel. 
Priset för olika transportmedel skiftar, t.ex. ligger priset för fartygstransport på ca 5öre/tonkm 
inom Sverige och transporter med järnväg för helt fyllda resor i båda riktningarna ca 10 
öre/tonkm.84

 

3.4.4 Ekonomiska konsekvenser vid olycka  
 
I = Ekonomiska förluster, begränsad turim, fiskeindustri 
I = Ekonomiska förluster, förstört dricksvatten 
I = Kostnad för oljesanering  
 
Utsläpp av stora mängder olja kan leda till att stränder smutsas ner så att inte rörligt friluftsliv och 
bad går att bedriva, vilket kan innebära stora ekonomiska förluster för t.ex. turismen. Oljeutsläpp 
som innebär att dricksvatten blir otjänligt är ytterligare ett exempel på en stor ekonomisk förlust.  
Förutom förlorade intäkter vid olyckor med olja kostar saneringen pengar.85  

                                                 
83 Forsman, 1997 
84 Lloyd`s Register, 2005 
85 Forsman, 1997 
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3.4.5 Ekonomiska konsekvenser till följd av Louddens avveckling 
 
I = Investeringskostnader - ny depåanläggning eller expansion av befintlig depå 
I = Investeringar för beredskapslagring  
I = Kostnad avveckling av Loudden (sanering, flytt av företag, förlorade arrendeintäkter) 
 
Att anlägga nya depåer innebär stora investeringskostnader. I beräkningar som har gjorts ligger 
kostnaderna för att anlägga en depå som kan hantera 500,000 m3 per år på ca 300 milj. Kr för en 
inlandsdepå och på ca 500 milj. Kr för en hamndepå. Självklart skiljer sig kostnaderna från plats 
till plats, de angivna kostnaderna är ca för att få en uppfattning om vilka summor det rör sig 
om.86  
 
Vid avveckling krävs inte bara depåer som kan hantera Stockholms regionens efterfrågan av 
oljeprodukter även cisterner för beredskapslagring försvinner vid avveckling av Loudden vilket 
innebär ytterligare behov av investeringskostnader. 
 
En avveckling av Loudden innebär att marken vid Loudden friställs för annan typ av verksamhet. 
Loudden har precis som de flesta oljehamnar sedan långt tillbaka bedrivit verksamhet och det 
finns därför föroreningar i marken inom området. Så länge som verksamheten bedrivs och det 
inte finns risk för att föroreningarna sprids och förstör omgivningar runtomkring krävs inte 
sanering.87 Däremot måste sanering ske vid en avveckling. Även vid expansion av hamnar och 
depåer som kan innebära en spridning av föroreningarna måste saneringar genomföras.88 
Sanering av marken där Loudden är placerad kan först ske när all verksamhet som kan ge upphov 
till spill har upphört. De företag som bedrivit verksamhet inom Louddens hamnområde är 
ansvariga för att saneringen uppfyller de krav som ställs på mark för industriellt bruk.89 För att 
marken skall kunna användas för bostadsbebyggelse krävs ytterligare sanering. Saneringen 
beräknas ta två år och kosta ca 200 MSEK.90 Sanering och säkring av de o-inklädda bergsrummen 
på Loudden är den mest riskfyllda och tidskrävande processen och beräknas ta ca 10 år och kosta 
ca 20-25 MSEK. 91

 
Innan rivning av byggnationer och sanering av området Loudden kan ske måste de företag som 
finns lokaliserade på Loudden flyttas. På Loudden finns tre stycken företag placerade som 
bedriver verksamheter kopplade till hantering av oljeprodukter, Petrolika AB, Univar AB, Reci 
Industri AB, dessutom ansvarar Stockholms hamn för olika gemensamma funktioner. En 
omlokalisering av företagen innebär omkostnader för själva flytten, förflyttning eller nyanställning 
av personal samt förlorade arrendeintäkter och hamnavgifter för Stockholms hamn.  

3.5 Åtgärd (R) 
 
Olika policymål kan beskrivas som ”Åtgärder” i DPSIR-modellen, för att styra hamnstrukturens 
utveckling. Det finns olika typer av policymål, sektoriella mål inom myndigheter och 
organisationer, regionala mål som tas fram av länsstyrelserna och lokala mål som fattas av 
kommuner.  
                                                 
86 Transek, 2006 Etapp III 
87 Ibid. 
88 Länsstyrelsen i Stockholms län och Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting, 2005APM 
16:2005 
89 Transek, 2006 Etapp III 
90 Transek, 2006 Etapp III 
91  Ibid.  
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En ny hamnstruktur för Stockholms oljeförsörjning innebär omlokalisering av oljeprodukter till 
olika befintliga eller ny hamnar/depåer och planering av transporter till och från 
hamnarna/depåerna. Det är därför viktigt att titta på de planer som finns inom berörda regioner 
och kommuner som avser hamnverksamhet och den nationella transportpolitik som tagits fram i 
Sverige för att säkerställa långsiktig hållbar transportförsörjning.  

3.5.1 Transportpolitiska mål 
 
R = Transportpolitiska mål för en hållbar utveckling (R = Miljökvalitetsmål) 
 
Riksdagen beslutade 1998 (”Transportpolitik för en hållbar utveckling” prop. 1997/98:56) om ett 
övergripande mål för transportpolitiken i Sverige. 
 
Övergripande mål:  
”Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.” 

För att göra det övergripande transporpolitiska målet mera konkret har sex delmål tagits fram och 
några etappmål som anger olika steg att sträva efter. Sedan 1998 har de transportpolitiska målen 
kompletterats med infrastrukturproposition 2001 (prop 2001/02:20) och år 2006 i mars 
presenterade regeringen ny proposition Moderna transporter prop. 2005/06:160. Den nya 
propositionen säger att de övergripande målen samt delmålen från tidigare proposition ska 
tillämpas dock med vissa justeringar. Den 30 maj 2006 godkände riksdagen regeringens förslag 
som avsåg ändringar av delmålen om god miljö och hållbar regional utveckling.92

Delmål:   

• Ett tillgängligt transportsystem, där transportsystemet utformas så att 
medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses. 

 
• En positiv regional utveckling: Transportsystemets utformning och funktion skall 

bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka 
nackdelar av långa transportavstånd. 

 
• En hög transportkvalitet, där transportsystemets utformning och funktion medger 

en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet. 
 

• En säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Trafikens utformning och 
funktion skall anpassas till de krav som följer av detta. 

 
• En god miljö: Transportsystemets utformning och funktion skall bidra till att 

miljökvalitetsmålen uppnås. 
 

• Ett jämställt transportsystem. Målet ska vara ett jämställt transportsystem, där 
transportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns 
transportbehov. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att påverka 
transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar 
ska tillmätas samma vikt. 

 

                                                 
92 Riksdagen, 2006 
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Den nya transportpolitiska propositionen innehåller även förslag om hur vissa hamnar bör 
prioriteras i förhållande till andra hamnar när det gäller statligt finansierad infrastruktur. 
Dessutom vill man peka ut vilka kombiterminaler som ska ingå i ett strategiskt nät. Genom att 
peka ut kombiterminaler och hamnar ska intermodala transporter främjas.   
I juni 2006 utsåg regeringen en förhandlare som ska ge förslag till åtgärder för hur hamnars 
samlade infrastruktur och resurser ska utnyttjas bättre. Målet är att skapa en nationell 
hamnstrategi för Sverige där hamnar ska prioriteras när det gäller statligt finansiering. Banverket 
har fått i uppdrag att peka ut vilka kombiterminaler som ska ingå i det strategiska nätet. 93

3.5.2 Regional planering  
 
R = Regionala utvecklingsprogram RUP    
 
Alla län i Sverige har blivit ålagda att utarbeta egna regionala utvecklingsprogram, RUP. 
Utvecklings programmen är en form av paraplydokument och kan om de bearbeta användas som 
regionala strategier för hållbar utveckling. Olika läns RUPar ser mycket olika ut. Tillexempel 
benämns Stockholms läns regionala utvecklingsprogram RUFS 2001. År 2006 aktualitetsprövades 
RUFS 2001 bland annat betonades att ”frågor kring hamnstrukturen i Stockholmsregionen och 
östa Mellansverige behöver behandlas i den fortsatta planeringen men inriktning mot en 
långsiktig strategi för regionens hamnar”.94 För närvarande pågår ett arbete med att utarbeta en 
ny RUFS som ska ersätta RUFS 2001.95

3.5.3 Kommunal planering 
 
R = Kommunala översiktsplaner ÖP 
 
Alla kommuner i Sverige måste ha en egen översiktsplan (ÖP), i översiktsplanen ska det framgå 
hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. För en omlokalisering av Louddens 
verksamhet till andra hamnkommuner måste hänsyn tas till det som finns skriver i de kommunala 
översiktsplanerna. T.ex. står det i Nackas översiktsplan att det finns planer på att omvandla 
området som används för Bergs oljehamn till bostads- och verksamhetsområde när arrendet 
löper ut år 2019.96  
 
Södertäljes översiktsplan beskriver att det eventuellt kan uppstå en konflikt mellan utökad 
oljehantering vid en avveckling av Loudden och bostadsplanering i Södertälje. I ÖP föreslås att 
det bör planeras 300 nya bostäder i Utahamnen i Södertälje och att dagens verksamhet successivt 
bör minska. En utökad oljehantering i oljehamnen bör vägas mot eventuella kvalitetsförsämringar 
för nya bostäder i Utahamnen.97  
 

98Stockholms översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 1999  och i översiktsplanen bennämns 
området Värtan - Frihamnen som ett stadsutvecklingsområde där Loudden utgör en del av 
området. I översiktsplanen beskrivs hela hamnens strategiska betydelse för Stockholm samtidigt 
som området är mycket attraktivt för en ny stadsbebyggelse. För att bereda för en framtida 
omvandling av hamnen står det i översiktsplanen att nyetablering av tyngre verksamhet bör 
förhindras.  

                                                 
93 Länsstyrelse Stockholms län och Regionplane- och trafikkontoret, 2007 
94 Regionplane- och trafikkontoret, 2006 
95 Regionplane- och trafikkontoret, 2007 
96 Nacka kommun kommunfullmäktige (2002) 
97 Södertälje kommun Kommunfullmäktige (2004) 
98 Stockholms Stad (1999) 
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R = Energi politik och energi planering 
 
Avgörande för en framtida oljehamnstrukturs och verksamhet är politiska beslut som rör 
energikonsumtionen. Precis som beskrivs tidigare i stycke (7.5.2 Energikonsumtion och 
befolkningsutveckling) påverkas konsumtionen av fossila bränslen av befolkningstillväxten och med 
hjälp av politiska beslut försöker man reglera efterfrågan. För en hamnstruktur som avser 
Stockholmsregionens oljeförsörjning är det därför viktigt att kartlägga vilka politiska beslut som 
påverkar Stockholms stad och Stockholms läns konsumtion av fossilbränslen. 
 
På Stockholms miljöportal finns Stockholms stads lokala miljömål presenterade. Stockholm har 
sex stycken övergripande målområden. Ett av dem är miljöeffektiva transporter. Miljöeffektiva 
transporter innebär bland annat att eftersträva ett långsiktigt hållbart transportsystem och andelen 
förnyelsebara drivmedel ska öka.99  
 
I Stockholms stads handlingsprogram mot växthusgaser är målsättningen att minska utsläppen av 
koldioxid. Stockholms stad har beslutat att år 2050 ska Stockholms stad vara en fossilbränslefri 
kommun.100  

3.5.4 Aktörers medverkan  
 
R = Aktörs medverkan  
 
Det är inte bara olika policymål som kan beskrivas som ”Åtgärder” i DPSIR-modellen. Olika 
aktörers medverkan och möjlighet att delta i planeringsprocessen är också en form av åtgärd som 
påverkar den framtida hamnstrukturen. För att beskriva aktörernas medverkan i 
planeringsprocessen och ta reda på vilka aktörer som medverkar i planeringen av en ny 
oljehamnstruktur för Stockholmsregionen och hur aktörerna själva anser att det fungerar och 
borde fungera genomfördes en enkätundersökning. Hela enkätundersökningens utförande och 
samtliga resultat finns beskrivna i bilaga 1.  
 
Enkäten utformas som ett frågeformulär och begränsades till 24 stycken frågor, ordnade efter 
vilken typ av område de berörde, aktörer, faktorer, beslutet och framtiden.  
 
 

                                                 
99 Stockholms miljöbarometer, 2006 
100 Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser, 2006 
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Figur 3-4 Frågeområden enkätundersökning 

Frågeområden 
 
• Informationsflöde 

Hur sprids information och material?  
  
• Aktörer 

Vilka aktörer deltar i planeringen av oljehamnstruktur på regionalnivå? 
Hur deltar aktörerna i planeringsprocessen? 
  

• Faktorer 
Vad är viktigt att ta hänsyn till vid planering av oljehamnstrukturen? 

  
• Beslutet 
• Vem/vilka ska besluta om hur oljehamnstrukturen ska se ut?  

- Hur ska beslutsprocessen gå till ? 
- Hur ska det slutgiltiga beslutet se ut? 
 

• Framtiden 
Hur ser framtiden ut för oljehamnar? 

 
Enkätundersökningen genomfördes bland tjänstemän/kvinnor (ej politiker) inom 
aktörsgrupperna, kommuner, länsstyrelser, hamnar, oljebolag, och intresseorganisationer och 
begränsades till länen Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Östergötland och 
Gävleborg. 
 
Enkäten besvaras av ett 70 tal handläggare med tyngdpunkt från länsstyrelser och kommuner. 
Enligt aktörerna som deltagit i enkätundersökningen har framförallt, politiker, hamnbolagen och 
kommuner ett stort inflytande på planeringen av den framtida hamnstrukturen och de 
aktörsgrupper som de anser borde vara delaktiga i planeringen på regional nivå är främst 
kommuner, länsstyrelser och politiker. Aktörerna betonar att planeringen av hamnstrukturen 
sträcker sig utanför Stockholms län och borde vara av regional karaktär.  
 
33 % av aktörerna vill att någon form av regionalt organ ska fatta beslut om hur om hur 
försörjningen av olja i Stockholmsregionens ska se ut efter att Loudden har avvecklats. 23% anser 
att de är politikerna som bär ansvaret för att en slutgiltig lösning nås och beslut fattas om 
hamnstrukturens utseende. 
 
Enligt aktörerna ska den hamnstruktur som ersätter Loudden vara långsiktig och bestå av flera 
hamnar både i norr och söder. Gävle, Nynäshamn och Södertälje de hamnalternativ som flest 
anser ska ingå i hamnstrukturen. Vid planering av den nya hamnstrukturen bör hänsyn framförallt 
tas till transportmöjligheterna till och från hamnen, faktorer som rör miljö och risker ska 
prioriteras samt den regionala utvecklingen, var oljekonsumenterna är lokaliserade och hur 
efterfrågan av olja ser ut. I framtiden tror aktörerna att hamnars funktion kommer att förändras 
och import av andra bränslen kommer att ske via hamnarna. Den övervägande majoriteten tror 
dock att Stockholmsregionens oljeförsörjning alltid kommer att vara en viktig fråga.  

 36



 

4 Resultat - förslag på kriterier och indikatorer  
 
Med hjälp av DPSIR-modellen har orsakssambanden inom oljehamnstrukturer beskrivits. 
Slutligen ska ett urval göras bland indikatorerna, där de indikatorer väljs som är mest relevanta för 
att kunna planera en hållbar hamnstruktur.  
 
Som beskrevs inledningsvis är definitionen av hållbar utveckling enligt Brundtlandrapporten ”En 
utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa 
sina behov” men hur kan en hållbar hamnstruktur definieras. Eftersom planeringen av 
hamnstrukturen berör flera län måste definitionen fungera för hela regionen och avse alla olika 
funktioner (hamnar, depåer och transportmedel) som ingår i en hamn struktur. Bland 
policymålen som beskriv i DPSIR-modellen  (stycke 1. 1 Åtgärder ) har den nationella 
transportpolitiken som övergripande mål ”Att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.” och den 
avser alla typer av transportfunktioner och gäller för samtliga län och kommuner.  
 
Med hjälp av transportpolitikens övergripande mål och den transportpolitiska propositionens 
(Moderna transporter prop. 2005/06:160) delmål kan fyra stycken egna kriterier utformas för att 
definiera en hållbar hamnstruktur för Stockholmsregionens oljeförsörjning. Till varje kriterium 
kopplas några av de egna indikatorer som finns beskrivna i DPSIR- modellen. Indikatorerna är 
till för att vägleda om vad som är viktigt för varje kriterium. Övriga indikatorer som finns 
beskrivna i DPSIR-modellen men som finns givna under kriterierna bör dock inte förbises, 
indikatorerna ger en tydlig helhetsbild av oljehamnstrukturen.  
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4.1 Kriterium 1 
 
 
Kriterium 1 
Hamnstrukturen ska utformas så att Stockholmsregionens oljeförsörjning tillgodoses och 
en hög försörjningskvalitet av olja upprätthålls. Dessutom ska oljehamnstrukturen bidra 
till en positiv regional utveckling.* 

Indikatorer 

R = Energi politik och energi planering 
D = Energi konsumtion  

S = Kapacitet: maximal volyms hantering inom depån 

S = Befintliga och framtida miljötillstånd 

S = Riksintressen: Hamnar och farleder  

R = Kommunala översiktsplaner ÖP 
R = Regionala utvecklingsprogram RUP    
S = Transpormedel: Sjöfart, järnväg och vägtransport 
D = Trafikarbete antal fordonskilometer (fartyg, tankbilar och järnväg) 
S = Tranportsträcka (km) 
I = Transportkostnader (kr/km) 

S = Transporttid, inkluderat störningar vid t.ex. trängselköer (tiden beräknas från 
producent till konsument) 
Figur 4-1 Kriterium 1 med indikatorer 
*Stockholmsregionen syftar på hela Stockholms läns oljeförsörjning och regionen som åsyftas är länen Sörmland, 
Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Östergötland och Stockholm.  
 
Hamnstrukturen ska vara utformad så att Stockholmsregionens oljeförsörjning tillgodoses, vilket 
innebär att Stockholms län förses med den volym petroleumprodukter som efterfrågas året runt. 
Omlokalisering av Louddens verksamhet måste ske till depåer som har kapacitet och 
miljötillstånd att ta emot de volymer som efterfrågas. Transporterna till och från depåerna ska 
vara kostnadseffektiva och tidseffektiva med så lite störningar som möjligt. Innebär efterfrågan av 
olja att hamnar/depåer måste expandera eller anläggas ska hänsyn tas till översiktsplanen i den 
kommun som är berörd. Även befintliga regionala utvecklingsprogram måste beaktas vid 
planering av en ny hamnstruktur.  
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4.2 Kriterium 2  
 
 
Kriterium 2  
Oljehamnstrukturens funktion och utformning ska vara säker. 
 
Indikatorer  
 
S = Farledsstandard  
S = Vägstandard 
S = Spår standard 
S = Skyddsvärda områden 
S = Tillgång till räddningsinsatser vid olycka 
S = Typ av industrier i angränsning till hamnar och depåer 
Figur 4-2 Kriterium 2 med indikatorer 
 
Oljehamnstrukturens funktion och utformning ska vara säker. I den transportpolitiska 
propositionen står det att dödade och skadade till följd av trafikolyckor inom alla transporslag bör 
minska i enlighet med nollvisionen.101 Det är rimligt att den oljehamnstruktur som ersätter 
Ludden även strävar mot så få döda och skadade som möjligt och att tillgången till 
räddningsinsatser är god så att konsekvenserna om en olycka sker blir så små som möjligt. 
Beroende på standarden på vägar, farleder och järnvägar och hur närmiljön varierar vid 
oljehamnar/depåer och längs transportsträckorna skiljer sig risken för att en olycka ska ske och 
dess konsekvenser.  
 

4.3 Kriterium 3 

 
Kriterium 3. 
Vid utformande av oljehamnstrukturen ska nationella och regionala miljömål beaktas. 

Indikatorer  
 
P = Utsläpp till luft  
I = Kostnad oljesanering 
S = Skyddsvärda områden  

S = Farledsstandard och kapacitet  

Figur 4-3 Kriterium 3 med indikatorer 

                                                 
101 Näringsdepartementet, 2006; SIKA, 2006 
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Sverige har 16 nationella miljökvaltietsmål. Målen används för att beskriva miljö, natur- och 
kulturresurser.102  
 
En handboken med allmänna råd för hamnar har tagits fram av SWECI/VIAK med stöd från en 
arbetsgrupp bestående av representanter från Naturvårdverket, Sveriges Hamnar, 
Miljöförvaltningen i Stockholms stad samt branschorganisationer. I handboken beskrivs 
miljömålen frisk luft, begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, giftfri miljö, levande 
sjöar och vattendrag, hav i balans och levande kust och skärgård samt god bebyggd miljö som är 
extra viktiga för hamnverksamheter:103  
 
Den gamla propositionen ”Transportpolitik för en hållbar utveckling” prop. 1997/98:56 ” 
innehöll olika etappmål som behandlade utsläpp till luft i form luftföroreningar (SO2, NOx och 
VOC), klimatpåverkan (CO2) och riktvärden för buller. Dessutom fastställds det att etappmål 
borde utformas för kretsloppsanpassning av infrastrukturen samt transporters inverkan på natur- 
och kulturmiljön.104 I den nya propositionen ”Moderna transporter, prop. 2005/06:160” har 
etappmålen förändrats. Etappmålen anger att transportsektorn bör bidra till att miljöpolitikens 
delmål nås, utsläppen av koldioxid från transporter stabiliseras samt att störningar från 
trafikbuller reduceras.105 Etappmålen i propositionerna kan knytas till ett antal olika viktiga 
miljökvalitetsmål. Dessa miljökvalitetsmål samt målen som beskrivs i handboken (Allmänna råd 
för hamnar) kan sammanfattas i tabellen nedan. Till varje miljömål kan olika indikatorer från 
DPSIR -modellen kopplas och det är dess indikatorer som är givna under Kriterium 3.  

                                                 
102 Sveriges miljömål, 2007 
103 Naturvårdsverket, 2003 
104 SIKA, 2006 
105 Näringsdepartementet, 2006 
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Figur 4-4 Miljömål och indikatorer 

Miljömål Indikator 

Frisk luft P = Utsläpp till luft  
(Kvävedioxid, kväveoxider, VOC, svaveldioxid 
och partiklar (PM10)) 

Begränsad klimatpåverkan P = Utsläpp till luft  
(växthusgaser) 

Bara naturlig försurning P = Utsläpp till luft  
(kväveoxider och svaveldioxid) 

Giftfri miljö I = Kostnad oljesanering  
 P = Utsläpp till luft  
(Kvävedioxid, kväveoxider, VOC, svaveldioxid 
och partiklar (PM10)) 

Levande sjöar och vattendrag 

S = Skyddsvärda områden  
(natur- och kulturmiljöer i anslutning till sjöar och 
vattendrag samt ytvattentäkter och värdefulla 
strandmiljöer) 
 S = Skyddsvärda områden 
(t.ex. Naturreservat, Natura 2000- områden, 
känsliga stränder, kustens kulturarv och 
odlingslandskap, rödlistade arter m.fl) 
S = Skyddsvärda områden 
(Särskilt känsliga områden eller bosatta som 
utsätts för buller som upplevs störande) 
S = Skyddsvärda områden  
 (erosionskänsliga stränder och bottnar längs 
farleder) 

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

S = Farledsstandard och kapacitet  
(minimera utsläppen av olja och kemikalier från 
fartyg genom att motverka risken för kollisioner 
och grundstöningar) 
S = Skyddsvärda områden  
 (kulturhistoriska och etiska värden, 
vattenområden för natur- och kulturmiljö och 
friluftsändamål) 

God bebyggd miljö 

S = Skyddsvärda områden 
(Särskilt känsliga områden eller bosatta som 
utsätts för buller som upplevs störande) 

Grundvatten av god kvalitet S = Skyddsvärda områden  
(grund- och ytvatten förekomster) 

Ingen övergödning) P = Utsläpp till luft  
(kvävedioxider) 

Myllrande våtmarker S = Skyddsvärda områden  
(våtmarker) 
S = Skyddsvärda områden  
(biotopskydd, naturreservat och 
naturvårdsavtal) 

Levande skogar 
 

P = Utsläpp till luft  
(kväveoxider, svaveldioxid) 

Rikt odlingslandskap S = Skyddsvärda områden  
 

Vilda djur och växter ska bevaras S = Skyddsvärda områden 
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4.4 Kriterium 4 
 
 
Kriterium 4 
Aktörer inom hela regionen ska ges möjlighet att vara med och påverka hamnstrukturens 
tillkomst, utformning och förvaltning. * 
 
 
Indikatorer 
R = Aktörers medverkan 
Figur 4-5 Kriterium 4 med indikatorer 
*Regionen som avses är alla län som berörs av en ny hamnstruktur (hamn-, depå och transportverksamhet) och 
aktörer kan vara både politiker och tjänstemän inom kommun, län och landsting, företag och NGO´s.  
 
Istället för att som i den transportpolitiska propositionen betona ett jämställt transportsystem 
utifrån män och kvinnors deltagande bör betoningen i kriterium 4 understryka aktörers möjlighet 
att medverka och påverka hamnstrukturens tillkomst, utformning och förvaltning. I 
enkätundersökningen (se bilaga 1) framgick det tydligt att planeringen av hamnstrukturen sträcker 
sig utanför Stockholms län och bör vara av regional karaktär och aktörerna vill att någon from av 
regionalt organ ska fatta beslut om hur försörjningen av olja i Stockholmsregionen ska se ut efter 
att Loudden avvecklats. 
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5 Diskussioner/Slutsats  
 
Visionen om hållbar utveckling påverkar planeringen av en ny oljehamnstruktur, många av de 
begrepp som ingår i hållbar utveckling har i tidigare hamnutredningar och hamnrapporter berörts 
och diskuterats men ingen har använt sig av helhetsbegreppet hållbar utveckling. För att utgå från 
hållbar utveckling i planeringen av en ny oljehamnstruktur är DPSIR – modellen ett sätt att gå 
tillväga för att förtydliga orsakssambanden inom oljehamnstrukturen och se till att inga viktiga 
frågor lämnas därhän. Med hjälp av DPSIR-modellen i fallstudien har indikatorer för alla typer av 
verksamheter i hamnstrukturen i form av hamnar, depåer samt sjö- och landtransporter 
beskrivits. För att effektivt kunna arbeta mot en hållbar utveckling och tillämpa 
hållbarhetsindikatorer i DPSRI-modellen kan visionen om hållbar utveckling brytas ner till 
kriterier som förtydligar vad en hållbar oljehamnstruktur är. I följande fallstudie skapades fyra 
kriterier som för att betona en hållbar oljehamnsstruktur; miljö, säkerhet, regional utveckling, en 
trygg oljeförsörjning som håller hög kvalitet och aktörers möjlighet att delta och medverka i 
planeringen av oljehamnstrukturen.   
 

 
Figur 5-1 Loudden 
Fotot taget av Åsa Larsson, 1/5/2007 
 
Inledningsvis i fallstudien av Loudden studerades en rad olika hamnutredningar och 
hamnrapporter. Utredningarna tog upp olika sektoriella frågor som ekonomi, risker, miljö men 
begreppet hållbar utveckling tillämpades inte. Det fanns ingen övergripande hamnutredning som 
utgick ifrån hållbar utveckling. Jag tyckte därför det var intressant att titta närmare på begreppet 
hållbar utveckling och hur hållbar utveckling skulle kunna tillämpas i planeringen av en ny 
hamnstruktur för Stockholms oljeförsörjning. Jag har försökt att utreda två stycken 
frågeställningar i fallstudien:  
 
Hur kan visionen om hållbar utveckling påverka planeringen av en ny oljehamnstruktur? 
 
Går DPSIR-modellen att tillämpa för att ta fram indikatorer som beskriver hur visionen 
om hållbar utveckling kan påverka planeringen av en ny oljehamnstruktur? 
 
”Visionen om hållbar utveckling” kan tyckas vara ett luddigt begrepp men för att inte låsa fast sig 
i början av Fallstudien fick den generella definitionen av hållbar utveckling vara utgångspunkten 
vid tillämpning av DPSIR modellen. Eftersom den generella definitionen tillämpades fanns det 
inge begränsning vid kartläggning av indikatorer. DPSIR-modellen tydliggör på ett förenklat sätt 
kopplingar inom hamnstrukturen mellan beslut, handling och vilka konsekvenser det får. 
Dessutom kan metoden användas både för kvalitativa – och kvantitativa indikatorer.  
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Under arbetets gång visade DPSIR-modellen vara en mycket tillämpar metod för att förenkla 
sambanden, en oljehamnstruktur är komplex och berör många olika sektorer och en lite 
förändring kan få stora konsekvenser. Med hjälp av DPSIR-modellen blev den komplexa 
strukturen enklare att förstå och det gick att jobba igenom hela hamnstrukturen och göra 
kompletteringar allteftersom ny information och material blev tillgänglig. Naturligtvis finns det 
olika nackdelar med metoden, t.ex. hur jämförs en kvalitativ indikator med en kvantitativ 
indikator och hur ska valen göras mellan indikatorer som överlappar varandra. Trots vissa brister 
överväger fördelarna med metoden och den viktigaste lärdomen i tillämpningen av DPSIR-
modellen i fallstudien Loudden är att med hjälp av modellen blir det enkelt att beskriva helheten 
och försäkra sig om att inga väsentliga delar saknas. I tidigare hamnutredningar och delrapporter 
har olika sektorsområden beskrivits var för sig och det är lätt att någon viktig del som kan vara 
avgörande i hamnstrukturen missas därför att sambanden inte är tydliga. I Loddengruppens 
undersökning har hamnutredningen gjorts i tre etapper där effektberäkningar och sambanden 
mellan energikonsumtion, hamnars miljötillstånd, olika hamnlokaliseringars transport mönster 
beskrivits men flera delar saknas för att se helheten. Det finns inget fördjupat aktörsperspektiv, 
sjötransporterna berörs i mycket liten utsträckning och ett fördjupat konsekvensbaserat risk och 
miljöperspektiv saknas. Med hjälp av DPSIR-modellen blir det tydligt om någon del saknas. 
Trotts att Loudden gruppen betonar att alla farleder som tillämpas vid transport i 
hamnstrukturen är av riksintresse och fartygen är av högsta standard är min uppfattning att 
sjötransporter måste få lika stort utrymme i en utredning som övriga sektorer.  
 
För att arbeta mot en hållbar hamnstruktur och kunna tillämpa indikatorerna i DPSIR- modellen 
behövs det tydligare och klarare mål vad som avses med en hållbar hamnstruktur. Fallstudien 
avslutades med att försöka bryta ner den generella visionen om hållbar utveckling till olika 
kriterier för en hållbar oljehamnsstruktur. Från början var tanken att alla lokala och regionala mål 
för hållbar utveckling inom kommuner och län som är berörda av planeringen av 
oljehamnstrukturen skulle kartläggas och sammanställas för att sedan definiera en gemensam 
hållbar hamnstruktur. Det visade sig dock vara svårt att göra en rättvis kartläggning eftersom 
kommuner och län använder sig av lite olika angreppssätt för att ta fram och redovisa sina mål 
för hållbar utveckling. Det föll sig därför istället naturligt att titta närmare på transportpolitiken 
eftersom den avser alla typer av transportfunktioner och därmed hela hamnstrukturen och den 
gäller för hela landet. Dessutom har nationella transportpolitiken som övergripande mål ”Att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet” 
 
Fyra stycken egna kriterier formades för en hållbar hamnstruktur genom att omskriva den 
transport politiska propositionens delmål. Till varje kriterium valdes de mest relevanta 
indikatorerna ut från DPSIR – modellen. Utifrån de tre första transportpolitiska delmålen 
skapades kriterium 1. Kriteriet fastställer en tryggad oljeförsörjning, som upprätthåller hög 
kvalitet och där en positiv regional utveckling framhålls. Det framgick tydligt i den 
enkätundersökning som aktörerna besvarade att planering av oljehamnsstrukturen är regional och 
enligt min uppfattning bör en hållbar oljehamnstruktur bidra till en positiv regional utveckling. 
Syftet med en oljehamnstruktur är att förse konsumenter med olja och naturligtvis måste en 
hållbar hamnstruktur upprätthålla så hög försörjningskvalitet som möjligt, däremot behöver inte 
en hög försörjningskvalitet innebära att vi ska tumma på miljö eller minska säkerheten.  Kriterium 
2 och 3 behandlar säkerhet och miljö. Även miljö och risker är två begrepp som aktörerna som 
besvarade enkätundersökningen anser är ytterst viktiga vid planering av en ny oljehamnsstruktur. 
Hållbar utveckling innebär både ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. I kriterium 1-3 är 
det främst de ekonomiska och miljömässiga faktorerna som fastställs. I kriterium 4 betonas det 
sociala i egenskap av aktörernas medverkan. Enligt min mening är aktörers medverkan avgörande 
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för att överhuvudtaget kunna planera en hållbar hamnstruktur där olika kunskap inom alla 
sektorsområden är nödvändig.   
 
Att göra avgränsningar i fallstudien av Loudden har varit svårt eftersom oljehamnstrukturen är 
länsöverskridande och täcker in flera olika typer av verksamheter och vid flertal tillfällen har 
arbetat varit mycket spretigt och svårt att dra ihop. De kriterier och indikatorer som presenterats 
utgör ett första försök att påvisa hur hållbarutveckling är ett viktig begrepp i planeringen av en ny 
oljehamnstruktur och hur DPSIR –modellen kan tillämpas, För vidare planering av en ny 
oljehamnstruktur kan både de indikatorer och de kriterier som presenterats tillämpas som 
diskussionsunderlag för att ta fram egna kriterier och vidareutveckla indikatorerna. Syftet med 
fallstudien har inte varit att analysera olika indikatorer i detalj och göra viktningar mellan 
indikatorerna dessutom är indikatorerna i DPSIR–modellen inte helt kompletta.  Tillexempel 
behöver fler sociala indikatorer tas fram som handlar om arbetstillfällen inom hamnstrukturen 
och den eventuella etableringen av en ny stadsdel vid avveckling av Loudden.  
 
Om jag ska besvara de två frågor som ställdes i början av fallstudien av Loudden blir 
svaret Ja! 
 
Ja, visionen om hållbar utveckling påverkar planeringen av en ny oljehamnstruktur och DPSIR – 
modellen är ett sätt att gå tillväga för att tydliggöra alla delar och se till att alla områden finns 
beskrivna. I arbetet mot en hållbar hamnstruktur kan visionen om hållbar utveckling behöva 
brytas ner och anpassas. Enligt min uppfattning bör detta ske genom att låta aktörer från olika 
sektorer inom hela den region som avses tillsammans utforma hållbarhetskriterierna för 
oljehamnstrukturen. Genom att tillsammans fastställa tydliga gemensamma kriterier/mål 
förankras arbetet och besluten hos aktörerna. För att möjliggöra detta anser jag precis som 
aktörerna i enkätundersökningen att det måste tillsättas ett regionalt organ som ansvarar för 
hamnfrågan. Sedan får utredningen visa vilken/vilka depåer/hamnar som bör utgöra den nya 
hållbara oljehamnstrukturen. Olika försök har gjorts för att öka samsynen bland aktörerna. 
Loudddengruppen som utförde hamnutredningen Etapp I-III bestod av olika aktörer i form av 
representanter från Stockholms hamn, intressenter på Loudden och Svenska Petroleuminstitutet. 
Stockholms län och Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms landsting har drivit ett 
gemensamt projekt för ökad samsyn bland aktörerna genom seminarier, olika utredningar och en 
gemensam webbsida. Enligt min uppfattning hamnar trotts detta ett flertal aktörer utanför och 
här krävs en stor insatts för att samla alla aktörer, framförallt de som finns utanför Stockholms 
län och Mälardalen. 
 
Slutligen vägen till en modern och effektiv hamnstruktur för Stockholms oljeförsörjning borde 
bygga på en regional planeringsprocess där samtliga aktörer i regionen enas om gemensamma 
mål. För att skapa en trygg positiv regional utveckling borde hållbar utveckling var en 
grundförutsättning i planeringsarbetet av en ny oljehamnstruktur.
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1 Problem formulering 
 

Syftet med Enkätundersökningen har varit att försöka ta reda på hur olika 
aktörsgrupper upplever planeringen av en ny oljehamnstruktur för 
Stockholmsregionen och hur de anser att den borde fungera. 

PROBLEM- 
FORMULERING  

 
Hur borde planeringen av oljehamnstrukturen för Stockholmsregionen fungera? 
Hur borde det slutgiltiga beslutet om hamnstrukturen fattas?  
 
Enkätundersökningen har begränsats till planeringen av den nya oljehamnstrukturen för 
Stockholmsregionen. Syftet med enkätundersökningen har inte varit att analysera beslutet att 
avveckla Loudden.  
 

1.1 Valet enkät  
För att mäta hur olika individer upplever någonting är det vanligt att använda kvalitativa metoder 
där individen själv med egna ord i en intervju får beskriva sina upplevelser, men den kvantitativa 
ansatsen kan också användas för att ta reda på hur individer upplever någonting genom att 
definiera svarsalternativ. 106 Enkäter är en kvantitativ metodik när antalet frågor med fasta 
svarsalternativ dominerar. Valet mellan att göra en kvantitativ eller kvalitativ undersökning är inte 
alltid enkel. Det finns olika nackdelar med att tillämpa enkäter istället för intervjuer. Ett visst 
bortfall uppstår alltid och är frågorna dåligt utformade blir bortfallet högre. Alla enkäter måste 
begränsas, max 40-50 frågor. Ställs för många frågor kan det leda till stort bortfall eller att 
respondenten inte tänker igenom sina svar. Uppstår frågor kring enkäten eller missförstånd kan 
inte dessa korrigeras när väl enkäten nått ut till respondenten och det går inte att ställa oplanerade 
följdfrågor. Vem som besvarar enkäten går inte att styrka helt, respondenten kan be någon fylla i 
enkäten i hans eller hennes ställe. Personer som har svårt att läsa och utrycka sig i skrift hamnar 
ofta i bortfallsgruppen, detsamma kan gälla de som inte behärskar det språk som enkäten är 
utformad i. 107 Trots dessa brister användes enkätformulär i den här undersökningen. Valet att 
göra en enkät baserades framförallt på att det inte är en lika resurskrävande metod som att 
genomföra kvalitativa intervjuer. Genom att lägga ut enkäten på en hemsida och skicka ut 
information om enkäten via e-post kunde ett stort urval nås inom ett stort geografiskt område. 
Undersökningen avsåg flera län och att resa och göra personliga intervjuer skulle både tagit 
mycket lång tid och vara kostsamt.  
Enkäten utformandes enligt mallen nedan. 

RESULTAT 

 

PRESENTATION

PROBLEM- 
FORMULERING 

URVAL FRÅGOR ENKÄTER DATAINSAMLIG BEARBETNING 
ANALYS 

Figur 1-1 Mall enkätundersökning 
 

                                                 
106 Göteborgs Universitet, 2006 
107 Ejlertsson, 2005 
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2 Fokus grupp och urval 
 

I dag involverar större förändringar många olika aktörer på så 
väl internationell, nationell och lokal nivå. FOKUS GRUPP 

och 
För att kartlägga vilka aktörer som deltar i planeringsprocessen 
av en ny oljehamnstruktur gjordes en grov indelning, med fyra 
olika kategorier och inom varje kategori placerade olika 
aktörsgrupper.

URVAL 
Vilka ska undersökningen gälla? 
Hur ska urvalet göras? 

 

                                                                     
                                         Lokala myndigheter               
 
Civilsamhället  
                                                                  
 
         
          Utförande                      Internationella,  
                                                       europeiska  
                                                och nationella aktörer             
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Figur 2-1 Figur 2 Aktörer på olika nivåer
 

2.1 Aktörer 
Civilsamhället 
Under kategorin civilsamhället kunde grupperna individer, hushåll, och enskilda organisationer 
placeras. Enkäten begränsades till gruppen enskilda organisationer och skickades till fyra stycken 
organisationer. Valet att inte skicka ut enkäten till enskilda individer, hushåll och fler 
organisationer baserades på att det är svårt att kontakta enskilda individer, hushåll och kartlägga 
alla mindre organisationer inom hela den region som undersökningen avser.  
 
Valda organisationer: 
 

• Naturskyddsföreningen • Handelskammaren Stockholm 
• Förbundet för Ekoparken • Handelskammaren Uppsala 

 
Naturskyddsföreningen i Stockholm, jobbar med regionala miljöfrågor. Valet att ha med 
Naturskyddsföreningen i undersökningen grundar sig på att de tidigare har deltagit vid 
diskussioner kring Loudden och dess verksamhet.108

 
                                                 
108 Naturskyddsföreningen Stockholms län, 2006 
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Förbundet för Ekoparken (FFE) är en paraplyorganisation med 48 medverkande föreningar. 
Organisationen har funnits sedan 1992 och arbetar för att skydda Stockholms nationalstadspark 
den s.k. ekoparken mot exploatering. Förbundet bevakar den utveckling som sker i 
nationalstadsparken och bemöter de byggförslag och exploateringsförslag som läggs fram i och 
runtomkring parken, för att se till att det inte uppstår hinder för spridning växter och djur i 
parken.109 Eftersom Loudden och dess hamnverksamhet ligger i angränsning till 
nationalstadsparken ligger det i Förbundets intresse att se till att markanvändningen inte påverkar 
Ekoparkens mångfald negativt.  
 
Handelskammaren Stockholm och Uppsala företräder företag inom Stockholms län och Uppsala 
län och försöker förbättra företagsklimatet samt för fram företagens talan i dialogen mellan 
politiker och olika opinionsbildare.110  

2.1.1 Lokala myndigheter 
Lokala myndigheter består av kommuner och förbund. Hur kommunerna har valt att bygga upp 
sina nämnder och förvaltningar och fördela ansvarsområdena varierar. Inom kommuner kan det 
även finnas aktiebolag där kommunen står som ägare och styrelse ledarmötena i bolagen utgörs 
av politiker. På grund av att alla kommuner ser lite olika ut var det svårt att välja ut vilka 
tjänstemän som skulle förfrågas inom respektive kommun. 
 
I Loudden gruppens rapport Etapp II har ett antal hamnar valts ut som möjliga alternativ till 
Louddens verksamhet.111 Dessa hamnar fick bli avgörande för vilka kommuner som skulle väljas 
ut att medverka i enkätundersökningen. Genom att endast låta de kommuner där någon/några av 
dessa hamnar är lokaliserade besvara enkäten. 
 
Valda kommuner: 
 

• Stockholm • Södertälje 
• Nacka • Nynäshamn 
• Västerås • Oxelösund 
• Östhammar • Norrköping 
• Gävle 

                                                 
109 Förbundet för Ekoparken, 2006 
110 Handelskammaren, 2006 
111 Transek, 2005 Etapp II 
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2.1.2 Utförande 
Under kategorin utförande placeras oljebolag och hamnar. 
 
Oljebolagen som valdes ut att besvara enkäten begränsades till de som är belägna i hamnområdet 
Loudden eftersom det är de som tvingas flytta vid en avveckling av Loudden.  
 
Valda oljebolag är:   
 

• OKQ8  • Shell 
• Norsk Hydro  • Preem 

 
De hamnarna som valdes ut att delta i enkätundersökningen är de som Louddengruppen 
presenterat som möjliga alternativ till Loudden i rapporten Etapp II.112  
 
Valda hamnar: 
 

• Loudden • Södertälje oljehamn 
• Bergs • Nynäshamn oljehamn 
• Västerås • Oxelösunds oljehamn 
• Hargshamn • Norrköpings hamn 
• Gävle hamn 

 

2.1.3 Internationella, europeiska och nationella aktörer 
Enkäten vände sig endast till aktörer på lokal och regional nivå. Internationellt sett är en region 
någonting som befinner sig mitt i mellan nationell och internationell nivå. De grupper som 
placeras i regionen utgörs av Länsstyrelser och Regionförbund samt Regionplane- och 
trafikkontoret i Stockholm som tillhör Stockholms landsting. 
 
Länsstyrelser som valdes ut att besvara enkäten: 
 

• Stockholm • Västmanland 
• Sörmland • Uppsala 
• Gävleborg  • Östergötland 

 
Valet ovan baserades på samma sätt som valet av kommuner.  
 
Regionförbund i Sörmland och Uppsala: 
Regionförbund är samverkansorgan som är uppbyggda enligt lagen (SFS 2002:34) och har som 
syfte att stärka samverkan på regional nivå. De regionförbund som valdes ut att besvara enkäten 
var Sörmland och Uppsala. I Sörmlands regionförbund är det landstingen och Sörmlands nio 
kommuner som är medlemmar. De arbetar med frågor som rör infrastruktur, näringsutveckling 
och kompetensutveckling. I Uppsala regionförbund är det landstingen och deras sju kommuner 
som är medlemmar. De arbetar med t.ex. utvecklingsfrågor i regionen, infrastruktur och 
tillväxt.113  

                                                 
112 Transek, 2005 Etapp II 
113 Regionförbundet Uppsala län, 2006; Regionförbundet Sörmland, 2006 
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Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm - Stockholms landsting 
Regionplane- och trafikkontoret driver tillsammans med Stockholms länsstyrelse ett gemensamt 
projekt för att öka samsynen bland aktörer om den framtida hamnstrukturen i 
Stockholmsregionen. För ytterligare information om projektet, se deras hemsida; 

114http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____6694.asp.
 

2.2 Snöbollsurval 
I enkäter kallas de individer som undersökningen avser population och totalundersökning 
benämns en undersökning där alla individer i en viss population studeras. En totalundersökning 
kan ta lång tid och därför görs ofta begränsade urval av vilka individer som ska besvara 
enkäten.115 I kvantitativa undersökningar finns det en rad olika tillvägagångssätt för att göra sitt 
urval. För att urvalet ska vara representativt för en hel population och det skall vara möjlig att 
göra generaliseringar måste urvalet ske slumpmässigt. Som nämnts tidigare har inte syftet med 
enkäten varit att göra statistiska generaliseringar och en icke-representativ urvalsmetod 
tillämpades i enkätundersökningen. Det går enbart att uttala sig om den grupp som har besvarat 
enkäten. Urvalsmetoden som tillämpades vid utskick av enkäten kallas ”snöbollsurval”.116 Chefer 
eller personer med specifika ansvarsområden inom aktörsgrupperna som beskrivit i styckena 
ovan kontaktades och uppmanades att besvara enkäten och även skicka den vidare till de 
personer inom sin verksamhet som de ansåg borde delta i undersökningen. Bland de 
aktörsgrupper där det fanns både tjänstemän och politiker anställda tillfrågades endast 
tjänstemän. 

                                                 
114 Länsstyrelse Stockholms län och Regionplane- och trafikkontoret, 2006) 
115 Göteborgs Universitet, 2006 
116 Gustavsson, 2004 
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3 Utformning av frågorna 
 

 
FRÅGOR 
Hur frågorna ska se ut 

Intervjuer och enkäter har olika grad av standardisering och 
strukturering. Valet av hur standardiserad en undersökning bör vara 
beror på vad den ska användas till. Råder hög standard innebär det att 
alla frågor som ställs är lika och att de ställs i samma ordning. 

Strukturen i en enkät beror på hur svarsalternativen är formulerade. Är det öppna svar får 
respondenten berätta fritt. Finns redan färdiga klara svarsalternativ att kryssa för är frågorna 
slutna.117 Enkäten i undersökningen hade hög standard alla enkäter såg likadana ut och frågorna 
begränsades till 24 stycken. Många frågor bestod av slutna svarsalternativ för att underlätta för 
respondenten och med en förhoppning att minska antalet bortfall. Vissa frågor var öppna för att 
få veta lite mer om hur aktörerna tänker.  
För att tydliggöra vilka frågeställningar som var viktiga att ta upp i enkäten delas 
problemformuleringen upp och frågorna ordnades efter vilken typ av område de berörde, 
aktörer, faktorer, beslutet och framtiden. För att se hela enkäten se bilaga A. 
 

  

Problemformulering: 
 
Hur borde planeringen av oljehamnstrukturen för Stockholmsregionen fungera? 
Hur borde det slutgiltiga beslutet om hamnstrukturen fattas?  
 
Frågeområden 
 
• Informationsflöde 

Hur sprids information och material?  
  
• Aktörer 

Vilka aktörer deltar i planeringen av oljehamnstruktur på regionalnivå? 
Hur deltar aktörerna i planeringsprocessen? 
  

• Faktorer 
Vad är viktigt att ta hänsyn till vid planering av oljehamnstrukturen? 

  
• Beslutet 
• Vem/vilka ska besluta om hur oljehamnstrukturen ska se ut?  

- Hur ska beslutsprocessen gå till ? 
- Hur ska det slutgiltiga beslutet se ut? 
 

• Framtiden 
Hur ser framtiden ut för oljehamnar?

 
Figur 3-1 Frågeområden 
 

3.1 Frågorna 

3.1.1 Bakgrundsfrågor 
Enkäten inleddes med frågor om aktörens kön, ålder, yrke och befattning. Detta är 
bakgrundsfrågor som finns med för att se hur svarsfördelningen ser ur mellan män och kvinnor, 

                                                 
117 Gustavsson, 2004; Ejlertsson, 2005 
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åldrar, aktörer samt befattning. Som svarsalternativ för aktörer användes aktörsgrupperna, 
dessutom fanns ett öppet svarsalternativ i fall det skulle förekomma personer som inte ansåg sig 
tillhör någon av de angivna aktörsgrupperna. Eftersom befattningar inom en aktörsgrupp kan 
variera stort och det är svårt att göra färdiga svarsalternativ lämnades frågan om befattning 
öppen. 

3.1.2 Informationsflöde 
För att ta reda på hur informationsflödet ser ut och uppfattas kring Loudden och det arbete som 
pågår med att planera en ny struktur för oljeförsörjning ställdes ett par frågor om 
informationsflöde. På vilket sätt har information inhämtats och vilken form av information 
aktörerna har tagit del av.  
 
Tillgången på information kan variera, och vara olika lätt eller svår att få tag på.  Aktörerna kan 
erhålla information genom att delta i olika Workshops, via e-post, Internetsidor, tv, radio, 
dagstidningar och post. Genom att få reda på hur rapporteringen har sett ut går det att få en 
uppfattning om informationens tillgänglighet. Varför en aktör har tagit del av mycket information 
eller ingen alls behöver inte bero på tillgången det kan även bero på intresse, prioriteringar och 
tid. En aktör kan vara helt ointresserad och struntat i att ta del av informationen även om 
hon/han har haft tillgång till den. Det finns tre stycken rapporter som på ett övergripande sätt 
beskriver de hamnar som undersökts för att eventuellt ingå i en ny hamnstruktur. Rapporten Att 
hamna rätt118 har gjorts på uppdrag från Stockholms kommunfullmäktige i samråd med berörda 
kommuner och aktörer och är ett förslag till en hamnstrategi för Stockholm. De andra två 
rapporterna Etapp I119 120 och Etapp II  har Loudden gruppen arbetat fram. Alla rapporterna kan 
betraktas som nyckelrapporter och det är därför intressant att ta reda på om alla aktörer har tagit 
till sig dessa rapporter. I fråga 6 fick aktörerna besvara vilka rapporter det har läst. Förutom de tre 
rapporter som nämnts ovan fanns ytterliggare fyra rapporter som förslag bland kryssalternativen. 
Dessa rapporter finns att ladda hem på den gemensamma webbsida121 som länsstyrelsen i 
Stockholm och Regionplane – och trafikkontoret bedriver tillsammans för att öka samsynen om 
hamnar bland aktörer.  
 
RTK i Stockholm och Stockholms länsstyrelse arrangerar även olika seminarier som rör 
hamnfrågor och information om arrangemangen sprids via hemsidan. I fråga 7 och 8 fick 
aktörerna svara på om de har tagit del av projektet som drivs av RTK och länsstyrelsen i 
Stockholm samt beskriva med egna ord vilken information på projekt hemsida som är viktig.   

3.1.3 Aktörer 
Ett par frågor (9-15)i enkäten belyste aktörernas roll, deras uppfattning om sig själva och sin 
organisation. På vilket sätt de arbetar lokalt inom sin egen verksamhet med hamnfrågor och 
regionalt tillsammans med andra aktörer. Hur aktörerna ser på varandra, vilka aktörer de tycker 
ska delta på regional nivå i planering av hamnstrukturen och vilka som borde ha störst inflytande. 

3.1.4 Faktorer  
Det har tillämpats en rad olika verktyg för att försöka analysera vad man bör ta hänsyn till vid val 
av hamnalternativ som kan ersätta Loudden. Louddengruppen har använt sig av energiprognoser, 
befolkningsstatistik, transportanalyser av infrastruktur och kartlagt hamnars geografiska 
lokalisering.122 Länsstyrelsen har tillsammans med Regionplanekontoret gjort flera olika 
                                                 
118 Malmsten, 2005 
119 Transek, 2005 Etapp I 
120 Transek, 2005 Etapp II 
121 Länsstyrelse Stockholms län och Regionplane- och trafikkontoret, 2007 
122 Transek, 2006 Etapp III 
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123utredningar där miljö, risker, energi och olika scenarier har behandlats.  I fråga 16 fick aktörerna 
svara på vilka faktorer de tycker att man ska ta hänsyn till vid planering av en ny hamnstruktur. 

3.1.5 Beslutsprocessen 
På fråga 17, 18 och 19 fick aktörerna besvara hur de tycker att man borde gå tillväga för att fatta 
ett slutgiltigt beslut om hur oljeförsörjningen av Stockholmsregionen ska se ut efter att Loudden 
avvecklas. Vilka de tror kommer att fatta beslutet och vilka de anser är ansvariga för att en 
lösning nås. Frågan är intressant eftersom det i dag finns ett beslut om att Loudden ska avvecklas 
men det saknas ett tydlig lösning för hur oljeförsörjningen ska se ut och vem som ska besluta i 
frågan.  
 
Hur ska det slutgiltiga beslutet se ut? 
Aktörerna fick på fråga 20-22 besvara vilka hamnalternativ som borde ersätta Loudden, om 
lösningen ska vara lång eller kortsiktig och om hamnar ska vara en del av samhället och använda 
sig av befintlig infrastruktur eller om de ska vara lokaliserad långt utanför samhällen. En av 
orsakerna till en avveckling av Loudden är hamnens placering i centrala Stockholm med tunga 
transporter rakt genom staden.124  

3.1.6 Framtiden 
Avgörande för oljehamnars framtid är hur efterfrågan på oljan kommer att utvecklas. Enkäten 
avslutades med en fråga om Stockholms framtida oljeförsörjning och oljehamnars funktion i 
framtiden.  

3.1.7 Kommentarer 
Sist i enkäten kunde aktörerna lämna egna kommentarer. Ville aktörerna lämna kontaktuppgifter 
fanns det möjlighet att göra det för att få information skickad till sig om datum för seminarium 
som avsåg presentation av ekätresultaten.  
 

4 Datainsamling  
 

 
DATAINSAMLIG 
Distribution, påminnelser 

Oavsett vem som gör en enkätundersökning finns det fyra krav som 
bör följas, respondenten ska informeras om enkätens syfte och att det 
är frivilligt att delta. Samtycke ska medges av respondenten, är enkäten 
skriftlig eller sker via dator ges samtycke genom att besvara enkäten. 

Krav om konfidentiellt, deltagarna skall inte kunna identifieras av utomstående och 
personuppgifter ska förvaras säkert. Information om enskilda individer får endast användas till 
det som avses med enkäten.125 Genom att med varje enkät skicka med ett såkallat missivet, ett 
följebrev kan respondenten informeras om dessa rättigheter, en tyglig beskrivning om vad 
undersökningen ska användas till och om undersökningen är konfidentiell eller anonym. För att 
uppmana så många som möjligt att besvara enkäten brukar även följebrevet innehålla en 
uppmaning och förklaring till varför det är viktigt att besvara enkäten.126 Vid ett eventuellt stort 
svarsbortfall skickas en påminnelse om att besvara enkäten. Är enkäten anonym måste 
påminnelsen gå ut till alla. Vanligtvis vid enkätundersökningar skickas två påminnelser, att skicka 

                                                 
123 Länsstyrelse Stockholms län och Regionplane- och trafikkontoret, 2007 
124 Malmsten, 2005; Lindquist (2005) 
125 Ejlertsson, 2005 
126 Davidsson, Patel, 2003 
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fler brukar inte vara effektivt och kan anses oetiskt. Bortfallet kan minskas genom att skicka ut 
enkäten vid rätt tidpunkt, det är bra att undvika utskick när många har semester. 127

 
Utskick och information om enkäten skedde per e-post där brevet innehöll information om 
enkäten och en länk till den hemsida där enkäten kunde besvaras. Enkäten var konfidentiell och 
det framgick via brevet som skickades med e-post och på hemsidan där enkäten fanns upplagd, 
www.questionnaire.se. I brevet och på hemsidan fanns en kort beskrivning över vad enkäten 
skulle används till och kontaktuppgifter till den som var ansvarig för undersökningen. 
 

 
Figur 4-1 Webbsida – Enkätundersökningen 

                                                 
127 Ejlertsson, 2005 
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5 Bearbetning och analys 
 

BEARBETNING 
OCH 
ANALYS 

 I enkäter med fasta svar kan svarsalternativen utformas med hjälp av 
olika skaltyper. I den här enkätundersökningen tillämpades VDS (Verbal 
descripting scale), fasta skalsteg som består av rutor som kryssas för. De 
flesta av svaren till frågorna bestod av oordnade kvalitativa variabler, där 

ingen ordning rådde mellan svarskategorierna och skalan är nominal. Ett par frågor hade svar 
med ordning mellan svarskategorierna.  
 
Urvalet för undersökningen gjordes med hjälp av snöbollsurval, där först en snabb överblick 
gjordes över vilka personer inom varje aktörsgrupp som skulle kunna arbeta med frågor som rör 
planeringen av en ny hamnstruktur för Stockholms oljeförsörjning. E-post skickades ut till dessa 
personer som ombads att besvara enkäten eller hänvisa till andra personer inom deras 
organisation som de ansåg vara mer lämpliga att besvara enkäten.128 Alla som besvarade enkäten 
var tvungna att använda sig av ett personligt löpnummer vilket gjorde det mögligt att ha kontroll 
över vilka som valde att besvara enkäten, hur många förslag som kom in på andra personer som 
skull kunna besvara enkäten och vilka som valde att stå över. Urvalsmetoden som tillämpades 
innebär att antalet personer som valt att besvara enkäten inom respektive aktörsgrupp varierar 
kraftigt. Dessutom bör det noteras att det är naturligt att antalet personer inom aktörsgrupperna 
varierar, tillexempel gruppen kommuner har betydligt fler anställda som arbetar med frågor som 
rör hamnplanering än anställda inom oljebolagen som ombetts besvara enkäten. 
 
Eftersom urval och antal personer inom respektive grupp som valt att besvara enkäten varierar 
går det inte att dra några statistiska resultat som blir representativa för en hel aktörsgrupp. Istället 
åskådliggör resultaten vad de som valt att besvara enkäten anser i olika frågor.  
 
Resultaten i enkäten redovisas med hjälp av tabeller, stolp- och cirkel –diagram framtagna med 
dataprogrammet Excel. Alla svar som bestod av kommentarer har i utvärderingen behandlats 
som mjukdata. På vissa frågor har många lämnat samma typ av kommentarer och i den mån det 
är möjligt har en kategorisering av svaren gjorts.  
 
I tabellerna och diagrammen används den relativa frekvensen, andel i procent av totala antalet 
observationer (antalet personer). Totala antalet observationer betecknas n i tabellerna och 
diagrammen. Om en undersökning är liten och antalet observationer är lägre än 50 bör inte 
relativa frekvenser användas eftersom slumpartade skillnader kan ge ett stort utslag.129 I 
enkätundersökningen ligger totala antalet observationer högre än 50 däremot är antalet 
observationer inom respektive aktörsgrupp lägre. För att tydligt påvisa att det kan förekomma 
slumpartade skillnader anges relativa talen inom parentes i de tabeller där observationerna är färre 
än 50. Antalet observationen i enkäten är lägre än 100 och alla resultat har därför avrundats till 
heltal. De aktörer som har besvara enkäten har ibland valt att inte besvara frågor överhuvudtaget 
(inte kryssat för något svarsalternativ och inte lämnat någon kommentar), internt bortfall. Vid 
redovisning av resultaten kommer det interna bortfallet anges i tabeller och diagram som ”ej 
svar”. 

                                                 
128 Gustavsson, 2004 
129 Ejlertsson, 2005 
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6 Resultat 
 

Löpnummer användes som ett kodnummer för varje enkät som 
besvarades. Genom att använda löpnummer gick det att skicka ut 
påminnelser till de som inte besvarade enkäten.  

RESULTAT 

Två stycken påminnelser skickades ut. Den första påminnelsen skickades 
ut tidigt till följd av att helger och semester närmade sig och för att ingen skulle glömma att 
besvara enkäten innan sin semester. Den andra påminnelsen skickades ut ca en och en halv vecka 
innan enkäten skulle stängas. Ett par aktörer hörde av sig och ville få mera tid på sig, svarstiden 
förlängdes med 14 dagar.  
 
Alla som valde att besvara enkäten fyllde i sitt personliga löpnummer. En del valde att helt avstå 
från att besvara enkäten, somliga valde att lämna enkäten vidare och låta någon annan svara i 
deras ställe eller att både svara själv samt förmedla förslag på ytterliggare personer som var 
lämpliga eller intresserade av enkäten. 
 

Enkätundersökning 
                       Andel (%)

Antal                           (n= 206)
206 100Totalt antal utskick  

69 33Totalt antal personer som valde att besvara enkäten 
16 8Överlåter sin frågor åt någon annan 

Antal inlämnade förslag på personer som borde 
besvara enkäten  22 11
Antal medelanden om att de inte tänker delta i 

34 17enkäten  
103 50Inget visat intresse 

Figur 6-1 Utskick av enkät 
 
Många som erhöll förfrågan om enkäten valde att höra av sig via e-post eller telefon oavsett om 
de tänkte besvara enkäten eller inte för att lämna synpunkter, ställa frågor om undersökningen 
eller lämna förslag på personer som de ansåg var lämpliga att delta i undersökningen.  

6.1 Bakgrundsfrågor 
Ålder och kön 
Dubbelt så många män som kvinnor besvarade enkäten. Åldern bland de som valde att besvara 
enkäten varierade kraftigt. Den största åldersgruppen som besvarade enkäten var män 50-59 år.   
 
Ålder och könsfördelning 

 
                  Kvinnor (%)
                            (n=23) 

                       Män (%)
                          (n=46)  

                       Totalt (%)
                             (n=69)  

20-29 (4) 0 1
30-39 (26) (15) 19
40-49 (26) (20) 22
50-59 (26) (41) 36
60-69 (17) (24) 22
70-79 0 0 0
80- 0 0 0

Anm. Om antalet i gruppen understiger 50, har relativa talen satts inom parentes.
Figur 6-2 Fråga 1 och fråga 2 Ålder och kön 
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Aktörsgrupp 
För att få en helhetsbild om hur uppfattningarna ser ut kring hamnfrågan i hela regionen 
skickades enkäten till olika aktörsgruppen. Aktörsgruppen landsting blev en mycket liten grupp 
och därför slogs deras resultat ihop med gruppen länsstyrelser. Sammanslagningen gjordes för att 
kunna redovisa alla inkomna svar.  
 
Aktörsgrupper 
 
Aktörsgrupper 

                                                   Andel (%)
                  Antal svar                                                          (n=69)

16 23Länsstyrelser och Landsting 
NGO 
(intresseorganisationer) 7 10

9 13Hamnbolag 
2 3Oljebolag 

29 42Kommuner 
6 9Annat 

69 100Totalt 
Figur 6-3 Fråga 3 Aktörsgrupper 
 
Antalet svar från aktörsgruppen oljebolag är få och det beror på att gruppen i sin helhet är liten. 
Enkäten skickades enbart till oljebolagen placerade på Loudden. Se stycke 2. Fokus grupp och urval 
för mer information om valet av aktörer.  
 
Befattning  
Under frågan befattning fick alla som svarade enkäten beskriva sin befattning. Därefter slogs 
svaren samman till ett par övergripande kategorier för att få en uppfattning om hur fördelningen 
såg ut. De olika befattningar som används mest frekvent för att besvara frågan var chef, 
handläggare/planläggare, direktör/vd och projektledare.  
 

Befattning 

 
Flera aktörer har angett vilken typ av område de jobbar inom som aktörer, här är några exempel;  
 

• Chef: Regionalutveckling, samhällsplanering, miljö, hamnar och logistik etc.  

• Handläggare/planläggare: Risker, miljö, strategiskplanering och stadsbyggnad, etc. 

• Direktör/VD: Stor spridning bland arbetsområden, t.ex. kommunikation, näringsliv, 

miljö, stadsbyggnad och samhällsbyggnad, etc.  

• Övriga: Personer som uppgett olika typer av befattningar som inte gick att kategorisera. 

Befattning 
Andel (%)  

                                Antal (n=69)
20 29Chefer 
17 25Handläggare, planläggare 
13 19Direktörer/VD 
13 19Övriga 

6 9Projektledare 
  Figur 6-4 Fråga 4 Befattning 
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6.2 Informationsflöde 
För att få reda på hur informationsflödet ser ut som avse Loudden och det arbete som pågår med 
att ta fram en ny hamnstruktur ställdes fyra frågor om vilken form av information aktörerna har 
tagit del av och hur de har kommit i kontakt med informationen.  
 
Typ av information 
 

På vilket sätt har du erhållit information 
från de utredningar som pågår? 
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Diagram 6-1 Fråga 5 Typ av Information 
 
Dagstidningar är den vanligaste informationskällan. Annat placerar sig på andra plats. Många som 
har kryssat för alternativet annat har lämnat kommentarer. De flesta beskriver att annat är 
information genom sitt dagliga arbete, från olika utredningar som pågår, via möten och 
diskussions forum med arbetskamrater och via kontakter med andra organisationer. Flera som 
valde att kommentera frågan beskriver också att de antingen jobbar aktivt inom några av de 
grupper som tillsatts för att utreda möjliga hamnalternativ till Loudden eller att de deltagit vid 
möten, seminarier och workshops som arrangerats av Stockholms länsstyrelse, Regionplane- och 
trafikkontoret i Stockholm och Mälarrådet samt Regionförbundet. 6% kommenterade att de inte 
har erhållit någon information överhuvudtaget. 
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Rapporter 
 

Vilka rapporter har du läst?
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Diagram 6-2 Fråga 6 Rapporter 
 

 
 

* Att hamna rätt = Att Hamna Rätt, Förslag till Hamnstrategier för Stockholm (Malmsten  (2005)) 
 
Etapp I = Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning, Etapp I, En rapportering från Louddengruppen 
(Transek (2005)) 
 
Etapp II = Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning, Etapp II, Alternativen till Loudden, en 
rapportering från Louddenguppen (Transek (2005)) 
 
Ekonomi = Hamnar ur ett ekonomiskt perspektiv, APM 4:2005 (Länsstyrelsen i Stockholm och 
Regionplane- och trafikkontoret (2005)) 
 
Strategi = Strategiska frågor för hamnar och terminaler i Stockholmsregionen, APM 14:2005 (Länsstyrelsen i 
Stockholm och Regionplane- och trafikkontoret (2005)) 
 
Energi = Hamnars roll i Stockholmsregionens energiförsörjning, APM 15:2005 (Länsstyrelsen i Stockholm 
och Regionplane- och trafikkontoret (2005)) 
 
Miljö, risk = Miljö och riskfrågor i Stockholmsregionens hamnar, APM 16:2005 (Länsstyrelsen i Stockholm 
och Regionplane- och trafikkontoret (2005)) 

Som diagrammet visar har rapporten Att Hamna Rätt nått ut till flest aktörer. Att hamna rätt är 
den mest övergripande rapporten och behandlar inte enbart frågor som rör oljehamnar det kan 
därför vara naturligt att just den rapporten nått ut till flest aktörer. Miljö och risker är den rapport 
som minst antal personer har tagit del av. 26 procent svarade med hjälp av kommentar rutan att 
de inte har läst någon av rapporterna. 
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Hamnprojekt - Länsstyrelsen i Stockholm och regionplane- och trafikkontoret 
Alla som deltog i enkätundersökningen valde att kryssa för något av svarsalternativen på fråga 7. 
 

På vilket sätt har du tagit del av deras projekt?
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Diagram 6-3 Fråga 7 Hamnprojekt Länsstyrelsen i Stockholm/ Regionplane- och trafikkontoret 
 
Som diagrammet visar är det framförallt via rapporter som aktörer tagit del av Länsstyrelsens och 
Regionplane kontorets projekt. 29% har svarat att de inte har tagit del av projektet 
överhuvudtaget. 22% har kommit i kontakt med Länsstyrelsens och Regionplane- och 
trafikkontoret gemensamma projekt via hemsidan.  
 
Hemsidan 
Fråga 8. var en följdfråga till fråga 7 om den hemsida som drivs att Stockholms Länsstyrelse och 
Regionplane- och trafikkontoret. 65% valde att besvara frågan. 16% svarade enkelt att de tycker 
att hemsidan är bra, en del förtydligade sina svar med att svara att hemsidan är övergripande och 
omfattande. Ca 25 % svarade att de uppskattar den dokumentation som finns i form av 
rapporter, hamnpublikationer och utredningsmaterial. Ett par aktörer betonade vikten av att på 
hemsidan ta upp och studera sambandet mellan transporter, hamnar och miljö. Hur ska 
transporterna minskas, hur ställs transportbehovet mot miljön? Annat material på hemsidan som 
nämndes som användbart av aktörerna är; information om aktörer, det regionala samarbetet, 
länkar, aktuella händelser och seminarier. 
 

6.3 Aktörer 
Aktörers arbete på lokal och regional nivå  
Under fråga 9 och 10 fick alla som svarade på enkäten beskriva hur de arbetar på lokal nivå med 
frågor som rör den nya hamnstrukturen och på vilket sätt de arbetar på regional nivå tillsammans 
med andra aktörer.  
 
Svaren på både fråga 9 och 10 är vitt spridda och det går inte att göra någon tydlig 
sammanställning. Det går dock utifrån svaren utläsa att aktörerna beskriver ett regionalt 
samarbete inom Mälarregionen. 
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Aktörernas egen uppfattning om sin organisations medverkan på regional nivå 
 

Tycker du att din organisation/verksamhet deltar mycket eller lite på 
regional nivå ?
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Diagram 6-4 Fråga 11. Aktörernas medverkan på regional nivå 
Anm. Om antalet i gruppen understiger 50, har relativa talen satts inom parentes 
 
Som diagrammet visar anser merparten av de aktörer som besvarade frågan att de deltar mycket 
på regional nivå. Inom aktörsgruppen NGO tycker störst andel att de inte är delaktiga 
överhuvudtaget. 
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Viljan att delta på regional nivå 
91% valde att kryssa för något av svarsalternativen, 43% lämnade kommentarer och 3% svarade 
inte på frågan överhuvudtaget. 

Hur mycket skulle du vilja att din organisation/verksamhet 
deltog på regional nivå, mer eller mindre?
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Diagram 6-5 Fråga 12. Viljan att delta på regional nivå 
 
Anm. Om antalet i gruppen understiger 50, har relativa talen satts inom parentes 
 
Trots att merparten har svarat i föregående fråga att de är mycket aktiva i den regionala 
planeringen vill de flesta aktörer vara ”lite mera” aktiva på regional nivå. Aktörsgrupperna 
kommuner och NGO är de två grupperna där flest har svarat att de vill vara mycket mera aktiva. 
Inom gruppen hamnbolag finns det även de som vill delta mindre eller inte alls. 
 
Bland kommentarerna som lämnades betonas att hamnplaneringen på regionalnivå inte ska vara 
begränsad till Stockholms län utan ska avse ett betydligt större område. Aktörerna efterfrågar fler 
regionala arbetsgrupper, de anser att sakfrågorna vid planering av hamnstrukturen ska diskuteras 
utifrån ett regionalt perspektiv.   
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Aktiva aktörer på regional nivå 
 

Vilka akötrer anser du i dag deltar på regional nivå? 
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Diagram 6-6 Fråga 13 Aktiva aktörer på regional nivå 
 
Hamnbolagen är den grupp som flest anser deltar på regional nivå i planeringen. Även om svaren 
analyseras inom respektive aktörsgrupp är hamnbolagen den grupp som anses delta mest på 
regional nivå. I de kommentarer som har lämnats är det är främst Stockholms hamnar bland 
hamnbolagen som nämns.  
 
Länsstyrelserna är en annan aktörsgrupp som många tycker är aktiv vid regionalplanering. I 
kommentarerna framgår det tydligt, att det är Stockholms länsstyrelse som avses. 77% svarade att 
kommuner deltar i den regionala planeringen och enligt kommentarerna är Stockholms stad den 
aktivaste kommunen därefter placerar sig kommunerna Nynäshamn och Södertälje. Övriga 
kommuner som nämns är Norrtälje, Gävle, Oxelösund, Norrköping, Haninge och Södertörn 
samt begreppen ”kustkommuner”, ”hamnkommuner”. 
 
I de kommentarer som avser politiker stämmer svaren väl överens med vilka kommuner som 
angetts, Stockholm, Södertälje och Nynäshamn.  
Få valde att kommentera vilka oljebolag som deltar på regional nivå men begreppen 
”Louddengruppen” och SPI (Svenska Petroleum Institutet) används i svaren som beteckning på 
oljebolagen. I Louddengruppen finns alla oljebolag som bedriver verksamhet på Loudden 
representerade.  
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Inflytande  
 

Vilket inflytande tycker du att olika aktörer har i dag på 
planeringen av den framtida hamnstrukturen?
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Diagram 6-7 Fråga 14 Inflytande 
 
Som framgår av svarsresultaten anser de flesta att politiker, hamnbolagen och kommuner har ett 
stort inflytande på planeringen av den framtida hamnstrukturen. I de kommentarer som lämnats 
betonas det precis som tidigare att planeringen av hamnstrukturen sträcker sig utanför 
Stockholms län och bör vara av regional karaktär. 
 
Vilka aktörer ska delta på regionalnivå 

 

Vilka aktörer tycker du borde vara delaktiga på regional nivå och planera 
hur Stockholmsregionen ska förses med olja i framtiden? 
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Diagram 6-8 Fråga 15 Vilka aktörer ska delta på regional nivå 
 
Aktörerna anser att det är kommuner, länsstyrelsen och politiker som ska delta mycket på 
regional nivå. Om resultaten på frågorna 14 och 15 jämförs framgår det att i dag anser aktörerna 
att politiker har störst inflytande och därefter hamnbolagen men om aktörerna får svara hur de 
tycker det borde vara placerar sig både kommuner och länsstyrelserna före hamnbolagen.  
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Även här framgår det bland de kommentarer som lämnats att aktörernas uppfattning är att det är 
en regional fråga som sträcker sig utanför Stockholms län. Flera betonar vikten av en strukturell 
regional planering där miljö vägs in och är beroende av hur sambandet mellan infrastruktur 
(vägar, järnvägar) och hamnar planeras. Reflektioner lämnas även över hamnars ägande former 
och marknaden. De allra flesta hamnar ägs i dag av sina kommuner, kommunerna styr på så sätt 
hur strukturen och utvecklingen sker. Några betonar i sina kommentarer att marknaden borde 
styra mer från vilka hamnar handeln ska ske. 
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6.4 Faktorer 
På fråga 16 kryssade aktörerna för vilka faktorer de anser att man bör ta hänsyn till vid planering 
av en ny hamnstruktur. 
 

 Vilka faktorer tycker du främst man ska ta hänsyn till vid 
planering av den nya hamnstrukturen?

0

1

2

3

4

5

Faktorer

Transportmöjligheter till och från hamnar 

Miljörisker

Hälsorisker

Vattentäkter

Naturskyddsområden
Inseglingsförhållanden

Luft

Utsläpp till vatten

Buller
Regionalutveckling

Kostnader för att anlägga nya depåer

Rekreationsområden

Bostadsområden
Oljekonsumetenters lokalisering

Efterfrågan på olja

Kostnader för utbyggnad av befintliga depåer

Stadskärnor
Kommunernas miljö- och energi-mål 

Kommunalutveckling

Saneringskostnader

Alternativ Markanvändning – t.ex. till bostäder
Oljeproducenters lokalisering

Sysselsättnings möjligheter

Annat

 (1:Inte alls  2:Lite  3:Varken/eller 
    4:Ganska mycket  5:Mycket )                                                                              (n=69)

 
Diagram 6-9 Fråga 16 Faktorer 
 
Genom att gradera de olika svarsalternativen från en skala 1-5, där inte alls är värt 1 och mycket 
är värt 5 gick det att göra en rangordning mellan faktorerna. Rangordning visar att transport 
möjligheter är den viktigaste faktorn och sysselsättning är den faktorn som är minst viktig. Mellan 
de faktorer som är markerade med grönt går det inte att göra någon gradering. Det är tydligt att 
olika typer av miljöfaktorer tillhör de absolut viktigaste faktorerna. 
 
Rangordning 
 

12. Bostadsområden 1. Transportmöjligheter till och från 
hamnar  13. Oljekonsumetenters lokalisering 

14. Efterfrågan på olja 2. Miljörisker 
15. Kostnader för utbyggnad av befintliga 

depåer 
3. Hälsorisker 
4. Vattentäkter 

16. Stadskärnor 5. Naturskyddsområden 
17. Kommunernas miljö- och energi-mål  5. Inseglingsförhållanden 
18. Kommunalutveckling 6. Luft 
19. Saneringskostnader 7. Utsläpp till vatten 
20. Alternativ Markanvändning – t.ex. till 

bostäder 
8. Buller 
9. Regionalutveckling 

21. Oljeproducenters lokalisering 10. Kostnader för att anlägga nya depåer 
22. Sysselsättnings möjligheter 11. Rekreationsområden 
23. Annat 
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6.5 Beslutsprocessen 
Beslutsprocessen 
På fråga 17 kunde aktörerna endas kryssa för ett av svarsalternativen eller skriva en kommentar.  
87% svarade genom att kryssa för något av svarsalternativen. 
  

Hur tycker du att man borde gå tillväga för att fatta ett slutgiltigt beslut om hur försörjningen 
av olja i Stockholmsregionen ska se ut efter att Loudden har avvecklats?

Annat

Juridiskt

Reg. org. tjänstemän + 
aktörer

Endast kommentar

Inget svar lämnat

Politiskt valt organ

MarknadenKonsensusReg. Org. 
Tjänstemän+experter

0

5

10

15

20

25

Andel (%)
(n=69)

 
Diagram 6-10 Fråga 17 Beslutsprocessen 
 
Störst andel (20 %) svarade att ett Regionalt organ av tjänstemän och experter borde besluta om 
hur oljeförsörjningen av Stockholm ska se ut efter Louddens avveckling. Totalt anser 33 % att 
någon form av regionalt organ ska fatta beslut. 
 
36% av de som besvarat enkäten lämnade kommentar. Majoriteten beskriver en beslutsituation 
som består av en blandning av de olika svarsalternativen; frågan är regional och bör fattas på 
regional nivå av politiker, tjänstemän och aktörer i samspel med marknaden. En del har valt att 
betona att markanden är mycket viktig medan andra aktörer har valt att utelämna den helt. Flera 
har kommenterat svarsalternativet konsensus som orealistiskt och omöjligt att uppnå.  
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Beslutsfattare 
Fråga 18 och 19 var öppna frågor där aktörerna själva fick besvara Vem/vilka de tror kommer att 
fatta det slutgiltiga beslutet om hur den nya hamnstrukturen ska se ut och vilka som bär ansvaret 
för att en slutgiltig lösning nås. Svaren som lämnades har slagits ihop till ett par övergripande 
kategorier för att kunna redovisa vad aktörerna tycker.   

Vem/vilka tror du kommer att fatta det slutgiltiga beslutet om hur den nya 
hamnstrukturen ska se ut? 

                                                          Andel (%)  
 (n=69)
Regeringen 22
Politiker  16
Inget svar  14
Vet ej  10
Kombination av olika aktörer, t.ex. hamnar, 
oljebolag, politiker vid länsstyrelser och 

 
 

* Missing data står för svar som inte går att kategorisera eller redovisa 
 
Ansvariga för att en lösning nås 

 
 

kommuner  7
Missing data*   7
Marknaden 6
Oljebolagen 4
Kommunerna  4
Stockholms hamnar 3
Stockholms stad 3
Juridiskt 3

  Figur 6-5 Fråga 18 Beslutsfattare 

Vem/vilka anser du bär ansvaret för att en slutgiltig lösning nås och ett beslut fattas 
om hamnstrukturens utseende? 

Andel (%)  
 (n=69)
Regeringen (varav 4% vill att det ska vara regering + riksdag) 17
Inget svar  17
Politiker  16
Övriga svar: Länsstyrelsen, lansting, hamnar, sjöfartverket, marknaden, 
oljebolag.. 14
Berörda aktörer i form av t.ex. politiker, hamnbolag,.. 12
Berörda kommuner  9
Regionalt organ (varav 4% betonar att regionala organet ska bestå av 
regional politiker) 9
Vet ej  6
Figur 6-6  Fråga 19 Ansvariga för att en lösning nås

 77



Hamnars placering i städer 
Beslutet att avveckla Loudden har varit mycket omdebatterat och diskussionerna har ofta handlat 
om Louddens placering, om det är rätt att transportera bensin och flygbränsle genom centrala 
Stockholm. På fråga 20 svarade aktörer hur de tycker att den/de hamnar som ersätter Loudden 
ska vara lokaliserade i förhållande till städer. 44% svarade att hamnar ska vara en del av 
samhällsstrukturen och använda sig av samma infrastruktur. 
 

Hur tycker du att den/de hamnar som ersätter Loudden ska 
vara lokaliserade i förhållande till städer?     

                                                                                             (n=69)

44%

10%

33%

13%
Som en del av
samhällsstrukturen, samma
infrastruktur 
Avskiljda ifrån städer och tätorter

Som en del i samhällsstrukturen
men egen separat infrastruktur

Inget svar lämnat

 
Diagram 6-11 Fråga 20 Hamnars placering i städer 
 
Kort eller långsiktig lösning? 
Bland de lösningar som presenterats som möjliga alternativ till Loudden har det både funnits 
kortsiktiga och långsiktiga alternativ. Ett av de mera kortsiktiga förslagen har varit Bergs 
oljehamn.  Enligt Nacka kommuns översiktsplan130 finns planer på att Bergs ska avvecklas efter 
år 2019 när arrendet löper ut, ett kortsiktigt alternativ skulle vara att förflytta Louddens 
verksamhet fram till 2019 till Bergs och sedan ersätta Bergs med andra hamnalternativ. Ett 
långsiktigt förslag har varit att anlägga en helt ny hamn i Nynäshamn.  
 
På fråga 21 svarade 86% att de vill ha en långsiktig lösning.  

Tycker du att den lösningen som ska ersätta Loudden ska vara lång eller 
kortsiktig?
                                                                                      Andel (%)  (n=69)

4%

86%

7%

3%

Kortsiktigt Långsiktigt Annat Inget svar lämnat

 
Diagram 6-12 Fråga 21 Kort eller långsiktig lösning? 

                                                 
130 Nacka kommun kommunfullmäktige, 2002 
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Hamnalternativ 
 

Hur tycker du att hamnstrukturen som skall förse Stockholmsregionen 
med olja skall se ut i framtiden?       
 Alla (n=69)
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Diagram 6-13 Fråga 22 Hamnalternativ 
 
Som diagrammet visar ligger Gävle, Södertälje och Nynäshamn i topp. Totalt valde 52% att 
kommentera frågan. Från kommentarerna framgick det att en del valde att avstå från att kryssa 
för något av svarsalternativen och istället invänta de utredningar som pågår. Norrviken föreslogs 
av flera aktörer som en inlands depå i norr och många skrev i kommentarerna att den 
hamnstruktur som ersätter Loudden ska bestå av flera hamnar både i norr och söder. Flera 
betonade dock att Loudden inte bör avvecklas.  
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6.6 Framtiden 
Stockholms framtida oljeförsörjning 
49%  svarade på fråga 23 att oljeförsörjningen alltid kommer att vara en viktig fråga för 
Stockholm. 
 

 Hur länge tror du att oljeförsörjningen kommer att 
vara en viktig fråga för Stockholmsregionen?          
(n=69)                                

0
10
20
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40
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Alltid 2050 2030 2020 2080 Inget
svar

Det är
ingen
viktig
fråga

Tid

Andel (%) 

 
Diagram 6-14 Fråga 23 Stockholms framtida oljeförsörjning 
 
Hamnars funktion i framtiden 
 

 Vilken funktion tror du att oljehamnarna kommer att ha i framtiden? 

Inget svar lämnat

Annat

Fler och fler hamnar 
kommer att 
avvecklas.

Hamnarnas funktion 
förändras, import av 

andra brännslen 

Samma funktion som 
i dag 

0

20

40

60

80

(n=69)
Andel (%)

 
Diagram 6-15 Fråga 24 Hamnars funktion i framtiden 
 
Majoriteten svarade att allt eftersom oljan fasas ut och vi övergår till alternativa bränslen kommer 
hamnarnas funktion att förändras. Import av alternativa bränslen kommer att ske via hamnarna. 
Ett par aktörer betonar i sina kommentarer att en långsiktig strukturell planering krävs för att 
bemöta förändringarna.  
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7 Publicering 
 
Alla som deltog i undersökningen och valde att lämna kontaktuppgifter 
kontaktades med mejl när enkätundersökningen var avslutad och inbjöds 
att delta i ett seminarium där resultaten presenterades.  

 
PUBLICERING 

 

8 Diskussion  

8.1 Urval och statistik 
För att kunna göra statistiska generaliseringar av svarsresultaten i en enkät och uttala sig om en 
hel grupp och inte enbart om de som besvarat enkäten måste urvalet av dem som ska besvara 
enkäten göras genom slumpmässigt stickprov, där varje individ i gruppen har samma sannolikhet 
att bli valda. För att sedan generalisera resultaten från stickproven till en viss population måste 
statisk inferens användas vid bearbetning av svaren och sannolikheten beräknas för att en viss 
skillnad uppkommit av en slump.131 I den här enkätundersökningen tillämpades ett icke-
slumpmässigt urval s.k. snöbollsurval, det går därför inte att göra statistiska generaliseringar och 
därför har inte statisk inferens använts i bearbetning av svaren. Resultaten avser endast de som 
valt att delta i undersökningen och det kan finnas slumpartade skillnader i resultaten som får 
större betydelse för små aktörsgrupper t.ex. aktörsgruppen oljebolag. Vid presentation av 
resultaten har alltid resultaten visats för alla aktörer som deltagit och de fall det har varit 
intressant har resultaten redovisats för respektive aktörsgrupp. Naturligtvis skulle det vara 
intressant att kunna göra generella uttalande om aktörerna och aktörsgrupperna men när 
enkätunderökningen påbörjandes var det svårt att kartlägga vilka aktörer som skulle delta och det 
var därför intressant att se i vilken utsträckning det gick att nå ut med en enkät. 69 svar erhölls 
men det var betydligt fler som hörde av sig för att ge tipps på aktörer eller lämna tipps på 
material. Med hjälp av resultaten har vi fått en indikation om hur aktörerna se på planeringen av 
en ny hamnstruktur för olja och material för att hålla ett seminarium där aktörer kan mötas och 
föra en öppen diskussion. Vid en eventuell fortsatt undersökning av aktörernas roll i 
hamnplaneringsprocessen kan den här enkätundersökningen ge vägledning om vilka frågor som 
är viktiga att ta upp och utveckla vidare och vilka aktörer som borde kontaktas.  

8.2 Formulering av frågor 

För att besvara enkäten var aktörerna tvungna att logga in på en hemsida där enkäten var upplagd 
och där information fanns om enkätens syfte. På hemsidan stod det att:  

”Med hjälp av enkäten skall vi studera hur olika aktörsgrupper i form av hamnar, 
oljebolag samt handläggare inom kommun, landsting och anställda inom 
intresseorganisationer anser att man bör gå tillväga för att planera och fatta beslut om 
hur hamnstrukturen för oljeförsörjning i Stockholmsregionen ska se ut i framtiden”. 

I själva frågeformuleringen av ett par frågor i enkäten stod det hamnstruktur, underförstått 
hamnstrukturen som avser Stockholms oljeförsörjning. Några aktörer som besvarade enkäten 
tyckte att detta var förvirrande och naturligtvis borde frågeformuleringen varit tydligare.  

I frågorna 13,14, och 15 var de fasta svarsalternativen uppdelade enligt, hamnbolag, oljebolag, 
NGO, enskilda individer, annat, landsting, kommuner, länsstyrelser och politiker. Flera som har 

                                                 
131 Ejlertsson, 2005 

 81



besvarat enkäten har påpekat att svarsalternativen överlappar varandra. Syftet med indelningen 
från början var att svarsalternativen kommuner och länsstyrelser syftar på tjänstemän inom 
kommuner och länsstyrelser och guppen politiker syftar på beslutsfattare på olika nivåer. Detta 
framgick dock inte i enkäten och är naturligtvis en brist. I redovisning av resultaten har ändock 
gruppindelning behållits men det bör noteras att det förekommer en viss överlappning mellan 
svarsalternativen.  
 
Flera har dessutom när de besvarat frågor som rör aktörsgrupper tvekat kring aktörsgruppen 
landsting och lämnat kommentarer. Många vet inte att Stockholms Regionplane- och trafikkontor 
tillhör landstinget, det hade behövts en liten not om detta i enkäten. 

8.3 Resultat 
Vilka slutsatser kan erhållas ifrån enkätundersökningen, hur borde planeringen av 
oljehamnstrukturen för Stockholmsregionen fungera och hur borde det slutgiltiga beslutet om 
hamnstrukturen fattas?  
 
Information sprids från de utredningar som behandlar Stockholmsregionens framtida 
hamnstruktur via dagstidningar, Internet och med hjälp av olika diskussionsforum.   
Dapporter som beskriver sakfrågorna miljö och risker vid hamnplanering tillhör de minst lästa 
rapporterna på fråga 6 trotts att två starka skäl till beslutet att avveckla Loudden har varit miljö 
och risker. 26 procent av de som deltog i undersökningen svarade att de inte läst någon av 
rapporterna som finns angivna på fråga 6 i enkäten och 29% har svarat att de inte har tagit del av 
Stockholms Länsstyrelse och Regionplane- och trafikkontoret projekt som syftar till att öka 
samsynen hos aktörer kring den framtida hamnstrukturen i Stockholmsregionen. 
De flesta aktörer anser dock att de deltar mycket i planeringen på regional nivå. Personligen 
tycker jag att alla som arbetar med någon form av frågor som rör Louddens avveckling och en ny 
hamnstruktur bör ha tagit del av flertalet av de rapporter som finns angivna i fråga 6 och även 
tagit del av Stockholms Länsstyrelse och Regionplane- och trafikkontorets projekt. Enligt min 
mening är detta en indikation om att det är viktigt att försöka nå ut effektivare till aktörerna 
framförallt för att försöka öka samsynen.  
 
På fråga 7 svarade endast 22% att de kommit i kontakt med projekt hemsidan som Stockholms 
Länsstyrelse och Regionplane- och trafikkontoret driver och på fråga 8 svarade betydligt fler på 
olika frågor som handlade om hemsidan. Den troligaste förklaringen är att flera som tidigare inte 
besökt hemsidan har valt att gå in på sidan via länken till hemsidan som fanns angiven i enkäten 
och sedan besvarat fråga 8. Det är alltså viktigt att försöka nå ut effektivt och informera om den 
information som finns och var den kan inhämtas. 
 
 
Enligt aktörerna som deltagit i enkätundersökningen har framförallt, politiker, hamnbolagen och 
kommuner ett stort inflytande på planeringen av den framtida hamnstrukturen och de 
aktörsgrupper som de anser borde vara delaktiga i planeringen på regional nivå är främst 
kommuner, länsstyrelser och politiker. Aktörerna betonar att planeringen av hamnstrukturen 
sträcker sig utanför Stockholms län och borde vara av regional karaktär.  
 
33 % av aktörerna vill att någon form av regionalt organ ska fatta beslut om hur om hur 
försörjningen av olja i Stockholmsregionens ska se ut efter att Loudden har avvecklats. 23% anser 
att de är politikerna som bär ansvaret för att en slutgiltig lösning nås och beslut fattas om 
hamnstrukturens utseende. Flera aktörer kommenterade svarsalternativet konsensus på fråga 17 
som orealistiskt och omöjligt att uppnå. 
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Enligt aktörerna ska den hamnstruktur som ersätter Loudden vara långsiktig och bestå av flera 
hamnar både i norr och söder. Gävle, Nynäshamn och Södertälje är de hamnalternativ som flest 
anser ska ingå i hamnstrukturen. Vid planering av den nya hamnstrukturen bör hänsyn framförallt 
tas till transportmöjligheterna till och från hamnen, faktorer som rör miljö och risker ska 
prioriteras samt den regionala utvecklingen, var oljekonsumenterna är lokaliserade och hur 
efterfrågan av olja ser ut. Trots att miljöfaktorer är bland de viktigaste faktorerna tillhör 
aktörsgruppen NGO vid analys av svaren en av de minst vikiga vid regional planering av en ny 
oljehamnstruktur.  
 
I framtiden tror aktörerna att hamnars funktion kommer att förändras och import av andra 
bränslen kommer att ske via hamnarna. Den övervägande majoriteten tror dock att 
Stockholmsregionens oljeförsörjning alltid kommer att vara en viktig fråga. Detta är intressant 
med tanke på att Stockholmsstad har som mål att vara fossilbränslefri kommun 2050132 och 
klimatdebatten har blivit mer och mer framträdande inom politiken och massmedia. 

                                                 
132 Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser (2006) 
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Bilaga A 
 
Frågeformulär 
 
Inledning  
 
Ange ditt Löpnummer:  

      
OBS! Ditt löpnummer finns i den Word-fil som du fick med all information om Enkäten. Hittar du inte ditt löpnummer kontakta 
Åsa Larsson för ett nytt. 
 
Fråga 1. Kön 

Kvinna 
Man 

 
 
Fråga 3. Ange vilken aktörsgrupp du tillhör:                

Kommunanställd Anställd av oljebolag 
Arbetar inom NGO (Non govermental 

organisation) Landstingsanställd 

 Anställd av länsstyrelsen 
Annat. Beskriv i textrutan 

Anställd av hamnbolag 

      
 

Fråga 4. Ange din befattning:                

      
 
Information  
 
Fråga 5. En process pågår med att utreda och planera hur Stockholmsregionens framtida 
hamnstruktur ska se ut.  

På vilket sätt har du erhållit information från de utredningar som pågår?  
Webbsidor Dagstidningar 

E-post Tv 

Posten Radio 

Workshops 
Annat. Beskriv i textrutan 

Seminarier 
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Fråga 6. Vilken/vilka av följande rapporter har du läst? 

Att Hamna Rätt – Förslag till Hamnstrategier för Stockholm av Bo Malmsten 
Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning,  Etapp I, En rapportering från 

Louddengruppen 
Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning, Etapp II, Alternativen till Loudden, en 

rapportering från Louddenguppen 
APM 4:2005 Hamnar ur ett ekonomiskt perspektiv, framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm 

och Regionplane- och trafikkontoret 
APM 14:2005 Strategiska frågor för hamnar och terminaler i Stockholmsregionen, 

framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm och Regionplane- och trafikkontoret 
APM 15:2005 Hamnars roll i Stockholmsregionens energiförsörjning, framtagen av 

Länsstyrelsen i Stockholm och Regionplane- och trafikkontoret 
APM 16:2005 Miljö och riskfrågor i Stockholmsregionens hamnar, framtagen av 

Länsstyrelsen i Stockholm, Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms Hamnar AB, 
Södertälje Hamn AB, Mälarhamnar AB samt Oxelösunds Hamn AB 

Ingen av dem 
 
Fråga 7. Länsstyrelsen i Stockholm och Regionplane- och trafikkontoret driver ett gemensamt 
projekt som syftar till att öka samsynen hos aktörer kring den framtida hamnstrukturen i 
Stockholmsregionen.  

På vilket sätt har du tagit del av deras projekt? 
Länsstyrelsens Webbsida Inte alls 
Seminarier Annat 
Workshops 

Kommentera gärna ditt svar i textrutan 
Rapporter 

      
 
 Fråga 8. På Länsstyrelsens Projekthemsida - hamnar läggs information ut i form av 
hamnrapporter, utredningsmaterial, länkar, seminarier m.m.  

Beskriv kort den information på hemsidan som du tycker är viktiga för den regionala 
planeringen av hamnstrukturen    (För att komma till hemsidan klicka på den röda länken) 
      

 

9.1 Aktörer  
Nedan följer sju frågor om hur aktörer arbetar på lokal och regional nivå med 
planering av den hamnstruktur som ska förse Stockholmsregionen med olja när 
Loudden avvecklas. 
 

Fråga 9. På vilket sätt arbetar du på lokal nivå med frågor som rör den nya hamnstrukturen ? 
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Fråga 10. På vilket sätt arbetar du på regional nivå tillsammans med andra aktörer med 
frågor som rör den nya hamnstrukturen?  

      
 
Fråga 11. Tycker du att din organisation/verksamhet deltar mycket eller lite på regional nivå 
? 

Mycket 
Ganska mycket 
Varken/eller 
Ganska lite 
Inte alls 

 
Fråga 12. Hur mycket skulle du vilja att din organisation/verksamhet deltog på regional nivå, 
mer eller mindre? 

Mycket mera 
Lite mera 
Varken eller 
Lite mindre 
 Inte alls 

Beskriv gärna med egna ord på vilket sätt du skulle vilja att ni deltog på regional nivå?  

      
 
Fråga 13. Vilka aktörer anser du i dag deltar på regional nivå i planeringen av den nya 
hamnstrukturen?  

Förtydliga gärna dina svar, t.ex. om du svarat kommuner, kommentera i så fall vilka 
kommuner i textrutan intill 

      Politikerna 

      Hamnbolagen 

      Kommunerna 

      Länsstyrelserna 

      Landsting 

      Oljebolagen 

      NGO (Non govermental organisation) 

      Enskilda medborgare 

      Annat 
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Fråga 14. Vilket inflytande tycker du att olika aktörer har i dag på planeringen av den 
framtida hamnstrukturen? 
  

Måttligt 
inflytande 

 Inget  
Inflytande 

Litet 
Inflytande Varken/eller Stort   Inflytande

                    
Politiker                
Hamnbolagen       
Kommuner        
Länsstyrelserna      
Landstingen      
Oljebolagen       
NGO (non govermental 
organisation)      

Enskilda medborgare      
Annat      
Komentera gärna ditt svar 

      

 
Fråga 15. Vilka aktörer tycker du borde vara delaktiga på regional nivå och planera hur 
Stockholmsregionen ska förses med olja i framtiden?  
  

Ganska 
mycket   Inte alls Lite  Mycket Varken/eller

                    
Politiker                
Hamnbolagen         
Kommuner        
Länsstyrelserna      
Landstingen      
Oljebolagen       
NGO (non govermental 
organisation)      

Enskilda medborgare      
Annat      
Komentera gärna ditt svar 
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Konsekvenser  
 
Fråga 16. Vilka faktorer tycker du främst att man ska ta hänsyn till vid planering av den nya 
hamnstrukturen?  
  

Ganska 
mycket   Inte alls Lite  Mycket Varken/eller

                    
Utsläpp till luft      
Utsläpp till vatten      
Buller      
Hälsorisker       
Miljörisker      
Bostadsområden      
Stadskärnor      

Rekreationsområden      

Naturskyddsområden      

Vattentäkter      

Olje konsumenters lokalisering      

Olje producenters lokalisering      
Inseglingsförhållanden      

Transportmöjligheter till och 
från hamnar       

EfterFrågan på olja       
Kommunernas miljö- och 
energi-mål  

     

Saneringskostnader      

Kostnader för att anlägga nya 
depåer      

Kostnader för utbyggnad av 
befintliga depåer 

     

Regional utveckling      

Kommunal utveckling      
Sysselsättnings möjligheter      
Alternativ Markanvändning – 
t.ex. till bostäder 

     

Annat:           Beskriv gärna      
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Beslutsprocesser  
 

 

Fråga 17. Beslutet att avveckla Loudden fattades av kommunfullmäktige i Stockholm 1999 
och har både hyllats och kritiserats.  

Hur tycker du att man borde gå tillväga för att fatta ett slutgiltigt beslut om hur försörjningen 
av olja i Stockholmsregionen ska se ut efter att Loudden har avvecklats? 

Konsensus: Alla aktörer diskuterar olika lösningar och tillsammans enas de om en lösning 
och därmed fattas ett beslut 

Regionalt organ av tjänstemän i berörda kommuner + en grupp av experter: Tillsätt ett 
regionalt organ som har auktoritet att fatta beslutet. Organet har tillgång till en partipolitisk 
obunden grupp av experter 

Regionalt organ av tjänstemän i berörda kommuner + aktörer: Tillsätt ett regionalt organ 
som har auktoritet att fatta beslutet. Organet fattar beslutet efter att ha konsulterat aktörerna 

Juridiskt: En domstol tillsätts som har rätten att besluta hur hamnstrukturen ska se ut 

Politiskt valt organ som representerar regionen 

 Marknaden: Marknaden formar hur lösningen kommer att se ut. Oljebolagen förlagda på 
Loudden söker sig innan hamnen avvecklas till andra hamnar som de anser är bäst.  

Annat: Ange i textrutan! 

      

 
Fråga 18. Vem/vilka tror du kommer att fatta det slutgiltiga beslutet om hur den nya 
hamnstrukturen ska se ut? Beskriv! 
      
 
Fråga 19. Vem/vilka anser du bär ansvaret för att en slutgiltig lösning nås och ett beslut 
fattas om hamnstrukturens utseende? Beskriv! 
      
 
Fråga 20.  Hur tycker du att den/de hamnar som ersätter Loudden ska vara lokaliserade i 
förhållande till städer?  

Som en del av samhällsstrukturen och använda samma infrastruktur som samhällets 
innevånare. 

Avskiljda ifrån städer och tätorter. 

Som en del i samhällsstrukturen men med en egen separat infrastruktur. 
 
Fråga 21. Tycker du att den lösningen som ska ersätta Loudden ska vara lång eller kortsiktig?

Kortsiktig. Det räcker med en kortsiktig lösning för de närmaste åren efter 2011. Nya 
permanenta lösningar kan utvecklas allt eftersom. 

Långsiktig. En långsiktig lösning ska finnas från början där endast hamnalternativ som är 
långsiktiga ska användas. 

Annat.  
Kommentera gärna ditt svar: 
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Fråga. 22. Hur tycker du att hamnstrukturen som skall förse Stockholmsregionen med olja 
skall se ut i framtiden? Kryssa för något/några av alternativen och komplettera gärna med en 
egen beskrivning! 
  Louddens verksamhet ska ersättas med följande hamnar och depåer: 

Värtan i Stockholm Gävle 

Bergs i Nacka Jordbro 
Stora Höggarn Södertälje 
Bålsta (nedlagt bergrum för lagring 

av olja) Nynäshamn 

Västerås Oxelösund 
Flaxenvik Norrköping 
Hallstavik En inlandslokaliserad depå i söder 
Kapellskär En inlandslokaliserad depå i norr 
Hargshamn Annat 

Forsmark Komentera gärna i textrutan! 

      

 
Framtiden  
 
Fråga 23. Hur länge tror du att oljeförsörjningen kommer att vara en viktig fråga för 
Stockholmsregionen?  

Till år  2020 Till år  2080 
Till år  2030 Det kommer alltid vara en viktig fråga 
Till år  2050 Det är ingen viktig fråga 

 
Fråga 24. Vilken funktion tror du att oljehamnarna kommer att ha i framtiden? 

Samma funktion som i dag 
All eftersom oljan fasas ut och vi övergår till alternativa bränslen kommer hamnarnas 

funktion att förändras. Import av alternativa bränslen kommer att ske via hamnarna, t.ex. 
import av etanol. 

Allt eftersom efterfrågan av olja minskar kommer fler och fler hamnar att avvecklas. 
Annat: Komentera gärna i textrutan 

      
 
Kommentarer, uppgifter   
Alla svar i enkäten kommer att behandlas Konfidentiellt! men det går bra att lämna 
kontaktuppgifter om man vill få utvärderingen av enkäten samt inbjudan till seminariet skickat 
direkt till sig. Självklart förvaras alla uppgifter som lämnas in säkert och förstörs när 
undersökningen är avslutad.   
Namn och  E-post           

 
Avslutningsvis: Innan ni klickar på rutan nedan för att skicka in era svar går det bra att 
lämna kommentarer och synpunkter på enkäten i textrutan. Det går även bra att använda 
textrutan om det är någonting ni vill tillägga som berör Stockholmsregionens hamnutveckling.
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