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SAMMANFATTNING

Utredningens OLU 93 uppdrag är att göra översynen av
beredskapslagringen olja och kol.av

delDen uppdraget redovisasav som främstnu avser
frågan omfattningen påom den beredskapslagring oljaav

behövs införsom neutralitets-en eller krigssituation.
De resultat övervägandena isom frågadenna lett fram
till, har gjort att OLU funnit93 det naturligt att nu
även lämna ett förslag till huvudsaklig inriktningen i
fråga uppgiftsfördelningenom mellan staten och

näringslivet vad gäller beredskapslagring olja.av

Hot bakgrund av

förutsedd långsamen ökning- oljeanvändningen iav
Sverige under 1990-talet,

den kortare varaktighet- för neutralitets- och
krigssituationer kan härledassom regeringensur
planeringsinriktning för totalförsvaret,

kraven på ökad tillgänglighet- och snabbare omsättning
vid beredskapslagring oljeprodukter,av

föreslår OLU 93 att

beredskapslagringen olja- för neutralitets-av och
krigssituationer skall till behovetanpassas och
minskas kraftigt,

det statliga beredskapslagret- olja helt skallav
avvecklas,

erforderligt beredskapslager- olja byggs iav upp
näringslivet.



Bakgrund

ioljabörjade lagras1930-taleti slutetRedan av
krigssituationer.avspärrnings- ochSverige för

oljastorförbrukareOljehandelsföretag och varav
åri Förelag.enligt bestämmelserlagringsskyldiga

olja iberedskapslagringsålundaförekom av1973
anledning dennäringslivet. Medhos avendasthuvudsak

åtagandeSverigesocholjekrisen som1973-1974s.k.
byggdesIEAInternationali AgencyEnergymedlem

1980-taletbörjanoch1970-taletslutetunder avav
råolja freds-för s.k.lagerstoradärutöver avupp

staten.hanteradesägdes ochkriser. lager avDessa
förbruk-normaldagarsFredskrisreserven motsvarar 90

olja.ning av

Dåår beslötansvarsförhållanden ändrades 1987.Dessa
olje-för denskulleatt statenstatsmakterna svara

krigssitua-neutralitets- ochinförlagring behövssom
lagringenförnäringslivet skulletioner och att svara

omläggning över-i dennafredskriser. ledettinför Som
lagringsanlägg-från antaloljehandeln ettstatentog

lagerstatensoljeprodukter.inneliggande avningar med
ombesörjer NUTEKnärvaranderåolja Föravvecklades.

olja.beredskapslagringstatens av

oljeanvändningEnergi- och

olje-energi- ochökadeÄnda 1970-talettill mitten av
år harSverige. Därefterivarjeanvändningen nästan

på oför-ganskaenergianvändningen legattotala enden
ökatbruttonationalproduktennivå, atttrotsändrad

ieffektivitetenför attuttryckkraftigt. är ettDetta
successivt ökat.energianvändningen har

starktenergitillförselnioljans andelSamtidigt har
elkraftersattsi handOljan förstaminskat. har av

Även använd-kärnkraft.ellervatten-framställd med
ökat.biobränslen harochningen kol, torvav
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framtidaDen ökningen energianvändningenav bedöms

också långsam.bli Från år till år1992 2000 bedöms
sålunda energianvändningen öka med procentca en om
året. Användningen olja väntas öka iav ungefär samma

Någottakt. snabbare ökningstakt väntas frågafrämst i
oljeprodukterom används försom transportändamål.

Allmänna planeringsförutsättningar

Regeringen påhar grundval års1992 försvarsbeslutav
föreskrivit delvis ändrad inriktningen de operativaav
försvarsförberedelserna och programplaneringenav inom
totalförsvaret.

I grundläggande avseenden inriktningenär Sverigesav
totalförsvar självfallet oförändrad. Förmåga så-skall
ledes finnas att möta ett väpnat att klaraangrepp, en
neutralitetssituation med krig våri omvärld och ett
krisskede kan föregå sådanasom situationer. Ändå finns
betydelsefulla skillnader.

När det gäller väpnat på Sverigeangrepp är förändring-
påtagliga. Tidigarearna skulle samtidiga överangrepp

havet vårmot kust och över landgränsen med avsevärda
styrkor kunna mötas i uthållig försvarsoperation.en
Någon form förvarningav förutsattes fås.kunna Nu
skall i stället kraftsamling kunna ske för att möta
anfall med begränsade styrkor i endast huvudriktningen
begränsat anfall och detta först återtag-efter en
ningsperiod.

återtagningBegreppet innebär att försvarsmakten under
något år kompletterar utrustningen och utbildningen.
Även för den civila delen försvaret återtag-skallav
ning Ãtertagningkunna ske. kan i viss utsträckning ske
under krisskede.ett

Bakgrunden till förmågaatt ståatt emot ett begränsat
anfall behöver finnas först återtagningsperiodefter en
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säkerhetspolitiskaaktuellabedömningen denär av
militärpolitiska lägetnuvarandesituationen. Det

kust-övertraditionellainnebär att angreppmer
före-möjliga utaninte bedömsrespektive landgräns

omfattning underi storangreppsförberedelsergående
uppmärksammasSådana kanår. förberedelser avflera

OSS.

införtsharöverfallstrategisktangreppsform -En ny -
vitalariktas motplaneringen. Dettai somangrepp,

ochledningssystemnationellaSverigesinomfunktioner
förmåga hospå omedelbar enkravtotalförsvaret, reser

civiladetvissa delarochförsvarsmakten avdel av
sådantvid ettStridshandlingarnatotalförsvaret.

högpågå tid haunder kortförutsätts menangrepp
intensitet.

ettvaraktighetdenförändring gäller somEn annan
få, liksom denpå Sverige kunnaantasväpnat angrepp

vår omvärld.krig ividdå Sverige neutraltärperiod
planeringsändamål akutettattförbedömdesTidigare

månader.någrapågåkundekrigsskede

krigsskedeettvaraktigheten somanalyser avDe av
inteharårs försvarsbeslutför 1992till grundligger

räknarframgått attdock manoffentliggjorts. Det har
bl.a.bakgrundtidigare. Motvaraktighet änkortaremed

attprincipbeslutfattat omstatsmakternaharhärav
minskas.olja skallberedskapslagren av

planeringsförutsättningarnaTillämpning av

planeringsförut-hurbehövsövervägandenSärskilda av
område.på oljeberedskapenstillämpasbörsättningarna

bedömningar.följandedärvidgör93OLU

fredskris underallvarligför attSannolikheten en
oljeområdetpå kaninträffaöverskådlig tid skall

inträffasådan likvälliten. skullebedömas envara
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finns goda möjligheter att inomsamarbetegenom IEA med
olika medel hantera den. framstårDet därför som osan-

.nolikt att bortfallet oljeleveranser tillav Sverige
fåskulle sådan omfattningen och utsträckning i tiden

att den nuvarande fredskrisreserven skulle helt ut-
tömmas.

Det förefaller också osannolikt att påfredskrisen
oljeområdet skulle övergå i säkerhetspolitisken kris

leder tillsom stormaktskrig i Europa.

Oljan är strategiskten viktigmycket svåraOmvara.
motsättningar mellan stormakterna leder till att ett
stormaktskrig inte kan undvikas, kan förutsättas att
redan under den krigshotande delen krisskedet stör-av
ningar inträffar i oljetillförseln till vårt land, oav-
sett Sverige är direktom berört eller inte konflik-av
ten.

En fredskris och inledandeden delen säkerhetspo-av en
litisk kris kan, när det gäller konsekvenserna på olje-
området, knappast skiljas åt i den aktuella situation-

verkningarna ien. Sverige minskning tillför-av en av
seln olja och beredskapsåtgärdernaav inför minsk-en
ning ocksåär desamma eller likartade. Vidare kan sam-
arbetet inom IEA förutsättas bådafungera i fallen.
Skulle detta intesamarbete fårfungera Sverige agera
på bådahand iegen slagen krissituationer.av

Mot denna bakgrund OLU 93 attanser det är rim-fullt
ligt att liksom för närvarande behoven oljelagerse av
för fredskriser och för krisskedet i ett samlat per-
spektiv. planeringenI bör det därmed möjligtvara att
utgå från att del fredskrisreservenen inomav ramen
för krishanteringIEA:s kan disponeras för tillgo-att
dose behov även i ett säkerhetspolitiskt betingat kris-

sådanskede. En planeringsmässig disposition ocksåbör
i fortsättningen fullt förenlig vårtvara åtagandemed
till hållaIEA att oljelagerett viss storlek förav
att möta oljeförsörjningskriser.
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landetsmothotpå utgör ettSverigeväpnatEtt angrepp
förså viktig produktOlja ärexistens.nationella en

skallsamhälletmilitära delarnacivila och avatt de
försörj-tillräckligkrigssituation attifungera en
oljemängdsäkerställas. Enmåste kunnaningsberedskap

krigs-ibehovenangelägna enmestdemotsvararsom
oljebehovsärskilt. Dettaberäknasdärförsituation bör

inomtillgodosesplaneringsmässigtrimligenintekan
anspråkitasskall kunnafredskrislagretför somramen

ändamål.kritisktmindreallttrotsochannatför ett
till-inte ärprincipielltdetattdärmed93OLU anser

möjligtfrån ärutgå detattplaneringenrådligt iatt
fredskris-delkrigi medbehovet avtäcka även enatt

hellerknappastdisposition skullesådanlagret. En
tillåtagandet IEA.förenlig medvara

operativainriktningen deRegeringens beslut avom
total-inomplaneringenochförsvarsförberedelserna

strategiskai detbehoveninnebär attförsvaret
lagrings-fördimensionerandeböröverfallet vara

ettklaraför attdärutöverbehovetåtgärderna, medan
neutralitetssituation börochanfallbegränsat en

åter-resurskomplettering ettundertäckas genom
tagningsskede.

inriktningoljeområdet avdennabehövergällerNär det
särskilt.övervägasplaneringen

kancivila sektorernamilitära ochinom desammantaget
ganskatali absolutaolja antasförbrukningen varaav

spän-politiskaöverfall. Denstrategisktvidliten ett
några allvar-tillupphovinte getthabör ännuningen

olja.medhandelninternationellaistörningar denliga
förutsättasdärmed varai kanlandetLagersituationen

kvantitativtmöjligt attdärförbörDetnormal. vara
finns hosoljelagermed debehovet somtillgodose

för-ochdistributörerimportörer,försvarsmakten,
oljaberedskapslagercivilaNågra särskilda avbrukare.

strategiskaianspråk detdeklaraatt resesför som
inte.därmedbehövsöverfallet
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frågaNästa dåblir det är rimligtom att anta att kom-

pletterande anskaffning olja kan återtag-skeav genom
ning så att även behoven i ett begränsat anfall eller

neutralitetssituationen kan täckas.

regeringenOm påförst påtagligamycket indikationer
återtagningbeslutar om kan svårtdet påattvara mark-

naden anskaffa olja i större utsträckning än behövssom
för att klara nedskuren löpandeen förbrukning.

OLU gör93 därför bedömningen att försörjningsbered-
påskapen oljeområdet inför ett begränsat anfall eller

neutralitetssituationen inte i väsentlig mån bör
påbaseras förutsättningen återtagningatt kan ske.

Inriktningen bör i stället iatt landetvara skall
finnas huvuddelen de lager oljaav behövsav försom
att totalförsvaret skall kunna klara de krav ettsom
begränsat anfall eller neutralitetssituationen reser.
Detta behöver emellertid, enligt inteOLU 93, utesluta

någonatt för produkt eller under bestämd tiden en
medveten risk tas. återtagningEn plan för såbör i

finnas.fall

Behov olja oljelagringav och

Omfattningen den lagring oljaav behövsav försom att
tillgodose behoven i kris- krigssituationeroch är en
direkt följd de antagandenav görs främstsom kon-om
sumtionsnivån samt tillförseln iom form import ochav
tillgängliga lager. OLU har93 genomfört beräkningar
med rad olikaen förutsättningar.

beräkningarnaI används bl.a. följande gemensamma
förutsättningar.

Krisskedet, totaltsom antas till måna-vara tolvupp
der, inleds med period med växandeen politiska mot-
sättningar mellan stormakterna eller lokalt i detmera
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krigshotandeföljerområdet. ettDäreftereuropeiska
konfrontation.politiskhårdnandekrisskede med

närområ-vårtistormaktskrigövergår i ettKrisskedet
inne-då möjliga.utvecklingar DenTvå ärolika enade.

innebärandrastår denmedanSverige neutralt,bär att
anfall.begränsats.k.för ettSverige utsättsatt

föroljeprodukterkonsumtionenantagnaOLU 93 avDen av
samtskedetändamål krigshotandeunder detcivilaolika

ikrigssituationen motsvararneutralitets- ellerunder
bedömningar.ÖCB:s respektive NUTEK:shuvudsak

krigshotandekonsumtionen under detbetyder attDet
60%genomsnitt motsvararindustrin avinomskedet som

bostadsuppvärmning ochkonsumtionen förnormala,den
ochnormaladen70%motsvararserviceverksamhet av

olikasamfärdselochinom transporterkonsumtionen av
normala.den80%ochvarierar mellan 50drivmedel av

konsumtionsnivån iliggerneutralitetkrig ochUnder
bostadsuppvärmningmedangenomsnitt lägreiindustrin

krigshotandenivå ipå detligger somsammam.m.
aktivitethögfråga transporter kanskedet. I om

lastbilar bussar.ochupprätthållas med flyg,

mönsteri oförändratberäkningarnaiSverige förutsätts
olje-olja ochinternationella utbyteti det avdelta

exportendärförkrisskedet antashelaUnderprodukter.
relativi oförändradoljeprodukter skeraffineradeav

olja.importentillomfattning av

neutralitet, antaselleranfallbegränsatettUnder
olja ske.någon exportimport ellerinte av

åtta olika fall. Iberäkningar förgenomförthar93OLU
krisersförutsättningarnaligger de omdessa gemensamma

antagan-varaktighet medanfast,krigs karaktär ochoch
fredskris-ianspråktagande främstimport ochdena avom

denimporten antasgäller varavarieras. När detlager
inledande delendenundernormala80% deneller100 av
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krisskedet.av Under det krigshotande skedet är

importen 50 eller 40% den någranormala.av I fårfall
högst tredjedelen fredskrislagretav i anspråk,tas i
andra fall beaktas inte alls denna tillgång.
Syftet med att beredskapslagra olja i viss omfattning
är närmast att sörja för att det med hög säkerhet finns
sådana kvantiteter olika oljeprodukterav tillgängliga
att statsmakterna erbjuds rimlig handlingsfrihet inför

kris- eller krigssituation.en

Mot bakgrund de övervägandenav gjorts,som OLUanser
93 att behovet lagring oljaav bör sökasav i en av-
vägning mellan tre olika beräkningsfall och med en
blick på konsumtionsbehovet i ett begränsat anfall
eller neutralitetssituation.en Enligt den bedömning
OLU nås93 gör, sådanmed avvägningen handlings-en
frihet och risknivåen bör kunnasom godtagbar påvara
detta område.

Inom den beräknade totalkvantiteten bör i första hand
behoven olika slagav drivmedel tillgodoses.av Till-
gång till drivmedel är nämligen avgörande betydelseav
för de militära och civila delarna totalförsvaret.av
När det däremot gäller oljor används försom uppvärm-
ning bostäderav är det frågam.m. mer vilkenen om
standardnivå kan upprätthållassom under förhål-det
landevis korta krigs- eller neutralitetsskedet. Därmed
bör viss risken kunna frågaitas eldningsoljor.om

Förslag till omfattning och produktstruktur för bered-
skapslagring olja redovisasav i hemlig bilaga tillen
delbetänkandet. Förslaget innebär att beredskapslag-
ringen olja införav neutralitets- och krigssituationer
kan minskas kraftigt.

Vid värderingen OLU 93:s förslagav till beredskaps-
lagring bör uppmärksammas att tvådrygt månaders freds-
krislager beräkningsmässigt inte har disponerats. Det
betyder någonatt del häravom kan utgöraanses en
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väsent-kris ävensäkerhetspolitisk kantillgång i en
svårare scenarier klaras.ligt

innebär attoljaberedskapslagringtillFörslaget av
tillgängligfinnsolja behövsdenhuvuddelen somav

betyder attåtertagningsskede. Detföre ettredan
försörjning förlivsnödvändigförmågan att trygga en

stödjaförmågan försvars-attcivilbefolkningen samt
påfår godkrigkriser och varaunder ansesmakten

oljeområdet.

beredskapslagerstatligafinns avdetnärvarandeFör
överstiger denvidakrigneutralitet ocholja för som

överskjutandeföreslås. Avveckling denlagring avsom
år. den-Underflerataattkommerlagerdettadelen av

på attoljeproduktertillgångarna varatid kommerna
återtag-Någotkriser.olikaförän behovenstörre

föreligga.då inte attningsbehov kommer

lagringsstrukturLagringsansvar och

bered-lämnarOLU 93förslag omdetbakgrundMot somav
övervägersammansättning,omfattning ochskapslagrets

ochlagringens strukturfrågorockså vemom93OLU om
lagringen.genomförabörsom

på sätt.följandeövervägandensinasammanfattarOLU 93

förlagrasbehöver neu-oljeproduktervolym somDen-
ochbegränsadganskakrigssituationer ärtralitets- och

hittills lagratslångt mindre än vad som

ut-kanknappastså detattbegränsatärLagerbehovet-
hålla särskild,för atttillräcklig grund engöra en

statligasärskilda,lagringsorganisation ochstatlig
lagringsanläggningar.

angreppsfallkris- ochintensivaGanska korta men-
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ligger till grund för planeringen. måsteLagren därför
ha hög tillgänglighet i kriser.

Distributionen i neutralitets-- krigssituationeroch
bör ske det kommersiellagenom systemet.

Beredskapslagret olja i- bör förstaav beståhand av
drivmedel olika slag. måsteav Dessa omsättas i för-
hållandevis rask takt för inteatt bli tekniskt eller
marknadsmässigt inkuranta.

För att begränsa kostnaderna- för omsättningen bör
beredskapslaqringen ske i eller nära anslutning till
det kommersiella distributionssystemet.

Lägre kostnader kan- förväntas uppnås lagring ochom
omsättning oljeprodukterav integreratsker med den
kommersiella hanteringen.

OLU 93 drar slutsatsen att kostnadseffektiven bered-
skapslagring oljeprodukter införav neutralitets-en
eller krigssituation förutsätter att beredskapslag-
ringen utförs i eller i nära anslutning till det kom-
mersiella distributionssystemet eller större förbru-
kare. OLU 93 därför ocksåanser att det är naturligt
att lagringen genomförs näringslivet.av

Inom för sådanramen huvudsakligen inriktning finns
dock olika tänkbara lösningar vad gäller bl.a. orga-nisation finansiering.och OLU 93 så-att prövaavser
dana möjligheter i det fortsatta utredningsarbetet.

En mycket viktig fråga i det fortsatta arbetet blir
självfallet finansieringen beredskapslagringen. Ävenav
när omfattningen lagringen minskasav behöver betydande
kapitalbelopp bindas och de löpande driftkostnaderna är
också avsevärda. I det fortsatta arbetet OLUavser 93
överväga olika finansieringsmodeller mot bakgrund av
deras principiella och praktiska innebörd. Vid behov



18

olikaför t.ex.prövasfinansieringsformerskildakan
oljeprodukter.slag av

fortsattainriktningen detföreslagna avOLU 93Den av
skall haliksomstateninnebär att nuutredningsarbetet

påförsörjningsberedskapenföransvaretöverordnadedet
statsmakternaolika slag.kriseroljeområdet inför av

försörj-ambitionsnivån förockså målen elleranger
exempelvis NUTEKmyndighetningsberedskapen. En --

tillgångar ochbehovochanalyserbl.a.genomför av
åtgärder utövarsamtkonsumtionsbegränsandeförbereder

Oljelagringenlagringen.kontroll övertillsyn och
kommersi-till denanslutningiföretagengenomförs av

hanteringen.ella

detolika tarparterinnebär attsådan ordningEn
förut-Godavederbörande.naturligt förärsomansvar

försörjningsbered-för attdärmedsättningar skapas
effektivt.oljeområdet fungerapå kunnaskallskapen

överlägg-förutsätterutredningsarbetetfortsattaDet
attFörintressen.berördaförföreträdareningar med

målinriktatbedrivasöverläggningar skall kunnadessa
dettid, ärrimliginomresultattill avsettledaoch

uppgiftsför-att denregeringen beslutarönskvärt att
bered-attangett, dvs.hardelning i OLU 93stort som

ellerneutralitets-olja förävenskapslagringen enav
skallnäringslivet,genomföraskrigssituation skall av

utredningsarbetet.fortsattaför dettill grundligga

Genomförande

nuvarandeNUTEK:sfrån innebär attOLU 93Förslaget
reducerasskallolja inte endastberedskapslager av

avvecklas.skallnivå, heltdetattutantill lägreen

frågan be-ärdetavveckling, om,så omfattande somEn
ibör skeAvvecklingenperiod.längreöverskehöver en

såerhålla netto-storakanstatengör atttakt somen
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inkomster möjligt. innebärsom Det att avvägningar och
bedömningar behöver göras oljeprisetsav allmänna ut-
veckling och det inkuransavdrag behöver görassom vid
olika tidpunkter. Dessutom behöver drift- och kapital-
kostnaderna för lagret under avvecklingstiden beaktas.

En plan för avvecklingen, beaktar förhållan-dessasom
den, bör upprättas NUTEK. Planenav bör, enligt OLU 93,
innebära att hela lagret skall avvecklatvara senast
den juni30 1999. Inom sådanförramen plan bören
avvecklingen forceras marknadsmässigtom en gynnsam
situation skulle inträda.

OLU föreslår93 att successiven uppbyggnad bered-av
skapslager i näringslivet sker under lagringsåren
199697, 199798 och 199899. Under denna period skulle
därmed beredskapslagring olja förekommaav såvälhos
NUTEK näringslivet.som

Innan uppbyggnaden beredskapslagrinqenav hos närings-
livet inleds, bör senast under hösten 1995 översikt-en
lig avstämning göras några förutsättningarav om
ändrats påverkabörsom lagrets storlek och samman-
sättning.

När det statliga lagret avvecklas, frigörs kapital som
är bundet inu oljelager. Hur stort kapital frigörssom

beror i väsentlig mån på oljeprisets utveckling under
1990-talet påoch vilka priser marknaden är beredd att
betala för vissa inte helt kuranta oljeprodukter. Trots
denna osäkerheten kan det sägas att det fråganär om
belopp miljardstorlek.av När lagret avvecklas, minskas
successivt statens drift- och kapitalkostnader för det
nuvarande beredskapslagret. Dessa kostnader uppgår bud-
getåret 199394 till milj.330ca kr. De medel fri-som
görs enligtavses statsmakternas beslut användas för

ändamålandra inom totalförsvaret.
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l UPPDRAGET

1.1 Direktiven

Med beslut den 18 februari 1993 bemyndigade regeringen
chefen för Näringsdepartementet tillkallaatt sär-en
skild utredare för att göra översynen beredskaps-av
lagringen olja och kol.av

direktivenI dir. 1993:18 sammanfattas påuppdraget
följande sätt.

särskildEn utredare tillkallas för att lägga framförslag lagringenom olja för krigssituationerav motbakgrund ändrade säkerhetspolitiskaav och marknads-mässiga förhållanden. Utredaren skall också övervägafrågor oljelagringensom framtida organisation ochfinansiering. Därvid skall prövas möjligheterna tillökad samordning lagringenav för krig och för freds-kriser. Uppdraget skall innefatta även beredskaps-lagringen kol.av

Direktiven i sin återgeshelhet i bilaga 1.

1.2 Etappindelning

direktivenI attanges utredningsarbetet skall bedrivas
i etapper.

denI första etappen, skall redovisassom senast den 30
september 1993, skall förslag lämnas kraven på olje-om
lagringen för krigssituationer. Vidare skall konsekven-

dessa påserna kravav kostnaderna tidsplanenoch för
omstruktureringen befintligaav lager anges.

Prövningen lagerbehovenav ocksåbör omfatta den
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myndigheterstatligavissalagringensärskilda hos
m.fl.

iockså NUTEK:sutvärderai sammanhangetbörUtredaren
lagerstruktur.tillförslagframlagdaoktober 1992 ny

redovisas senast den 30skallandra etappen,denI som
frågor lagringens fram-övervägasapril skall1994, om

bör omfattai delorganisation. Arbetet dennatida
frå-ocksåkrig.såväl fredskriseroljelagring för som

lagrings-deochansvarsfördelning statenmellangan om
liksomingå i övervägandena,börskyldiga företagen

finansiering.frågan verksamhetensom

frågan fortsatt lag-vidare övervägabörUtredaren om
från kon-bl.a.ringsskyldighet Vattenfall och SJför

också överväga lag-hurbörUtredarenkurrenssynpunkt.
bör utfor-kraftproducentervissaringsskyldigheten för

påförhållandenaändradedebakgrund bl.a.mot avmas
elmarknaden.

frågorockså freds-vissaövervägaskall omUtredaren
för denVidare konsekvensernakrislagringen. skall

ettolja kolberedskapslagringen ochsvenska avav
i klarläggas.medlemsskap EG

frågor bered-lämpligt behandlasigvisar att omdetOm
frågorfår redo-särskilt, dessaskapslagring kolav

juni 1994.tredje densenast 30visas etapp1 en

i huvud-etappindelningen harangivnadirektiveniDen
redovisas i föreva-iföljas den etappsak kunnat som

i del-dettaUtredningen behandlardelbetänkande.rande
påomfattningenfrågan densåledes främstbetänkande om

inför neutra-olja behövsberedskapslagring ensomav
detharkrigssituation. Vid övervägandenalitets- eller

förhål-fråganberöranödvändigt ävensig attvisat om
respektive förfredskriserförmellan lagerlandet

krigssituationer.neutralitets- eller
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De resultat övervägandenasom i denna första etapp lett
fram till, har gjort att utredningen funnit det natur-
ligt att även lämnanu ett förslag till huvudsakligen
inriktning i fråga uppgiftsfördelningenom mellan stat-

och näringsliveten vad gäller beredskapslagring av
olja. Med ett preliminärt ställningstagande av rege-
ringen i fråga,denna kan arbetet i den andra etappen
drivas snabbare än vad är möjligt.som annars

Däremot har utredningen i första etappen inte behandlat
frågan den särskildaom lagringen hos vissa statliga
myndigheter m.fl. frågaDenna med fördelsynes kunna
behandlas tillsammans med andra liknande frågor i den
andra etappen. Till saken hör att regeringen i juni
1993 fattat beslut omfattningenom SJ:s lagringav avdieselbrännolja.

1.3 Arbetets bedrivande

Utredningen har kunnat dra nytta underlagav som pre-
senterats i NUTEK:s olika planeringsdokument och
förslag.

OLU sålundahar tagit del av

Programplan för- funktionen energiförsörjning
199293 199697,-

Försörjningsplan- för bränsle- och drivmedelsområdet
1992 1997 R 1991:13,-

Strategisk lagring oljeprodukter.- av Ny struktur
R 1992:3,

Säker energiförsörjning- Probleminventering
R 1992:20,
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1998energiförsörjning. Programplan 1993Strategisk --
1992:35.R

oljelagringsutredningar,från tidigareBetänkanden
1976:67,oljelagringsutredningårs SOUbl.a. 1975

och41 1985års oljelagringskommitté SOU 1980:1980
vidare1986:42 harårs energiberedskapsutredning SOU
påtidsperspektivoch ettvisst faktaunderlaggett

frågornas utveckling.

förvaltnings-tagit denvidare delUtredningen har av
redovisningsrevisionella gransk-revisionella och den

oljelagringsområdetinomning verksamhet somNUTEK:sav
belysninggenomfört.nyligen EnRiksrevisionsverket av

två granskningsrappor-i devissa problemaktuella ges
terna.

varitutredningens arbete harsärskild förbetydelseAv
användastöd NUTEKmedmöjligheten granska ochatt av

beräk-fördatoriserade modellvidareutveckladeNUTEK:s
i olika slagoljelagringoljaning och avbehov avav

kriser.

Överstyrelsenfrån försakkunniga experternasamtDe
dessutomförsvarsmakten harcivil ochberedskap, NUTEK

underlagsmaterial betydelsetillförtolikai former av
sakkunniga ochsidanVidutredningens arbete.för av

Kärrmarck, NUTEK,Urbanenhetschefenharexperter
utredningens arbete.deltagit i

för-uppgifteröverbefälhavarenFrån inhämtatshar om
krigsorganisa-beräkningförgrundersvarsmaktens av

krigs-kris-olika ochidrivmedeltionens behov av
situationer.

utred-direktiven harianförsenlighet med vadI som
led-1991:04samrått Utredningen Föningen med om

för försvaretmyndighetsorganisationennings- och
varitintei denna etappdetDäremot harLEMO.
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aktuellt samrådaatt med Ellagstiftningsutredningen
N 1992:04.
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2 ENERGI- OCH OLJEMARKNADERNA

dettaI kapitel beskrivs översiktligt hur efterfrågan i
påvärlden energi, och särskilt olja, har utvecklats

under år ochsenare hur den bedöms komma att utvecklas
under de närmaste decennierna. Framställningen baseras
på statistik och frånprognoser främst International
Energy Agency IEA innebäroch inte nödvändigtvis att
utredningen gör bedömning.samma

Därefter beskrivs något detaljerat tillförselnmer och
användningen energi i Sverigeav under 1970- och
1980-talen varvid oljemarknaden uppmärksammas särskilt.
Avslutningsvis presenteras bedömningen hur efter-av
frågan på energivaror och särskilt oljeprodukter kan
komma att utvecklas årfram till 2000.

olikaI avsnitt används olika slag energibalanser,av
varför direkt jämförelseen mellan exempelvis ett
energislags andel i energibalans inteen kan göras med
motsvarande storhet i energibalans.en annan

2.1 De internationella energimarknaderna

2.1.1 Utveckling under decenniersenare

Vid andra världskrigets slut svarade kol och olja för
ungefär lika stora andelar världens energiförsörj-av
ning. Därefter har oljan successivt fått dominerandeen
roll. Ekonomisk tillväxt och ökad energianvändning har
gått hand i hand. Oljeanvändningen har med undantag avnågra årenstaka ökat i absoluta tal. Under de senaste

åren20 har dock oljans relativa betydelse avtagit 1
samband med att olja ersatts med andra energibärare.
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år tillfrån 19901971energiförbrukning ökadeVärldens
oljeekvivalentermiljoner tonfrån Mtoe86560% 4med

globalaÅr i denoljeandelen1971Mtoe.till 768 var7
minskatharden 1990medan50%,knapptenergibalansen

kärnkraft,kol,perioden harUnder40%.knappttill
relativa andelar.sinaökatoch naturgasvattenkraft

naturgasens30% ochnärvarandeförandel är caKolens
naturgasen.förvarit störstÖkningen har20%.ca

ut-bedöms kunnabränslenfossila somDe reserver av
tekniska förut-ekonomiska ochnuvarandevinnas under

gångerkolför 238närvarandeförsättningar motsvarar
motsvarandeärolja naturgasochårskonsumtionen. För

successivt ökathartalrespektive Dessa58.tal 43
intesiffrorpåpekasmåste dessaattåren. härDetöver

ändligabetraktasskalloljan somochattinnebär gasen
år.respektive De58efter 43sluttarsomresurser,

iutgångspunktmedstorleki stället reservernasanger
fyndigheter.kändautvinningsteknik samtpriser,dagens

inom OPEC-finnsoljereservernatotalade75%änMer av
kontrol-KuwaitochSaudiarabien, Irak, Iranländerna.

allradeSaudiarabien hartvå tredjedelar härav.lerar
produktionsmäs-påtagligtEttoljereserverna.största

olja ochutvinningmellanfinns ofta avsigt samband
naturgas.

kommandenärmastUtveckling deunder2.1.2
decennierna

till ekono-denrelateradEnergianvändningen starktär
därförpå energiEfterfrågan kanutvecklingen.miska

till-ekonomiskadär deni länderdeöka mestförmodas
högutveckladeiUtvecklingen deblir snabbast.växten

energiintensi-också attpräglasatt avkommerländerna
energianvändning ocheffektivareminskarteten genom

informationsbaseradetillfrån industri-övergång
ekonomier.
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Enligt i majIEAen 1993 publiceradav Worldprognos
Energy Outlook to the Year 2010 kommer den ekonomiska
tillväxten under de närmaste decennierna att vara

östasienistarkast och Kina. Vidare väntas tillväxten
i Latinamerika och Afrika ligga betydligt högre än i
Europa och ÖkningenNordamerika. i efterfrågan på
energi kan antas komma att spegla denna ekonomiska
tillväxt. Den samlade energianvändningen bedöms öka med
nästan årtill50% 2010.

Enligt IBA förväntas den största ökningen iske använd-
ningen naturgas. Kolanvändningenav antas öka med drygt
40% och dess relativa andel bedöms ligga påkvar nästan

nivå.nuvarande Oljeanvändningen antas öka med knappt
40%, dess relativamen andel minska.antas Den stora
utbyggnadsfasen kärnkraftav antas över. Möjlig-vara
heterna till ytterligare utbyggnad vattenkraften ärav
också begränsade. De alternativa energibärarna kan där-

kommaemot såatt öka, att de efter sekelskiftet kan
tillgodose inte försumbaren andel den totalaav
energiförbrukningen.

Efterfrågan på energi kommer att öka främst i fråga om
elkraft drivmedelsamt för transportsektorn. För ökad
produktion elkraft antas iav första hand kol och
naturgas komma att utnyttjas, även tunga eldnings-men
oljor. Inom transportsektorn är det framför allt efter-
frågan på dieselbrännolja och flygfotogen antassom
komma att öka.

Efterfrågan på råolja årkan enligt2010, IEA:s bedöm-
ning, komma uppgåatt till 92 millionMBD barrels per

jämförtday årmed 66 MBD 1990. OECD-ländernas andel
oljekonsumtionenav bedöms minska från år57% till1990

år49% 2010.

Produktionsökningen olja förväntasav ske framför allt
i Mellanöstern, medan utvinningen olja förutsättsav
minska i Europa och Nordamerika.
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blidärmedskulleVenezuelaochMellanösternLänderna 1
olja. Andel-exportörerochdominerande producenter av

uppgå tillårår 30%, bedöms 20101990 varen, som
produktionen antasandelOECD-ländernas50%.knappt av

år Världensårfrån till 15% 2010.minska 24% 1990
från därmed attolja Mellanöstern kommerberoende av

öka.

1970-energimarknadema under2.2 De svenska

1980-talenoch

Energitillförsel2.2.1

Sverige med undantagienergitillförseln hartotalaDen
energiredovisningenårnågra i svenskadenenstakaav

to-periodenjämn 1970-1990. Denrelativt undervarit
år till Twhuppgick 442energitillförseln 1991tala

jämföra medtill TWh attterawatt-timmar och 4361992
redovisning där-år internationellEnligtTWh457 1970.

energi-i svenskaenergitillförseln ökat detemot har
systemet.

varit isåledes totalt settEnergitillförseln har
på 35% underBNP-tillväxttrotsoförändradhuvudsak en

energi-utveckling är atttillperioden. dennaOrsaken
samhällssek-inom allaförbättratseffektiviteten har

omfattandeemellertid ävenperioden harUndertorer.
energisystemet.inom svenskaförändringar detägt rum

år tillfrånkraftigt 77% 1970minskatOljans andel har
enlighetiår kärnkraftvarvid ochvatten-42% 1992,ca

medräknatsvanligen tillämpad metodSverigei sommed
energimäng-uttryckselenergi. metoddennaIproducerad

utifrån deni görsberäkningen ställeti Twh.den Om
oljeeldati ettbehövas för attoljemängd skullesom

elenergi, harmotsvarande mängdproducerakondensverk
från metod,till 33%. dennafallit 72% Iandelen
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används vid internationellasom jämförelser, uttrycks
energimängden i Mtoe.

Under tid har produktionensamma elkraft inomav
vatten- och kärnkraftsektorn än fördubblats.mer Denna
sektors samlade andel energitillförselnav har under
perioden frånökat till Även10% 31%. kol och koks samt
biobränslen och torv har ökat sinam.m. andelar. Dessa
bränslegrupper stod för 6% respektive 16% energi-av
tillförseln år jämfört1992 med 4% respektive år9%
1970.

Förskjutningarna mellan olika energibärare har flera
orsaker. Den kraftiga prisstegringen på olja i samband
med oljekriserna under 1970-talet sålunda upphovgav
till intensivtett arbete med att förbättra energi-
effektiviteten och att söka ersätta olja med andra
energibärare. Vidare möjliggjordes kraftig ökningen av
elproduktionen i Sverige ytterligaregenom exploatering

tillgångarnaav vattenkraft,av framför alltmen genom
utbyggnaden kärnkraftenav under 1970- och 1980-talen.
Den stora ökningen eltillförseln innebarav att stora
delar oljeanvändningenav kunde ersättas. samtidigt
gjordes satsningar på inhemska bränslen biobränslensom
och torv, också kom attsom utnyttjas i något ökad
omfattning.

olikaDe energibärarnas andelar Sveriges totalaav
energitillförsel under perioden 1970-1992 belyses i
diagram 1 och två2 med de olika beräkningsmetoder som
nämnts i föregående.det

2.2.2 Energianvändning

Den totala energianvändningen brukar påfördelas de tre
sektorerna bostäder och service, industri inrikessamt
transporter. Vidare används olja bränsle för fartygsom
i utrikes sjöfart bunkeroljor. Vissa kol- olje-och
produkter används dessutom insatsvaror isom bl.a.
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stålindustrin industrin. Härutöverpetrokemiskaoch den
åtgår distributionsför-energi omvandlings-för och

fjärrvärmeproduktionvid samtluster el- och som
. raffinaderierna.bränsle 1

olikaEnergianvändningens fördelning sekto-demellan
genomgått några förändringarinte störreharrerna

Industrin ochperioden bostads-samtunder 1970-1992.
servicesektorn 40% den slut-för vardera avsvarar ca

åren påärliga energianvändningen. Avvikelserna mellan
pånågra få konjunktursväng-ochprocentenheter beror

årtemperaturförhållanden.ningar Underoch senare
servicesek-finns till bostads- ochdock tendens atten

Ävenenergianvändning. allmänsin relativatorn ökar en
påservicenäringarna inverkattillväxt utveck-harav

visatindustrin energianvändningenlingen. harInom en
pånedåtgående sannolikt ettberoendetrend,svagt

långsiktigt energianvänd-effektiviseramed attarbete
på energiintensivaminskningningen tyng-denoch aven

processindustrin.re

energianvändning ökat underharTransportsektorns
årpå årfrån till 23%perioden 15% 1992.andel 1970en

ökadTillväxten nästan uteslutande sketthar engenom
drivmedel.användning petroleumbaseradeav

sjöfarti utrikes omvand-samtAndelen förbrukassom
ivaritdistributionsförlusterna stortlings- haroch

perioden.konstanta undersett

ändamål periodenAnvändningen energi olikaför underav
två olikadiagrami deoch medbelyses 41970-1992 3

föregående.beräkningsmetoder iangetts detsom

Oljemarknaden2.2.3

energitillförselnOljans harandel den svenskaav
då konsumtionenbörjanminskat 1970-taletsedan av

nådde sin höjdpunkt. Volymmässigt har leveranserna av
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oljeprodukter för svensk förbrukning minskat från drygt

m3milj. år31 till1970 drygt m3milj. år14 1991 och
knappt m3milj. år15 Minskningen1992. särskiltvar
kraftig i början 1980-talet, följdav högasom av
oljepriser åtgärdsprogramoch de beslutades eftersom
oljekriserna under 1970-talet.

Den svenska oljemarknaden har totalt sett under
1980-talet karaktäriserats sjunkande försäljnings-av
volymer. Efterfrågeutvecklingen har emellertid varit
olika inom de olika produktsegmenten. ärDet främst
användningen lätta och tungaav eldningsoljor för
ångproduktion och uppvärmningsändamål minskat ochsom
ersatts andra energibärare såsomav kol, inhemska
bränslen och framför allt kärnkraftsbaserad el. En
förbättrad energihushållning inom alla samhällssektorer

ocksåhar bidragit till den minskande användningen av
eldningsolja. Konsumtionen drivmedel harav däremot
stadigt ökat.

Samtidigt förbrukningensom olja minskatav kraftigt
har också försörjningsstrukturen ändrats. tidigareDen
omfattande importen raffineradeav oljeprodukter har i
dag till stor del ersatts importmed råolja frånav
Nordsjöområdet. Den ökande importen nordsjöolja harav
transportekonomiska orsaker, betingas ocksåmen av
nordsjöoljans miljömässigt lämpligare egenskaper.
Utbyggnaden inhemsk raffinaderiindustriav en har gjort
Sverige till nettoexportör raffineradeav produkter.
Fortfarande importeras emellertid stora volymer
raffinerade produkter, främst drivmedel, bl.a. av
företag påverkarsom den svenska marknaden utan att ha
tillgång till inhemskade raffinaderierna.

Kol hade stor betydelse för sveriges energiförsörjning
fram till slutet 1940-talet.av Kolen dåersattes av
oljan billigaresom ettvar och lätthanterligtmer
bränsle. oroligheterna på oljemarknaden under
1970-talet gjorde återatt kol blev ett attraktivt
alternativ. Lägre oljepriser under hälftensenare av
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be-ökadmiljökrav samtskärpta1980-talet och en
kol-år medfört attdockskattning harfr.o.m. 1991

återkonsumtionen stagnerat.

Sverige underiolika oljeprodukterAnvändningen av
i diagram 5.perioden belyses1970-1992

Sverige underioljeprodukterenergi ochEfterfrågan2.3 på

1990-talet

frånbedömningarochdataavsnitt sammanfattasdettaI
påefterfrågan1992:9Energirapport B1992NUTEK:s om

årtillpå oljeprodukter 2000.framsärskiltenergi och
redo-iÄven 1993bearbetningarvissa NUTEK marssom

SverigeiEnergiförsörjningen harivisat rapporten
beaktats.

1993:6Energirapport Bi 1993Nyligen har NUTEK
tidsskälår harredovisat för 2005. Dessa avprognoser

i följande texten. Denin deninte kunnat arbetas nya
väsentligi gradinteemellertidförändrarrapporten

årsi rapport.bild 1992den gavssom

Industri2.3.1

årsfrånenergianvändning öka 1991väntasIndustrins
år Energianvänd-nivå på 1:111 TWh 2000.TWh 155135

produk-förutseddföljdökaningen attkommer avensom
industrin verk-ochkemiskainomtionsökning denfrämst

pappersindustrinÄven inom ochstadsindustrin. massa-
inne-industrigenomsnittet. Dettillväxt överväntas en

står förenergiintensiva branscherna mer-bär att de
ökningen.parten av

fråga energibärarna eliökningen väntasstörsta omDen
för 8attberäknas kommabiobränslen, svaraoch som
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påEfterfrågan oljeprodukter-ökningen.Twh7 avresp.
perioden,underTwhmotsvarandemed 2,4bedöms öka
för Twh,pappersindustrin 1och svararmassa-varav

livsmedelsindustrin förindustri ochkemisk Twhför 0,4
förväntaseldningsoljornaär de tungaTWh. Det som0,3

stå ökningen.för merparten av

Transport2.3.2

sjöfart, väntasutrikesexkl.transportsektorn,Inom
år tillfrånefterfrågan på 98energi TWh 1991öka 83,1
oljeprodukter.år ökningenNästan helaTWh 2000. avser

ökningarfördieselbrännoljaMotorbensin och omsvarar
väntasFörbrukningen flygfotogenTwh.6,5 3,6 avresp.

idieselbrännolja bedömsockså Förbrukningenöka. av
utveckling. attTrotsindustriproduktionensföljastort

använd-återhämtning ekonomin förutsätts, antasaven
långsammare 1980-talet.än underbensinningen ökaav

i be-på och attskatteuttagethögredetDetta beror
specifika för-fordonensräkningarna förutsätts att

år.brukning minskar 0,5-1,0%med per

serviceBostäder och2.3.3

uppgickserviceochbostäderEnergibehovet för sektorn
årår väntas behovetTilltill TWh. 20001561991

främstOlja användsnågot Twh.tillsjunka totalt 154,5
lokaler.uppvärmning ochbostäderför av

sjunkasmåhus oljeförbrukningenanvändning i väntasFör
7,2 år oljan kom-årfrån till Twh 2000.TWh 199115,6

delattmed eli ersättasförsta hand att engenommer
med el-ersättasperioden attoljepannor kommerunder

kombipannor.

påefterfråganväntaslokalerflerbostadshus ochFör
år tillfrån 12,9sjunka Twh 1991oljeprodukter 16,3

ökadmedår ersättasOljan bedöms komma attTWh 2000.
elanvändning. Konverte-fjärrvärmeanslutning ökadoch
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ringar i det befintliga flerbostadshusbeståndet förut-
sätts leda till ökad anslutning till fjärrvärme. Av
nybyggda lägenheter och lokaler väntas 75% anslutasca
till fjärrvärme.

Energianvändningens utveckling i olika sektorer under
1990-talet belyses i tabell 1.

2.3.4 oljeanvändning för elproduktion

Elanvändningen väntas frånöka års nivå på1991 141 TWh
till år155 TWh 2000. Den största ökningen ligger inom
bostads- och servicesektorn. Konvertering från gamla
värmepannor till elkombipannor, installation elvärmeav
i nyproduktion samt omfattande elanvändning låg-under
lasttider någraär orsakerna härtill.av ökadeDen
efterfrågan på el kan medföra behov ökad elimportav en

ökadsamt elproduktion i kraftvärme. Detta innebärakan
att oljeanvändningen för kraftproduktion frånökar 2,5

årTWh till1991 år7-9 TWh 2000.

2.3.5 oljeanvändning för fjärrvärmeproduktion

fjärrvärmeproduktionenI väntas tillförseln bränslenav
frånöka år43,9 TWh till1991 år50,7 TWh 2000. Den

största ökningen beräknas iske form avfall, trä-av
bränsle och torv. Dessutom bedöms oljeanvändningen öka
från år4,8 TWh till1991 år6 TWh 2000 uttryckt som
utvunnen energi.

2.3.6 samlad oljeanvändning och kommentar

Den samlade oljeanvändningen år 1991, år1992 och 2000
i de tre användarsektorerna samt för el- och värmepro-
duktion sammanfattas i tabell 2.



och 2000Energianvändning 19921991,Tabell 1

Förändring200019921991Sektor sk1991-2000TWhTWhTWh

14,5155,0 +132,2Industri 135,4

18,098,0 +85,083,1Transport

ochBostäder
1,0154,5151,0service 156,0 -

8,8407,5 +368,2374,5Totalt

omvandlings- ochsjöfart samtutrikesExkl.Anm.
distributionsförluster.
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oljeanvändningen i de olika sektorerna samt för el- och
värmeproduktion motsvaras bestämda oljeprodukter.av I
tabell 3 presenteras NUTEK:s bedömning hur använd-av
ningen olika oljeprodukterav kan antas komma att ut-

från årvecklas årtill1991 2000.

tabellAv 2 och framgår3 att oljeanvändningen i
Sverige bedöms öka med ungefär år1% underper
1990-talet. Utvecklingen bedöms påtagligtdock bli
olika mellan olika sektorer och därmed också frågai om
skilda oljeprodukter.

Karaktäristiskt är att ökningen bedöms bli kraftig inom
transportsektorn. Förbrukningen såväl motorbensin,av
dieselbrännolja flygfotogensom bedöms påtagligt.öka

Inom sektorn bostäder och service minskar däremot
användningen främst lätt eldningsoljaav för uppvärm-
ningsändamål.

industrinInom inkl. el- och värmeproduktionen antas
oljeanvändningen öka dåoch frågafrämst i tungom
eldningsolja.

Denna behöverprognos kommenteras. OLU vill93 först
erinra attom överprognosen energi- och oljeanvänd-
ningen påbygger förutsättningen att den allmänna
ekonomiska tillväxten i Sverige återstodenunder av
1990-talet skall relativtvara god. BNP förutsätts
sålunda öka såmed mycket omkring år3%som fr.o.m.per
år 1995.

När det gäller enskildheter i oljeanvändningen kan
nämnas att den höjning bensinskattenav gjordes densom

januari1 inte1993 beaktats i och därmedprognosen
heller inte beståendeden konsumtionsbegränsning som
den kan förväntas föranleda. Under första halvåret 1993
minskade förbrukningen motorbensinav med 5%.ca
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olika1 sektorerOljeanvändning och 200019921991,Tabell 2

Förändring200019921991Sektor
%1991-2000TWhTWhTWh

13,020,5 +Industri 16,918,1

18,095,1 +82,680,6Transport

Bostäder och
37,020,1service 38,131,9 -

260,09,0 +Elproduktion 3,72,5

25,06,0 +4,4Fjärrvärmeprod 4,8

9,3150,7 +145,7Totalt 137,9

raffinaderiförluster.utrikes sjöfart ochExkl.Anm.



45

Tabell Användning3 olika oljeprodukterav 1991, 1992 och2000

Produkt 1991 1992 2000
Förändring:m3 tm3 tm3 1991-200o%

Motorbensin 5 737 5 878 6 500 23,0+
Dieselbrännolja 2 660 2 982 2 920 10,0+
Flygfotogen m.m. 1 066 1 066 1 400 31,0+
E0 1 3 170 3 161 2 360 25,0-
E0 2-5 1 885 1 634 2 683 42,0+

Totalt 14 S18 14 721 15 863 9,3+
Gasol, tton 453 411 543 19,9+

Anm. Exkl. utrikes sjöfart tmä1992 795 ochraffinaderiförluster 1992 603 tton.



46

enligtflygdrivmedel väntas NUTEK:sFörbrukningen av
sigi förochän denkraftigt och snabbareökaprognos

svårtemellertid över-attBNP-ökningen. ärDethöga
iavregleringen konkurrensochblicka effekterna av

på sikt.trafikflyget längre

energibärareförhållande tilli andraskattefördelarDe
eliminerats.i huvudsaktidigare hade hargasol nusom

ökningfrågadå samladi betydandesättaskanDet om en
minstintegasolanvändningen att ske,kommer somav

medersättasattvissa används kan kommavolymer som nu
energibärare.andra

förutsättningarna förmarknadsmässigatekniska ochDe
väsentligt.håller på förbättrasimport attelkraftav

fråga oljean-isådant perspektiv sättaskanett omI
ökaelproduktion bör antasvändning inhemskför

kraftigt.

från till överavstår ställningatt ta prognosenOLU 93
oljeprodukter attolika kommeranvändningenhur av

diskuteraskapitel1990-talet. 5under Iutvecklas
ianvändasoljekonsumtionen börvilka antaganden somom

krigssitua-kris-i ocholjebehovetberäkningen av
tioner.
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ÖRUTSÃTTNINGAR3 PLAN ERIN GSF

års1992 försvarsbeslut prop. 199192:102, bet.
199192:FöU12, rskr. 199192:337 innebär någraiatt
viktiga avseenden inriktning åten harny getts total-
försvarets utveckling. I det följande redogörs för de
viktigare planeringsförutsättningar kan utläsassom ur
propositioner och regeringen beslutadav 1993-01-28
inriktning de operativaav försvarsförberedelserna.
Avslutningsvis görs översiktlig jämförelseen med de
planeringsförutsättningar lades fastsom med anledning

års1987 försvarsbeslutav prop. 198687:95, FÖU
198687:11, rskr. 19s5s7:310.

3.1 Kris- och angreppsfall

Planeringen inom totalförsvaret skall även fortsätt-
ningsvis utgå från att militärtett på Sverigeangrepp
eller andra säkerhetspolitiska påfrestningar skulle
utgöra ett iled vidare konflikten mellan stormakter.
Utgångspunkten skall mot denna bakgrund att stor-vara
makternas överväganden i vad utnyttjande mili-avser av
tära och ekonomiska maktmedel mot Sverige skulle styras
främst deras intressenav vid större konflikt.en

Totalförsvarets förmåga att möta ett väpnat ärangrepp
grundläggande för förmågadess att stödja säkerhets-
politiken även mindreandra direkt1 hotande lägen.

Totalförsvaret skall motverka att Sverige indras i
krig och kriser i omvärlden, skydda landet mot verk-
ningarna och trygga för landet livsnödvändig försörj-
ning.
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mötauppgift kunnaviktigaste är attFörsvarsmaktens
väpnatett angrepp.

i ettmöta ettskall kunnaFörsvarsmakten angrepp som -
inledsi medpolitisk spänningförhöjd Europaläge av -

däri-Angriparenförvarning. skallmilitärkortendast
styrkorin begränsadesätta endastkunnaantasgenom

in-kvalitet ochtill höghuvuddelen hardock varasom
nå operativpå strategisk fram-ochriktad snabbatt

sålundagång. betryggandehaFörsvarsmakten skall en
inledningsvisförmåga motstå kraft-ettatt somangrepp

nationellaSverigesfunktioner inomvitalasamlas mot
ledningssystem totalförsvaret.och

strategiskt gverfall.benämnsangreppsformDenna

också tillgäng-inom förFörsvarsmakten skall ramen-
bered-materiella haliga personella och resurser en-

utbildningen ochkompletteraför snabbt kunnaskap att
så för-tillgängligheten samlademateriella att denden

sådansvarsförmågan förstärkning skallstärks. Efter en
vår kusti huvudriktning havet motöverett angrepp en

Flygstridskrafternamötas.över landgränsen kunnaeller
kraft-brigaderna förutsätts kunnaoch huvuddelen av

område.tillsamlas ett

anfall.begränsatbenämnsangreppsformDenna

vår för-krig i skallneutralitet vid omvärldUnder
upprätthålla omständig-eftersvarsmakten kunna en

väpnatettanpassad beredskap motheterna angrepp.
skyddasterritoriums integritet skall kunnaSvenskt

effektivt.

totalförsvaretcivilaHuvuduppgifterna delenför den av
är

krigs-verkningarcivilbefolkningen motvärnaatt av-
krigkriserhandlingar och tryggaoch under en

livsnödvändig försörjning,
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att under kriser och krig- stödja försvarsmakten samt

att, för fullföljande- dessa uppgifter,av under
kriser ioch krig upprätthålla de viktigaste sam-
hällsfunktionerna.

Planeringen inom den civila delen totalförsvaretav
skall främst utgå från påfrestningardels de som
Sverige kan utsättas för vid ett väpnat delsangrepp,
de försörjningsproblem kan uppstå isom samband med
allvarliga, krigshotande kriser ioch neutrali-en
tetssituation.

Vid ett väpnat är uppgifternaangrepp för totalför-
civilasvarets del att stödja försvarsmakten och att

lindra konsekvenserna för befolkningen.

stödet till försvarsmakten iskall första hand inriktas
mot ett snabbt och säkert genomförande mobiliseringav
och krigsorganisering i syfte att säkerställa försvars-
maktens omedelbara stridsförmåga vid ett angrepp.
Totalförsvarets civila del sålundaskall kunna bidra
till betryggande förmågaen motståatt ett strategiskt
överfall.

Befolkningen skall vid ett väpnat värnasangrepp mot
konsekvenserna krigshandlingarav åtgärdergenom för
bl.a. livsnödvändig försörjning.

svåraI krigshotande internationella kriser och under
neutralitet kan allvarliga försörjningsproblem uppstå

konsekvenssom en allmän bristsituation,av eller till
följd hot ellerav försök till påtryckningar.om Plane-
ringen utgåskall från att grundläggandeen försörjning
skall kunna upprätthållas även sådanai lägen, med
syfte att kunna motstå påtryckningar vidmakthållaoch
försvarsförmågan.
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uthållighetochBeredskap3.2

inriktningsådan attskall haFörsvarsförberedelserna
krigs-mobilisering ochvidomedelbarttotalförsvaret

överfall.strategisktorganisering möta ettkan

förmåga möta ettatttotalförsvaretsgällerNär det
respektivevår överkustmotöver havetväpnat angrepp

dennagäller attanfallbegränsats.k.landgräns --
skall kunnamilitärpolitiska lägeiuppgift nuvarande

pååtertagningstidkompletteringar underlösas efter en
år.högst ett

bristtäckning efter kom-finnas för hurplan skallEn
inom ettgenomföraskanstatsmaktsbeslutpletterande

år.

landgräns ellerelleranfall över kust enbegränsatEtt
krig mellan stor-i medneutralitetssituation samband

föregås krisskede medetti antasmakter Europa av
motsättningar.politiskaväxande

månader krisenpå kantill tolvkrisskedeUnder ett upp
konfrontation medochhårdnande politiskmedförvärras

Väsentliga stör-ekonomi handel.störningar inom och
gällervadfrämstinternationella handeln,ningar i den

först motuppträdaförväntasviktigastrategiskt varor,
då krigshottolvmånadersperiodsådan ettslutet av en

skallFörbrukningsregleringarföreligga.kan anses
försäkerställaattgenomföras för enresurserkunna

neutralitetssituation. Underkrigs-efterföljande eller
samtidigtåtertagning skekunnakrisskedet skall som

beredskapshöjningar görs.

således antashandelsstörningar skall upp-Omfattande
ifrämstsvåra krissituationer ochi mycketträda först

intestormaktskrig kanutvecklingdå motsnabblägen en
situationeriattDessförinnan skall antasuteslutas.

kris, för-internationellsuccessivt uppväxandemed en
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ändringar internationelladenav handeln främst har sin

igrund förändrade marknadsförutsättningar.

Under neutralitet vid krig våri omvärld ingenkan
utrikeshandel förutsättas ligga till grund för försörj-
ningen militäramed eller civila förnödenheter.

Sverigeom utsätts för ett strategiskt överfall eller
ett begränsat anfall bör förutsättas att försörjning
med militära eller civila förnödenheter inte kan

påbaseras utrikeshandel eller produktion.

Planeringen totalförsvaretav såledesskall utgå från
att Sverige skall kunna motstå ett strategiskt över-
fall. tidDen under vilken strider pågår kan förut-
sättas kort.vara Planeringen ocksåskall utgå från att
Sverige skall förmågaha att efter resurskomplettering

vissunder tid motstå ett begränsat anfall alternativt
förmågaha att under viss tid kunna stå neutralt vid

ett stormaktskrig i vårt närområde.

Vad beträffar ett efterkrigsskede bör den fredstida
planeringen i huvudsak begränsas till icke kostnads-
krävande verksamhet, t.ex. studier för att beslut skall
kunna fattas ett situationsanpassatom åtgärdsprogram.

3.3 Jämförelse med tidigare förutsättningar

I grundläggande avseenden är inriktningen Sverigesav
totalförsvar självfallet oförändrad. Förmåga skall
således finnas att möta ett väpnat attangrepp, klara

neutralitetssituationen med krig våri omvärld och ett
krisskede kan föregå sådanasom situationer. Ändå finns
betydelsefulla skillnader.

Krisskedet är oförändrat till månadertolvupp långt,
Sveriges integrationmen med övriga Europa, ytterst
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förutsättningar förinnebärai börmedlemskap EG,genom
krisskedet.något import underhögreen

på Sverige föränd-ärväpnatNär det gäller angrepp
samtidigapåtagliga. Tidigare skulleringarna angrepp

vår landgränsen medöverochkust avse-motöver havet
uthållig försvarsopera-imötasstyrkor kunnavärda en

fås.kunnaNågon förvarning förutsattestion. form av
mötaför attkraftsamling skekunnai ställetskallNu

huvudriktningistyrkorbegränsademedanfall en
återtag-efterförstoch dettaanfallbegränsat en

ningsperiod.

innebäruttryckligen. Detåtertagning införsBegreppet
årnågot utrust-kompletterarunderförsvarsmaktenatt

Även civila delenför denutbildningen.ningen avoch
Återtagning kanåtertagning ske.kunnaskallförsvaret

krisskede.utsträckning ettske underi viss

stå begränsatförmåga ettemottill attattBakgrunden
återtagningsperiodfinnas efterförstbehöveranfall en

säkerhetspolitiskaaktuellabedömningen denär av
militärpolitiska lägetsituationen. nuvarandeDet

över kusttraditionellainnebär att angreppmer
före-möjliga utaninte bedömsrespektive landgräns

omfattning underigående storangreppsförberedelser
Sådana uppmärksammasår. kanförberedelser avflera

OSS.

in-strategiskt överfall harangreppsformEn -ny -
förmågapå omedelbarkravförts. Detta reserangrepp

detvissa delarochförsvarsmaktendel avhos aven
vidStridshandlingarna ettcivila totalförsvaret.

pågå tidunder kortsådant förutsättaskan menangrepp
intensitet.högha

väp-varaktighet ettförändring dengäller somEn annan
få, liksompå denSverige kunnaantasnat angrepp

vårkrig i omvärld.då vid ISverigeperiod är neutralt
försvarsministern för pla-uppskattade198687:95prop.
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neringsändamål att ett krigsskedeakut pågå någrakunde
månader.

De analyser varaktigheten krigsskedeav ett lig-av som
till årsgrund förger 1992 försvarsbeslut intehar

offentliggjorts. har framgåttDet dock att räknarman
med kortare varaktighet tidigare.än Mot bakgrund b1.a.
härav har statsmakterna fattat principbeslut att bered-
skapslagren olja skall minskas.av
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TILLÄMPNING4 AV PLANERINGS-

FÖRUTSÄTTNINGARNA PÅ

OLJEBEREDSKAPENS OMRÅDE

föregåendeI kapitel beskrevs de allmänna utgångs-
punkter regeringensom gett för planeringen för-av
svarsförberedelserna inför säkerhetspolitiskt betingade
kriser och dettaIangrepp. kapitel diskuteras någrai
viktiga avseenden hur dessa utgångspunkter bör till-

pålämpas oljeberedskapens område.

Inledningsvis vidgas frågeställningen och diskussionen
förs det synsättom bör gälla frågaisom sambandetom
mellan oljelager avsedda för s.k. fredskrisen och
främst krisskedet i säkerhetspolitisken kris. Därvid
behandlas oljans karaktär strategisktav viktigen vara
och vilka bedömningar detta kan leda till.

Vidare behandlas frågan oljebehovet vidom ett strate-
giskt överfall frågansamt i vilken utsträckningom be-
hovet olja förav att klara ett begränsat anfall
respektive neutralitetssituationen kan och bör bygga
på resurskomplettering återtagningsskede.under ett

4.1 Oljelager för fredskriser och andra kriser

4.1.1 Bakgrund

sedan slutet 1930-talet i vårtav har land byggts upp
hållitsoch beredskapslager oljeprodukterav inför

avspärrnings- och krigssituationer. situationEn ny
inträdde 1973.
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börjadei oktoberMellanösternkriget 1973medsambandI
förpolitiskt medeloljan ettanvändaarabstaterna som

leveransbegräns-åt sina krav. Deeftertryckatt ge
utnyttjadesutrikespolitiska skälgjordesningar avsom

också prispolitiskt syfte.i

inom OECDoljekris utformadesanledning dennaHed av
iHörnstenarnaenergiprogram,internationellt IEP.ett

efter-skullemedlemsländernaattdetta varprogram
förolja verkasamtanvändningenminskasträva att av

olje-stabilareenergianvändning samteffektivareen
utsträckningsåiFörsörjningen storskulle sompriser.

energi-inhemskautvecklamöjligt attske egnagenom
och desig medlemsländerna,tillgångar. Vidare förband

utvecklaoljeföretagen, attstörrei verksammadessa
därinformationssystemi gemensamtdelta ettoch

avläsas. Ikansnabbtsätt att fungeramarknadens
långsiktigtför ettingick även verkaattprogrammet

oljekonsumerandeocholjeproducerandemellannärmande
länder.

krishanterings-i programmet ettingickSlutligen även
informationssystemetkring förutomuppbyggtsystem --

iföreträdesvis form avnationella beredskapsreserver,
avsågs blifördelningssystemoljelager samt ett som

sjunkeranledningnågontillförselnaktiverat avom
åtavidarenivå. skulleMedlemsländernavissunder en

minskatillförselbristandesituationeri medsig att
nationellautnyttjakonsumtionen ellerinhemskaden

nationellabeslutadeutöver den reserven.lager

International AgencyEnergyinrättadesHösten 1974
ärprogrammet. Numeragenomförauppgiftmed attIEA

Island medlemmar.undantagsamtliga OECD-länder med av
organisationen.iÄven företräddEG-kommissionen är

medlemsländernastid harhar verkatUnder den IEA
medOljan ersattsharminskat.oljeberoenderelativa

blivitenergianvändningen harenergibärare ochandra
drifti sedanärInformationssystemeteffektivare. mer
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årän 15 och utgör grunden för nästan internatio-alla

nella påanalyser energiområdet. Krishanteringssystemet
har ännu inte prövats fullt ut, det testasmen regel-
bundet. Delar krisberedskapenav prövades under Kuwait-
konflikten 1990-1991.

IEA verkar enligt påIEP område.ett brett Kris-
hanteringssystemet är den sista utväg organisa-som
tionen kan falla tillbaka på. lång åtgärderEn rad
finns kan vidtas innansom själva krisfördelnings-
systemet behöver sättas i kraft. finnsDet skäl att
förmoda tillkomstenatt IEP medfört riskenav att för
att OPEC-länderna på nytt skall försöka använda oljan

ett politisktsom kraftigt harvapen begränsats. ärDet
samtidigt värt att notera att avtalet inte någraanger
förutsättningar vad gäller den politiska bakgrunden
till kris skallen som uppfyllda förvara att systemet
skall träda i funktion.

statsmakterna ihar enlighet med åtagandeSveriges
enligt motsva-programmet ombesörjt att lager oljaav
rande 90 dagars nettoimport för s.k. fredskriser byggts

vårti landupp under 1970- och 1980-talen.

En fredskris definieras dåett lägesom normal freds-
standard inte kan upprätthållas i produktion, syssel-
sättning, export och konsumtion på import-grund av
bortfall eller fleraav försörjningsviktigaen varor
utan att det är krig eller krigsfara i vår nära om-
värld. Av statsmakterna reglerad fredskrislagring
förekommer endast beträffandenumera olja.

Det betyder frånatt mitten vårt1970-talet iav land
förekom oljareserver för olikatreav situationer,
nämligen för fredskriser, avspärrning och krig. Behoven

beredskapslagerav för de olika situationerna beräkna-
des separat och behoven adderades till ett samlat
lagringsbehov därmed blevsom ganska stort.

statsmakternas inställning FÖU 197576:35, rskr.
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197677:311rskr.FÖU 197677:13,och var197576:298
från statsmakternassträvanfastdet bordeatt vara en
minska bered-på fredskris deninte grundsida att av

vår säkerhetspolitik.motiveradärskap avsom

regeringen lagrenattdockföreslog198384:110I prop.
planeringstek-krigavspärrningfredskris ochför resp.

slås till beredskapsreserv.niskt skulle ensamman
ianspråktagande lagrenettSamtidigt framhölls att av

vilkenförsituation inträderfick när denskeendast
godtogsFörslagetberäknades.lagret avdel avresp.

riksdagen.

förhållandetfrågantillinställningStatsmakternas om
nyanseradeskrissituationerolikaförmellan lagren

års försvarsbeslut.1987genom

i 1987:9års försvarskommittê SOUFK 84När 1984
genomsnittsnivåer importfrågan förbehandlade avom

avspärr-tidigare benämntförkrigsskedeolja under ett
Sverige ikommittén atterinradeningssituation om

lagerhåller fredskrislager. Dettaettenlighet med IEP
fråntillgångutgöraenligtkunde, FK 84, enanses

försörjningssäkerhetssynpunkt. ocksåerinradeFK 84 om
slagitsplaneringsteknisktårolika 1984lagrenatt de

försörjningsberedskaps-till s.k.gemensamensamman
reserv.

försvarsbeslutspropositioneniRegeringen uttalade
oljeområdetpåfredskris198687:95 attprop. en

säkerhetspolitisktfrånsärskiljaskanknappast en
iutvecklingdramatiskVarjekris.betingad exem-mer

fåofrånkomligennämligenpelvis Mellanöstern torde
enligtkunde,dimensioner.säkerhetspolitiska Detsamma

varje betydande be-förregeringen, gällaantas mer
orsakentill oavsettoljeimportengränsning Europa,av

vidare med attRegeringen räknadebegränsningen.till -
förkrigs-inledningsskede ettåtminstone krisensi -

fredskris.liknakanskede en
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dessaAv skäl fann regeringen oljelagrenatt för fred-
skriser respektive för förkrigsskeden i fortsättningen,
med fullföljande våra internationella åtaganden,av
lämpligen borde bedömas i ett samlat perspektiv.
Riksdagen hade intet erinraatt häremot FöU
198687:11, rskr. 198687:310.

Innebörden detta ställningstagandeav attvar en genom
förbrukningsregleringar reducerad konsumtion olja iav
ett förkrigsskede förutsattes kunna tillgodoses genom
import, med kommersiella lager och ianspråk-genom
tagande lager anskaffatav för fredskrisändamål. I
praktiken upphörde därmed den särskilda lagringen av
olja för förkrigsskedet. Lagring sker såledesnumera
för fredskriser i enlighet vårt åtagandemed enligt IEP
samt för krigs- eller neutralitetssituationer.

4.1.2 olja strategiskt viktigen ivara en
stormaktskonflikt

Mot bakgrund års1992 försvarsbeslutav har regeringen
gett förutsättningar för de operativa förberedelserna
och för programplaneringen inom totalförsvaret. Av
förutsättningarna framgår att planeringen utgåskall
från krisskedeett på till år,ettupp inne-kansom
fatta krigshotandeett krisskede någramed tillupp
månaders varaktighet. Detta krisskede kan för Sveriges
del efterföljas krigs- ellerav en neutralitets-
situation.

Ett krisskede kan enligt förutsättningarna antas
inledas med period växandeen politiskaav motsätt-
ningar mellan stormakterna eller lokalt imera det
europeiska området. En förvärrad krigshotande kris- -
kan kännetecknas hårdnandeav politisken konfronta-
tion, omfattande ekonomisk-handelspolitiska störningar
främst vad gäller strategiskt viktiga höjdvaror,
militär beredskap, utvidgad underrättelseverksamhet och
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olika länderskränkningarökat antalett av
territorier.

förutsätt-enligthandelsstörningar skallomfattande
svåra kris-i mycketförstuppträdaningarna antas

utvecklingdå snabbi lägensituationer främstoch en
Dessförinnaninte uteslutas.stormaktskrig kanmot

successivt uppväxandesituationer mediskall en
förändringar denkris attinternationell antas av

i ändradesin grundharfrämstinternationella handeln
marknadsförhållanden.

vilkainteförutsättningarregeringens varorangesI
ÖCB:sviktigastrategiskt Iutgörabör varor.ansessom

totalförsvaretsförberedskapsinriktning 1993-02-23
strategiskamed varorcivila anförs attdel avsesvaror

befolkningens över-oumbärliga förbedöms dels varasom
försvarsförmåga, begränsadvår dels halevnad eller en

krig.neutralitet ochtillgång krisskede, underi ett
uppträdahandelsstörningar kanÖCB vidare att somanger

strategiskafrämsti krisskedet gäller varor.tidigt

strategisktfråga olja utgörärbetydelsefull enEn om
oljaär attkrissituationer. Svaretiviktig vara

Till-viktigstrategiskt mycketsjälvfallet är vara.en
ochfordonflygplan,gång drivmedel förtill främst

föraförutsättning för att kunnanödvändigärfartyg en
motstånd-Åtgärder försvårar förkrig.moderntett som

också stra-tillgångfå olja därmedtill harattaren
nödvändig detför attOlja är äventegisk betydelse.

civila skall fungera.samhälletmoderna

viktigstrategisktmåsteÄven olja vara enansesom
olikabedömningen föranledningfinns att nyanseravara

således bedömasDrivmedel för fordon kanoljeprodukter.
eldningsoljorän t.ex. tungastörre betydelse somha

uppvärmningsändamål.industri- ochanvänds förfrämst
förvidarefrån Kuwaitkriget talarbl.a.Erfarenheterna

särskiltäroljeproduktärflygfotogenatt somen
olikakriserinternationellakänslig i medsamband av



61

slag. varierarDessutom strategiskaden betydelsen av
råoljetyperolika med deras kvalitetsegenskaper.

annan frågaEn iär när krisskedeett med motsättningar
mellan stormakterna störningar i tillförselnsom av
olja kan inträffa.bedömas oljans stora strategiska
betydelse medför att stormakt eller regi-om etten -
onalt ombud för våldshandlingardenna hejdargenom-
utvinning eller transport väsentlig oljandelav en av
från t.ex. måsteMellanöstern, idetta redan spänden
situation uppfattas inledandeatt krigshandlingsom en
vidtas. sådantEtt överlagt steg kan knappast innantas
ett uppenbart krigshotande skede föreligger. Det fram-
står därför mindre sannolikt någotattsom större
fysiskt bortfall frånolja marknaden inträffarav
förrän ganska isent krisskede.ett Av stormakten
initierade åtgärder allvarliga fysiska stör-som ger
ningar i oljetillförseln kan helt enkelt ses som en
signal att krigshotandeettom skede inträtt och att
ett vidaresnabbt utvecklingsförlopp kan väntas.

Till saken hör att västeuropeiska länder och iJapan är
hög grad beroende fungerande internationellav en
handel för sin oljetillförsel. Förenta staterna har
avsevärda tillgångar olja importeraregna ändåav men
mycket stora volymer. Ryssland självförsörjandeär med
olja.

Vad innebärsagtsnu att det är rimligt att anta att de
störningar i internationelladen handeln oljamed som

inträffakan krisskedetsunder tidigare delar främst
kommer till iuttryck prisförändringar på viktiga
oljeprodukter. Oljan kan dock förutsättas till-vara
gänglig för marknaden. finnsDet inte anledning att
förutsätta oljeproducenteratt enskilt eller samordnat
väljer minskaatt produktionen i internationellen
krissituation. kraftigaOm prisstegringar inträffar kan

idetta stället medföra ökad produktion och leverans
från vissa områden. årUnder har marknaden visatsenare
sig ha betydande förmåga att balansera utbud och efter-
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internationellocksåfrågan i medskeden oro.

ochförutsättningar angettsbakgrund deMot somav
viktigstrategisktpå mycketolja vara,som ensynen

stormaktettrimligt anta attattdet av ensynes
i tillförselnfysiskt bortfallinitierat omfattande av

närkrisskedet ochiolja inträffar först ganska sent
är mycketredanstormakternakonfrontationen mellan

in-fysiskt bortfallhård. stortnär ettellerOm
vidare snabbsignal attträffar, kan det ensom enses

stormaktskrig väntas.kanutveckling mot

möjligt attdetgörförutsättningar angettsDe nusom
inledandeimport denundervissa antagandengöra om

period medkrisskede. Underetthuvuddelen enav
kanstormakternamotsättningar mellanpolitiskaväxande

olja antasinternationella medsålunda handelnden
kraftigadelvisTillfälliga,mening.i fysiskfungera

följd rykten,tillinträffaprisrörelser antaskan av
tillTillförselnutvecklingen.spekulationoch omoro

antasråolja dockoljeprodukter kanochmarknaden av
konsumtiontillgången förnormal.i huvudsak Omvara

månväsentliginågot,ändå bör dettaminskaskulle
konsumtionsbegränsandelämpligamedkunna balanseras

ikonsumtionimport ochåtgärder. attbetyderDetta
deljämvikt dennai under avantassett kanstort vara

ifråga vidare nästabehandlaskrisskedet. Denna
avsnitt.

frånmånadungefärförflyternämnas att detkan enDet
produktionsområdena ilämnartankfartygatt ettdet

itillgängligråoljan deblirtill dessMellanöstern,
ävenattbetydernordeuropeiska Detländerna. om-

tillgångar olja ärinträffaomdirigeringar kan av-
vårt och attlandtill bl.a.under transport en

fysisktinnan ettvarseltid därmedordentlig ges
inträffar.oljetillförselnibortfall

frånoljaimportentilläggas attdockbörDet av
kontrakt,utsträckning medskeriMellanöstern stor
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medan nordsjöoljan främst påhandlas spotmarknaden. En
störning i Mellanöstern får återverkningaromedelbara i
efterfrågan påprisoch nordsjöolja.

Mot slutet krisskedet antasav krigshotandeett skede
inträda. Detta har varaktighet några månader.en av
Under detta skede kan oljeimporten frånantas falla en
i huvudsak nivånormal till att utgöra nästan vidnoll
slutet perioden. importenav Om olja faller linjärtav
under detta skede blir importen i genomsnitt 50% denav

långtnormala. Hur detta skede kan och hur snabbtvara
oljeimporten kan antas svårtfalla är att bedöma. Det
är svårtdock att föreställa sig importenatt råoljaav
till Sverige, för övrigt tillsom numera övervägande
del frånkommer Nordsjön, skulle helt avbrutenvara
särskilt lång tid utan pågårkrigatt våri nära
omvärld.

Det bör noteras att huvuddelen den svenska oljeför-av
brukningen påbaseras import råolja raffinerasav som
inom landet. Råolja bör enklare att påvara komma över
marknaden i krissituation änen lätta raffinerade
produkter. Utbytet olika oljeprodukter råoljanav ur

ocksåkan inom vissa gränser till vadanpassas ärsom
mest angeläget i krissituation.en Den stora raffina-
derikapaciteten och den betydande exporten oljepro-av

fråndukter vårt land gör att Sveriges situation inför
kriser för närvarande vissa positivarymmer element.

bedömningarDe gjorts hur importensom nu i krisom av
den strategiskt viktiga oljan kan antas utvecklas,
gäller självfallet endast denna Dennavarugrupp.
produkt kännetecknas att det finnsav avsevärda till-
gångar nära Sverige och att mångadet finns leverantö-

i olika delarrer världen.av Marknaden är mycket
välutvecklad, transportsystemet är flexibelt och föräd-
lingskapaciteten i Sverige är god. förutsättningarDe i
bl.a. dessa avseenden gäller försom andra strategiskt
viktiga måste självfalletvaror prövas för varje en-
skild framgåttSomvara. intekan råolja olikaochens
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i dessahomogenoljeprodukter betraktas gruppsom en
avseenden.

fredskris ochmellansamband4.1.3
krissäkerhetspolitisk

någon logisk ellerfråga finnsviktig är detEn om
oljeområdetpå tillfrån fredskrisövergångnaturlig en

FörentaRisken för att t.ex.kris.säkerhetspolitisken
motståendepåsigskulleRysslandochstaterna engagera

ochMellanösternkonflikt i t.ex.isidor lokal -en
sådantlåta ettberedda att engage-skulledeatt vara
istormaktskonflikt Europatilleskalera -enmang
överskådlig tidförochmåste emellertid närvarandeför

mindre än denavsevärtliten ochmycketvaraanses
varförNågot skälövertygandetidigare.varit en

krissäkerhetspolitiskgå iöverfredskris skulle en
svårt attSverige därmedärdirekt berör se.som

fredskrisregeringen attuttalade198687:95 enI prop.
från säker-särskiljasoljeområdetpå kanknappast en

betrak-Fredskrislagretkris.betingadhetspolitiskt
dennatillgång förkrigsskedet.i omdärförtades som en

idiskuterasgiltigalltjämtbedömning kan varaanses
följande.det

tillgodoseattmedrimligt räknaattskalldetOm vara
betingatsäkerhetspolitiskti ettoljebehovetdel aven

fredskrissitua-föruppbyggdakrisskede med lager en
säkerhetspo-utgångspunkten ettattmåstetion, vara

fredskris varunderföregåsintekrisskedelitiskt av en
uttöms.fredskrisreserven helt

mot-fredskrislagret skallävensägas attHärom kan om
aktu-knappastförbrukning,månaders är dettresvara
rim-så tid. Ettkortunderförbruka lagretellt att

importbortfalletti attställetärligare antagande
då skärs ned medkonsumtionenbli att10-20% ochkan

lagretförutsättningar räckersådana7-10%. Under
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långmycket tid, två-trekanske år. Det är därmed
svårtmycket att föreställa sig fredskris påen

oljeområdet så långär djupsom och att freds-
krisreserven skulle helt uttömmas.

Det kan hävdas oljansatt minskade roll i energiför-
sörjningen, produktionsområden,nya producent- och kon-
sumentländernas erfarenheter samt uppbyggnaden inom

för IEA nationellaramen oljelagerav och fördelnings-
systemet skapat situation, där oljevapneten mist åt-
skilligt sin skärpa jämförtav med situationen under
1970-talet. Risken oljaatt samordnat avsiktligtoch
används ett politiskt påtryckningsmedelsom i fred har
därmed sannolikt minskat.

Detta utesluter självfallet inte att störningar i olje-
tillförseln till följd avgränsade konflikterav i t.ex.
Mellanöstern inträffa.kan Mellan flera staterna iav

områdedetta finns motsättningar politisk,med ekono-
misk och religiös bakgrund. åtskilligaInom arabstater
finns dessutom ekonomiska, sociala och religiösa mot-
sättningar. Det är inte osannolikt någraatt dessaav
konflikter under 1990-talet kan leda till väpnade sam-
manstötningar mellan olika grupperingar inom några
länder och även till krigshandlingar någramellan
stater.

Det nyligen träffade ramavtalet mellan Israel och den
palestinska befrielseorganisationen PLO bör ökadege
förutsättningar för att den historiska konflikten i om-rådet kan hanteras i fredliga former.

Oljan frånexporteras många länder i Mellanöstern. Även
våldsammaom urladdningar inträffar någravid tillfäl-

len, finns det knappast anledning utgå frånatt att mer
någraän få länder samtidigt är direkt berörda. Därmed

behöver inte bortfallet oljeleveranserav bli särskilt
stort. Samarbetet inom IEA och marknaden bör förmågaha
att begränsa och hantera mindre störningar kansom upp-
komma.
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iskillnadbör denbetonas attdetta sammanhangI som
fredskriser säkerhets-ochplanering görs mellansvensk

någon motsvarighet inomintepolitiska krisskeden har
vilket slaginom oavsettskeSamarbetet IEAIEA. avses

minskar.oljatillförselnstörning gör att avav som
kris-Sverige huvuddelenunderbetyder t.ex.Det att av

i enlighet medoljabli tilldelat IEP-skedet kan antas
reglerna.

fysiska till-föregående antagits denhar attdetI
förbli iråolja oljeprodukter attkommerochförseln av

krisskede.huvuddelen ettnormal underhuvudsak av
inteinträffa, vilket kanlikväl ett bortfallSkulle

utgå från minska-rimligt att denär attuteslutas, det
konsumtionsbegränsningartillförseln medde kompenseras

tillgängliga kom-fredskrislager ochoch uttag urgenom
sådan situationiHuruvida krisenmersiella lager. en

säkerhetspolitiskfredskris ellerbetecknas ensom en
krisensi efterhand tordekris Förstbetydelse.saknar

kunna avgöras.art

situation iövergår krigshotandeikrisskedetOm en
inom upphörtroligt samarbetet IEAär attdetEuropa,

oljaförfördelningssystemi ställetoch att NATO:s
påverka Sverigesfunktion.i detta kanträder Hur

hållfrånfå olika kanoljeleveransermöjligheter att
inte bedömas.närmare

Bedömning4.1.4

diskussion görförts 93OLUdenMot bakgrund somav
följande bedömningar.sammanfattningsvis

påinträffafredskrisallvarlig skallRisken för att en
sådanoljeområdet liten. Skullebedömaskan envara

möjligheterfinnslikväl inträffa attgoda genom sam-
fram-olika den. Detinom medel hanteramedarbete IEA

oljeleve-står osannolikt bortfalletdärför att avsom
sådanfå omfattning ochtill Sverige skulle enranser



67
utsträckning i tiden att den nuvarande fredskris-

tillreserven större del skulleen förbrukas.

Det förefaller också osannolikt att påfredskrisen
oljeområdet skulle övergå i säkerhetspolitisken kris

leder tillsom stormaktskrig i Europa.

oljan är strategiskten mycket viktig svåraOmvara.
motsättningar mellan stormakterna leder till att ett
stormaktskrig inte kan undvikas, kan förutsättas att
störningar inträffar i oljetillförseln till vårt land
oavsett Sverige är direktom berört eller inte av
konflikten. Svåra störningar i oljetillförseln kan dock

inträffaantas ganska isent krisskedet.

En fredskris och inledandeden delen säkerhets-av en
politisk kris kan när det gäller konsekvenserna på
oljeområdet knappast skiljas åt i den aktuella situa-
tionen. verkningarna i Sverige minskning till-av en av
förseln olja och beredskapsåtgärdernaav inför en
minskning ocksåär de eller likartade.samma Vidare kan
IEA förutsättas fungera bådai fallen, vilket inne-kan
bära att till börjanman beslutaren vissa marknads-om
stabiliserande åtgärder och därefter krisen lederom-
till ett betydande bortfall import sätterav fördel--ningssystemet i kraft. sådanI situationen skulle
Sverige tillförsäkras viss import,en samtidigt som
konsumtionsbegränsande åtgärder kan vidtas och freds-
krislager i anspråk.tas Skulle inteIEA fårfungera
Sverige på bådaagera hand iegen slagen kris-av
situationer.

Mot denna bakgrund OLUanser 93 att det är fullt
rimligt att även i fortsättningen behovense av
oljelager för fredskriser och för krisskedet i ett
samlat perspektiv. planeringenI bör det därmed vara
möjligt utgå frånatt att del fredskrisreservenen av
inom förramen IEA:s krishantering kan disponeras för

tillgodoseatt behov även i ett säkerhetspolitiskt
betingat krisskede. mindreOm delen fredskris-av
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på sätt,disponeras dettaplaneringsmässigtreserven
till-iändå sitt attfredskrisreserven syftefyller

oljevapnetfrånavhålla användaförsök atträcklig grad
sådanprispolitiskt syfte. Enutrikespolitiskti eller

också fortsättningenidisposition börplaneringsmässig
åtagandevårt till attIEAförenlig medfulltvara

olje-mötahålla viss för attoljelager storlekett av
försörjningskriser.

lagertill-övervägas attbör detbakgrundHot denna ge
tillspråkligt dengången inte knyterbenämning somen

politisk bakgrund.vissoljeförsörjningskris med enen
förbenämning ärmöjligatt reservenOLU 93 enanser

oljekrisreserven.äroljeförsörjningskriser. En annan

landetspå Sverige hot motutgör ettväpnatEtt angrepp
inom totalförsvaretsvidtarexistens.nationella Staten

åtgärder för-för attresurskrävandeomfattande ochram
sådantmotståförmåga ettattskall ha an-svarsmakten

skall kunnatotalförsvaretcivila delenDen avgrepp.
civilbefolkningen motvärnastödja försvarsmakten och

livsnöd-krigshandlingar och tryggaverkningar enav
så förviktig produktOljaförsörjning. ärvändig en

skallsamhälletmilitäracivila delarnade ochatt av
försörj-tillräckligkrigssituationi attfungera en

oljemängdmåste säkerställas. Enningsberedskap som
krigssitua-ibehovenangelägnade mestmot ensvarar

särskilt.tion därför beräknasbör

planeringsmässigtrimligenoljemängd intekanDenna
kunnaskallinom för ett lagertillgodoses somramen

mindreanspråk allttrotsi för ochett annattas
prin-ändamål. detdärmed attkritiskt OLU 93 anser

utgåplaneringentillrådligt icipiellt inte attär
i krigfrån behovetmöjligt täcka ävenär attdetatt

fredskrislagret.delmed aven

inteSverigebedömningtill är attskäl dennaannatEtt
ilagretdeldennaförbrukaberett attskulle avvara

sig idärigenom ställalindrigare kris, för att enen



69
situation där saknar de lagerman behövs för attsom
klara krigs- elleren neutralitetssituation. Hed en
sådan planeringsmässig disposition skulle kunna
ifrågasättas Sverige levde tillom det lagrings-upp
åtagande följersom IEP-avtalet. ingår inteav Det i
utredningens uppdrag att pröva omfattningen dettaav
åtagande.

4.2 Strategiskt överfall

Regeringens beslut inriktningen deom operativaav
försvarsförberedelserna och planeringen innebär att
totalförsvaret skall ha omedelbar ochen permanent
förmåga att framgångmed förhindra ett strategiskt

påöverfall Sverige. övrigtI innebär inriktningen att
ett traditionelltmer anfall mot kust eller över land-
gräns, s.k. begränsat anfall, eller neutralitets-en
situation skall kunna klaras återtagningstidefter en
på högst månader.tolv

Detta betyder att behoven i det strategiska överfallet
bör dimensionerandevara för lagringsåtgärderna, medan
behovet därutöver för att klara ett begränsat anfall
och neutralitetssituationen skulle täckas genom
resurskomplettering återtagningsskede.under ett

När det gäller oljeområdet behöver denna inriktning av
planeringen övervägas särskilt.

Det strategiska överfallet på Sverige inträffaantas
utan omfattande och observerade angreppsförberedelser i
ett läge förhöjd politiskav spänning i Europa. Det
finns inte anledning utgå frånatt att denna politiska
spänning ännu gett upphov till några allvarliga stör-
ningar i internationelladen handeln med olja. börDet
betyda att de kommersiella lagren vårti land iär
stort sett normala och att ett fredskrislager motsva-
rande 90 dagars normal förbrukning eller nettoimport
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inleds.strategisktfinns överfallnär ett

mindrestrategiskt överfall deltarFör mötaatt ett en
krigsorganisation. omfattan-försvarsmaktens Merdel av

förhållandevispågåstridshandlingar underkan antasde
driv-olja, främsttid. Försvarsmaktens behovkort av

tillgodoses lager ochmed dessdärmedmedel, kan egna
tillgångar distributions-kommersiellai detmed

systemet.

oljeprodukter under dencivila samhällets behovDet av
pågår ärstrategiskttid överfallkorta ett mersom

Tidsförhållandena omöjliggörasvårbedömda. kan antas en
myndigheter.administreraseffektiv ransonering avsom

Svåraockså förutsättas ske.hamstring kanOmfattande
vidareelförsörjningen förväntas.störningar i Enkan

minskarindustriproduktionenrimlig bedömning är att
istörningarföljd el-kraftigtmycket bl.a. avsom-

förbrukningindustrins eld-försörjningen och att av-
frågaiTransportaktivitetenningsolja minskar.starkt

förhållan-kan däremot antasgods och varapersonerom
Förbrukningen drivmedel därmed antasdevis kanhög. av

uppvärmning kanolja förnormal. Behovganska avvara
tillgängligaförbrukarnaklaras med hosantas resurser

så ochelförsörjningen brännare,fungerar att pumparom
civila samhälletsreglerutrustning användas. Detkan

lägreförbrukningsnivå avsevärtdärmed antaskan vara
tid kanförbrukning detunder den kortaän normal vara

frågan om.

börmilitära civilainom sektorernaochdeSammantaget
liteni ganskaförbrukningen olja talabsolutaav vara

lagersitua-Samtidigtstrategiskt kanvid överfall.ett
därförböri normal. Dettionen förutsättaslandet vara

tillgodose med demöjligt kvantitativt behovetattvara
importörer,finnsoljelager försvarsmakten,hossom

distributörer och förbrukare.

i falldiskussion det vartär attdennaSlutsatsen av -
några beredskaps-inte behövsutanför försvarsmakten -
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lager olja förav att klara anspråkde i detsom reses
strategiska överfallet.

Återtagning4.3

frågaNästa blir då det är rimligtom att anta att
kompletterande anskaffning olja kan skeav s.k.genom
återtagning så att även behoven i ett begränsat anfall
eller neutralitetssituationen kan täckas.

Om regeringen skulle besluta återtagningatt skall ske,
utan svåraatt politiska spänningar och konfrontationer
mellan stormakterna är för handen, måste återtagningen
kunna förutsättas fullt möjlig påvara oljeområdet.
Oljemarknaden kan sådanaunder förhållanden antas fun-

i huvudsakgera normalt. Inte heller för denna situa-
tion skulle därför något särskilt lager olja behövasav
för det begränsade anfallet eller neutralitetssitua-
tionen. återtagningom skall kunna ske krävs dock att
lämpliga lagringsutrymmen finns tillgängliga i landet.

såVäl sannolikt är emellertid att regeringen påförst
påtagligamycket indikationer beslutar återtagning.om

sådanI situationen kan det svårt påattvara mark-
naden anskaffa olja i större utsträckning än behövssom
för att klara nedskurenen löpande förbrukning. IEA:s
eller NATO:s fördelningssystem kan i kraftvara och
därmed förhindra import för lageruppbyggnad. Priserna
kan i sådan situationen också högt uppdrivna.vara

Olja är nödvändig för såvälatt militärade desom
civila delarna totalförsvaretav skall kunna möta ett
begränsat anfall och klara neutralitetssituation.en Om
regeringen först i ett sent skede krissituationav en
beslutar återtagningatt skall fårske, risken bedömas

alltförvara stor för att det inte är möjligt fåatt
tillgång till de för det begränsade anfallet eller
neutralitetssituationen nödvändiga kvantiteterna olja.
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inomförsvarsmaktenattkonstateraskansammanhangetI
hålla sinhåller delochsin ekonomiska avserram --

ibehöver detkrigsförbandendrivmedelslager,de somav
neutralitetssituationenrespektiveanfalletbegränsade

förkvantiteter behövssåledes inte endast deoch som
strategiska överfallet.det

bedömningengör OLU 93sagtsvadbakgrundMot som nuav
oljeområdetpå inför ettförsörjningsberedskapenatt

iinteneutralitetssituationanfall ochbegränsat en
åter-på förutsättningen attmånväsentlig bör baseras

isåledes attInriktningen börtagning kan ske. vara
oljade lagerfinnas huvuddelenskall somlandet avav

kravdeklaraskall kunnatotalförsvaretbehövs för att
neutralitetssituationelleranfallbegränsatett ensom

utredningensenligtemellertidbehöverDettareser.
någon underellerproduktinte förmening attutesluta

åter-förrisk plantid tas. Enmedvetenbestämd enen
så finnas.itagning fallbör

elleranfallbegränsatettbör betonas attDet en
planeringen skallineutralitetssituation ses som

krisskede.gemensamtutvecklingar ettalternativa efter
då för detplaneravanliga är attsynsättet avDet

två största kraven.defalldessa som reser

anspråkförhållandet mellan degäller resesNär det som
neutralitetsfal-respektive ii begränsade anfalletdet

i allaså anfalletbegränsadeinte att detär detlet,
påanspråkstörreföranledaförutsättasavseenden kan

Exempelvis denkanneutralitetsfallet.oljeprodukter än
mångaineutralitetekonomiska aktiviteten under av-

anfall.begränsatvid etthögre änseenden antas vara
uthållig aktivitet kanframför allthög ochMycket

marinstridskrafternavidare flyg- ochförväntas av
måste därförBeräkningarneutralitetskedet.under hela

behovsområden ochmilitäraolika civila ochförgöras
områdepå bör därefterrespektivestörsta behovetdet

beräkningen behovetfå dimensionerandebli för avav
oljeprodukter.olika slag av
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BERÄKNINGSMETODER5

direktivenI att utredningenanges särskilt skall
uppmärksamma frågan grunderna förom beräkning av
lagerbehoven för den statliga krigslagringen olja.av

dettaI kapitel diskuterar utredningen några metoder
tidigaresom använts för att beräkna behov olja iav

kriser. Vidare beskrivs ganska utförligt den beräk-
ningsmetod NUTEKsom använder.numera Avslutningsvis
drar utredningen slutsatser det förfarandeom som nu
bör användas för att beräkna behovet beredskapslagerav

olja.av

5.1 BOD-modellen

Under hälftensenare 1970-talet ochav första hälften
1980-taletav användes stor datorbaseraden modell för

att beräkna behovet beredskapslagringav bränslenav
och drivmedel, den s.k. BOD-modellen. Modellen hade
under 1970-talet utformats FOA-personal vidav
Överstyrelsen för ekonomiskt ÖEFförsvar ÖEF 1977
OA-rapport 3.nr

I BOD-modellen ställdes den beräknade förbrukningen av
olja i kris mot de beräknade tillgångarna. Beräknings-
gången i storavar drag följande.

Förbrukningen olja beräknadesav att nödvändigagenom
produktionsnivåer fastställdes för ett stort antal
industribranscher och andra samhällssektorer. Med en
input-outputmatris kunde påeffekterna energianvänd-
ningen sänkningav en produktionsnivån iav kris-
situationer beräknas. Ransoneringssystemens kapacitet
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frånockså. utgickBeräkningarnabeaktades prognosen
år.framtidaenergianvändningen ettöver

krissitua-iTillgångarna möjlig importutgjordes av
ikolochanvända vedmöjlighetertioner attoch

Lagertillgångar exkl.i landetolja.stället för -
också.beaktadesberedskapslager -

tid.sinvarit typisk för Densägas haBOD-modellen kan
möjlig attpå input-outputtekniken blevbygger an-som

tillgängligtmaterialstatistiskt blevvända attgenom
möjligt attADB-tekniken gjorde detoch attgenom

informa-innefattadeberäkningar storagörasnabbt som
låg för plane-till grundkrisertionsmängder. De som

naturligtlånga attföreföllvidare och detringen var
planekonomisk karaktär.beräkningsmetoderanvända av

5.2 Förenklad metod

ÖEF tillsammans medmitten utarbetade1980-taletI av
förenklad metodforskningsanstalt FOAFörsvarets en

februari 1986krisbehoven rapportberäkning FOAför av
olja.försörjningsanalyser förförMetod

från krisbehoven kanutgick attförenklade metodenDen
fredsförbrukningenhistoriskafastställas den avur

till förväntad konsum-Justeringar hänsynenergi. med
förendastgörasenergiprognoser föreslogstion enligt

framtida konsum-sådana där denprodukter,ochsektorer
från historiskaavvika dentionen förväntadesstarkt

utvecklingen.

genomsnittligKrisbehoven beräknasföreslogs som en
multi-fredsförbrukningkonsumtionsnivå historiskav

före-behovsgrupperkrislängden. Antaletplicerad med
industri, samfärdselnämligentill tre,reducerasslogs

Övriga behovservice sektorersbostäder ochsamt m.m.
någon behovsgrupper.iinräknas dessa trekunde av
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Beräkningsmetoden hade fördelen att den enkel attvar
tillämpa, samtidigt den lättöverskådlig.som var Den
fyllde anspråkde flexibel krishanteringsom en kan
ställa. Metoden hade inte planekonomisken grund.

Den förenklade metoden användes års1985 energi-av
beredskapsutredning EBU i SOU 1986:42. Utredningen
fann det emellertid nödvändigt i vissaatt avseenden
komplettera vidareutvecklaoch modellen.

Med hänsyn till de förskjutningar bedömdes skesom
mellan olika oljeprodukter inom för totaltramen en
ganska oförändrad total oljekonsumtion, ansåg EBU det
nödvändigt att basera beräkningarna på produktvisa

överprognoser den framtida oljeanvändningen.

vidare fann EBU att det otillräckligtvar att arbeta
med endast tre behovssektorer. Sålunda beräknades
behoven olja särskiltav för jord- och skogsbruket samt
för elproduktion. Dessutom delades sektorn samfärdsel

i landsvägstransporter,upp flygtrafik och utrikes
sjöfart. Behovet för försvarsmakten beräknades
särskilt.

I beräkningsmodellen låg således överen denprognos
fredstida konsumtionen olja tillav grund för beräk-
ningen försörjningsbehovet.av Kris- och kriqskonsum-
tionen bestämdes de konsumtionsnivåerav ansågssom

nödvändigavara för olika sektorer samhället.av
Lagerbehovet erhölls frånattgenom den beräknade
konsumtionen dra beräknad importav samt ersättnings-
möjligheter med el och Vidareved. gjordes avdrag för
bl.a. kommersiella lager, lager i fastigheter och
gårdscisterner. bristDen återstoddäreftersom skulle
täckas olikamed slag beredskapslager.av
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modellaktuellaNUTEK:s5.3

äranvändernärvarandeför enmodell NUTEKDen som
förenkladeversion denutveckladdatoriserad och av

föregående. Beräknings-ibeskrivits detmetod som
förvaltnings-också denefterutvecklatsharmodellen
Riksrevisions-granskning 1992:27Frevisionella som
beräknings-år aktuellagjorde NUTEK:s1992.verket

på följande sätt.beskrivasmetod kanellermodell

syfteModellens5.3.1

viktigtutgörförsörjningsplanerEnergibalanser och
påi arbeteNUTEK:splaneringsunderlagochbesluts-

möjliggöraområde. För attenergiberedskapens
beräkningar användskomplexa eneffektiva, snabba och

Modellensimuleringsmodell.beräknings- ochdatoriserad
användningsområden.tvåfrämsthar

olje-användningsområde behovetberäknaär att avEtt
Utgångspunkten ärolikakriser slag.lagring inför av

fråga konsumtionsmönsterförhållanden ifredstida om
konsumtions- ochhurlagring. antagandenMedoch om

lagrings-krisi kantillförselförhållandena ändras en
beräknas.behovet

över-användningsområde utgöra ettär attannatEtt
försörj-verkligvidplaneringsredskapsiktligt en

exempelvisskallhjälp modellenningskris. Med av
förgörasuthållighetsanalyser kunnakänslighets- och

insatsnivåerberäkningarliksomenergiförsörjningen, av
energiområdet.påberedskapsåtgärderför

uppbyggnadModellens5.3.2

åskådliggörs i figurberäkningsmetodeniHuvuddragen
5.1.



Figur 5.1 Beräkningsmetod

IngåendeOlika oljeprodukter Statl krigneutr- 0-
lager Statl fredskr- -

Tvångsl neutr- o-
krig
Tvångsl fredskris-
Kommersiella-

Tillförsel FörbrukningImport -
Raffinering -

Industri- -

Transport- -
ErsättningE1 -- -

Ved - -
Bost service- o-

Utgående
lager
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beskrivasenkeltkanBeräkningsmodellens uppbyggnad som
varjedittillgångar detoljeprodukterlager medett av
görssamtidigt detperiod produkter,levereras somnya

periodvarje görsförbrukning. slutetför I enuttag av
liggerbefintliga sedanavläsning lagret,det somav

därpåberäkningar i denmotsvarandetill grund för
perioden.följande

oljeproduktsåledes varjeförgällerförenklatStarkt
följande beräkningssamband.

börjanvid periodensLager
perioden tillförda volymerUnder+

periodenKonsumtion under
energislagErsättning andramed+

vid periodens slutLager

följande.i detberäkningsposterna kommenterasolikaDe

börjanvid periodensLager

oljelagringsbehovetUtgångspunkten beräkningarnai av
finnsolika slag,oljeprodukterär de lager somavav

beräkningen Föringången periodvid den avser.somav
inärvarande delas lagren upp

krigslager,neutralitets-statliga och-
statliga fredskrislager,-

neutralitets- ocholjebolagens förbrukarnasoch-
krigslager,

fredskrislager,oljebolagens förbrukarnasoch-
kommersiella lager.-

lagertillgångar vidtillläggaskanslagAndra av
kommersiella de volymerlagerMedbehov. somavses

håller ioljehandelsföretag storförbrukare lageroch
lagringsskyldighet. beräknasföreskrivenutöver Lagren

varje oljeprodukt.förseparat

på möjligtberäkningen är attdetmedBeroende syftet
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vilkastyra slag fårlager användas.av som Storleken

på lagren påbaseras kända normalförhållanden, kanmen
också ändras påberoende förutsättningarna.

Tilltöraol

Tillförsel sker import råoljagenom och oljepro-av
Råoljandukter. måste raffineras, medan produkterna kan

tillgodoräknas direkt. vad gäller raffineringen räknar
råoljanmodellen till oljeprodukterom med de utbytes-

tal som anges.

Tillförselnivån för varje period ianges procent av
normaltillförseln. Importnivåerna kan generelltanges
för samtliga oljeprodukter eller särskilt för enskilda
produkter.

Förbrukning

Förbrukningen är i modellen uppdelad i ett antal
sektorer. För varje sektor grundförutsättningarnaanges

frågai vilka oljeprodukterom vilkaoch volymer som
används. Vanligen görs indelning ien

industri,-
uppvärmning och service,-
bensindrivna transporter,-
dieseldrivna transporter,-
utrikes sjöfart,-
flygtransporter.-

Ytterligare sektorer vidkan behov tillföras. För varje
förbrukningssektor för varje periodanges konsumtions-
nivån i procent Ävennormalkonsumtionen.av konsumtion
uttryckt i absoluta tal kan läggas in. Den sammanlagda
förbrukningen varje oljeproduktav beräknas över de
olika användningssektorerna.
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Ersättning

bristsituationimöjlighet attVissa harkonsumenter en
olja. främstgå ärenergibärare än Dettill andraöver

iintresse dessaärvedel och samman-numera avsom
konsumtioneni fall attmedger dessahang. Modellen av

energi-i ersätts med andraställetolja reduceras och
bärare.

vid periodens slutLager

informationsbearbetningen är det lagerResultatet av
dåberäkningsperiodens lagerslut. ettfinns vid Omsom

tillgängliga lagerfinns, visar det attfortfarande
frågaiförutsättningar angettsräcker med de omsom

konsumtion tillförsel.och

mindreutgående beräkningsmässigt änärlagretdetOm
Beräknings-brist föreligger.visar detnoll, att en

tillgångarna förbrukning-ochmässigt balans mellankan
på ingåendeerhållas ändra storlekenatten genom

konsumtiontillförsel ochändra antagandenlager, om
åtgärder.kombinationeller dessaaven

indataModellens5.3.3

tvåingångsvärden nämligenär slag,Modellens av
simuleringsvärden.basvärden och

Basvärden

grundförutsättningar be-för modellensBasvärden utgör
båderäkningar, ochgäller absoluta volymervad

frånuppgiftersäsongsvariationer. Underlaget utgörs av
centralbyrån, oljebolag, ochStatistiska förbrukare

från främstinomolika Modellen arbetarenheter NUTEK.
månadsvärden.med
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Konsumtionen oljeprodukter varierar åretav över i ett
säsongsmässigt mönster. Exempelvis är bensinförbruk-
ningen störst under påberoendesommaren omfattandeen
semestertrafik. Konsumtionen eldningsolja kulminerarav
helt naturligt åretsunder månader.kalla Dessa
säsongsvariationer är årganska stabila från år och är
inlagda i modellen.

basåretsDet senaste förhållanden används automatiskt
ingångsvärdensom för de absoluta volymerna för konsum-

tion, tillförsel och lager. Värdena kan dock modifieras
manuellt, t.ex. att basårettgenom annat elleranges

att enskildagenom värden ändras.

Bimuleringsvärden

Simuleringsvärden används för att modifiera basvärdena
och för att dessa till olikaanpassa antaganden. Det
gäller antaganden t.ex. konsumtion, tillförsel,om
raffinaderiutbyte, väderförhållanden, effekter av
konsumtionsdämpande åtgärder möjligheteroch att
disponera olika lager.

På längre sikt varierar konsumtionen till följd av
faktorer konjunktursvängningar,som ekonomisk tillväxt,
väderförhållanden och oljeprisernas utveckling. En
ekonomisk högkonjunktur, hög tillväxt, kalla vintrar

lågaoch oljepriser bidrar sålunda till att öka olje-
konsumtionen. förhållandenMotsatta dämpar förbruk-
ningen. Lager tillförseloch påutvecklas påsikt ett
sätt i stora dragsom speglar förbrukningen.

beräkningarnaOm pågörs grundval iav prognoser
stället för med faktiska uppgifter innebär detta att
basvärden ersätts simuleringsvärden.med

olikaDe kris- krigsfalloch vilkaför beräkningar
behöver göras, tidsperioderavser olika längd, t.ex.av
månader år.och I modellen kan indelning göras ien
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längdsammanlagdaBeräkningsperiodenår.månad eller
året dåpåmånaddenfritt. gällerväljas Detsammakan

beräkningen startar.

överväganden5.4

bered-beräkna behovetför attolika modeller avDe
föregåendebeskrivits i detoljaskapslager somav

elementprincipiella element. Dessaalla sammarymmer
till-början,krisensvidtillgängligaärär lager som

olja medmöjlighet ersättaattkrisen,underförsel
krisen.förbrukning underenergibärare ochandra

iplaneringsförutsättningarnadåFrågan är de nyaom
metoderellernågra gör modellernågot avseendeneller

ändamålsenliga.mindreprincipiella slagdettaav

planeringsförutsättningarnaförKännetecknande de nya
strategiskanämligen detkrigsfall,ett nyttär att

återtagningtillsammans medtillkommit ochöverfallet,
huvud-neutralitet utgöranfall ellerbegränsatför

kapitel har4försvarsförberedelserna. Iinriktning för
Därvid harinriktning diskuterats.innebörden dennaav

såställerstrategiska överfalletdetkonstaterats att
utanförpå detoljeprodukter attbegränsade krav

lagring.någon särskildinte behövsförsvarsmakten
ochdistributörerimportörer,olika hosslagLager av

sådantillräckliga iheltbörförbrukare envara
kvalitativiöverslagsmässig huvudsakochsituation. En

olika element,innefattar modellensbedömning, som
intepreciserad kalkylsiffermässigtvisar att en

behöver göras.

vid krisförloppemellertidsigdetställerAnnorlunda
på någrakrisskedei tiden. Ettutsträcktaärsom mer

ettneutralitetsskede ellermånader följs ettavsom
så lång tidsrymd,sammantagetutgörbegränsat anfall en
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siffermässigtatt preciserade beräkningar frågai deom

element ingår i modellensom behöver göras.

viktig frågaEn är vilka värden kan och bör sättassom
in i de olika momenten i beräkningsgången.

Prognoser eller utfall

diskuteratsDet har det är lämpligtom att arbeta med
faktiska utfallssiffror, eller i ställetom prognoser
för lager, förbrukning och tillförsel i det framtida
fredssamhället bör användas.

Allmänt kan sägas att siffraden används i visssom
mening är ävenen denprognos, sakligtom sett hämtas

åretssenaste statistik.ur Underförstått antas näm-
ligen såi fall variabelnatt har värde vid densamma
framtida tidpunkt beräkningarna faktisktsom avser,
eller att aktuell siffraen utgör såett väl gott
närmevärde på det framtida variabelvärdet som en
genomarbetad prognos.

ifrågasättaskanDet det är nödvändigtom numera att
basera beräkningar behovet beredskapslagerav av av

påolja genomarbetade avseende oljeanvänd-prognoser
ningen något visst år, årt.ex. år1997 eller 2000. I
kapitel framgick2 att den totala oljeförbrukningen år
2000 bedöms på i huvudsak nivåvara årsamma 1991som
eller 1992. Inom denna bedömdes idockram första hand
förbrukningen motorbensinav och flygfotogen öka
relativt kraftigt. Förbrukningen lätt eldningsoljaav
bedömdes minska kraftigt.

Erfarenheten talar för att betydande osäkerhet vidlåder
överprognoserna den framtida förbrukningen oljaav

totalt sett och särskilt frågai enskilda oljepro-om
dukter. Osäkerheten kan främst föras tillbaka på oviss-
het den allmänna ekonomiskaom tillväxten, osäkerhet om
sambandet mellan tillväxt oljeförbrukningoch inteoch
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t.ex.prisförändringar föranleddaminst effekter avav
skatteändringar.

tidigare använ-finns till varförskälFlera prognoser
beredskaps-beräkningar behovetförgrunddes avavsom

förutsågsolja ökakonsumtionenattEttlager. avvar
behovsberäkningarnamåstesådan situationsnabbt. I en

bered-aktuelladeutgå från prognossiffra, för atten
förhål-små iföralltidinte skallskapslagren vara

attskälannatEttbehoven.till beräknadede varlande
lagringsut-storaattförutsattelageruppbyggnaden nya,

byggnadsinvesteringar krävdeanskaffades. Dessarymmen
långsiktig planering.en

båda avseenden.i dessaSituationen heltär annannu en

olja totalt settförbrukningenbedömsförstaFör det av
Förskjutningar dock antaskansärskilt mycket.inte öka

minskaroljeprodukter.olika Iske mellan prognosen
möj-varförined delar,brytsnär densäkerhetendock

olika slagpålitliga förligheterna göraatt prognoser
små. kanpraktiken Deti är ganskaoljeprodukterav

långtgått när denredannedbrytningen förhävdas att
energi-olikaenergiefterfrågan idelassamlade upp

lång.prognosperioden äri vart fallbärare, om

i skalastorinte aktuellt attär detandraFör det
lagringsanläggninqar för klaraattiinvestera en

iSituationen ställetärlagringsvolym.framtida större
motsatta.den

oljeprodukter, dvs.Lagerhållning olika slag avavav
kräverochsnabbtganskasjälva kan anpassasvaran,

framförhållning, äri fall detnågon lång vartinte om
förskjutningar mel-fråga måttliga förändringar. Deom

därförske, kanattkan kommaolika produkter,lan som
ställnings-inträffat ochnär defördel hanterasmed

på fakta.baserastagandet kan

faktiska siffror äranvändafördel med attbetydandeEn
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att de beskriver ett energisystem är konsistentsom med
sin omgivning. Det är inte troligt att framen prognos

årtill 2000 skulle göra detta.

Härtill kommer att fundamentalen osäkerhet alltid
måste vidlåda antagandena krisernas längdom och
importmöjligheterna under olika skeden kriserna. Detav
är dessa antaganden är avgörandesom för lagringsbe-
hovet. sådanaUnder förutsättningar är det knappast
meningsfullt att söka skenbart ökaden precision i
beräkningarna att användagenom prognossiffror.

Mot denna bakgrund bör faktiska utfallssiffror för
bl.a. förbrukning, lager tillförseloch åravseende
1992 kunna användas i aktuella beräkningarnu av
behovet beredskapslager.av siffrorDessa kan anses
utgöra såväl rimligen på utfallet årprognos t.ex.
2000 resultatetsom genomarbetadav en Riskenprognos.
med att påförfara detta sätt är liten i och med att

finnsdet möjlighet att göra beräkningar ocksånya och
fatta beslut,nya utvecklingenom skulle ta ett väsent-
ligt annorlunda förlopp än det beräkningarnasom bygger
på.

Anknytning till fredskonsumtionen

Den fredstida oljekonsumtionens storlek kan hasynas
stor betydelse för beräkningen nödvändig förbrukningav
i krissituation.en Det är naturligt sådantatt ett in-
tryck uppståkan i och med att behovet i kris i olika
sektorer i beräkningsmodellen vissanges som procenten

normal konsumtion.av Detta samband är emellertid sken-
bart, vilket visas i det följande.

När det gäller industrisektorns behov energi ochav
olja i olika krissituationer, grundas beräkningarna på
detaljerat underlag.

ÖCB gör s.k. försörjningsanalyser på olika nivåer.
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olikabehovidentifiera de avattärdessamedsyftet
krissitua-olikaiföreliggertjänsteroch somvaror

tillgodo-skallkrig,krisi och sombehovtioner. De
civilbe-försörjning förlivsnödvändigfrämstärses,

försvarsmakten.tillstödfolkningen och

gällakanFörsörjningsanalyserna

gummiindustrhnochplast-t.ex.bransch,en-
svetsningdelfunktion, t.ex.ellerdelbransch enen-

gjutning,eller
aluminium, koppar.särskild t.ex.vara,en-

ärdetaljeringsnivåer detochpå olikagörsAnalyserna
behovetsummeringar av pro-antalett somefterförst

iochaktivitetsnivå olika branscheriduktion och
erhålls.krisfallolika

iindustribranschaktivitetsnivå i ennödvändig enNär
denviss procent avkrissituation uttrycks som en

ochanalysenresultatnivån, ettdettaär avnormala
analysen.användsmetodför den ;inte uttryckett som

på absolutalångt möjligtsåsåledesbyggerMetoden
relativa tal.iresultatettal, angesmen

aktivitetsnivå inödvändig enÖCB uppgifterlämnar om
däreftertill NUTEKNUTEK. aggregerarbranscherrad
tillolika branschernaaktivitetsnivåerna endeför
siffraoch dennaindustrisektornsiffra för -samlad

beräkninqsmodellen.isedananvändsprocenttaldetta -

görssamfägdselsektarggngolikaÄven degällerdetnär
ochtransporterbehovetberäkningar överdetaljerade av

drivmedel.behovetdärmed av

transporttjänsterbehovetinventeringÖCB avgör aven
funk-berördamedtillsammanskrigkriser ochunder

försvarsmakten.myndigheter ochtionsansvariga

materiel analyserasfrån statistisktutgångspunktMed
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olika faktorer påverkarsom varutransporterna i kris

krig.och Viktiga faktorer är antaganden utrikes-om
handelns nivå och aktiviteten i industrin under olika
kris- krigsskeden.och Särskilt analyseras försvars-
maktens transportbehov och behov transporter förav
undanförsel och lageruppbyggnad.

Möjligheter att omfördela transporter mellan olika
trafiksätt beaktas även. ledningMed statistik görsav
antaganden långahur olikaom slag transporter är.av
Ytterst uttrycks transportbehoven i absoluta storheter

tonkilometer.som Bedömningarna leder fram till ett
behov transporter förav samtliga aktuella varugrupper.
Detta behov uttrycks slutligen viss aktivitets-som en
nivå för landsvägstransporterna gods totalt iav
landet.

För att bedöma behovet persontransporterav utnyttjas
statistik persontransportarbetetom olikamed trafik-
sätt fördelat på arbetsresor och fritidsresor Medm.m.
ledning denna statistikav analyseras behovet av per-
sontransporter i samband med arbete, vilket hänger

med aktivitetsnivånsamman i ekonomin, ioch samband
med försvarsmaktens inkallelser En sammanvägdm.m.

bedömning resulterar i nödvändig aktivitetsnivåen för
persontransporter under olika krisskeden.

Det kan nämnas att särskilten analysnoggrann och pla-
nering görs i fråga behovetom flygtransporterav med
civila flygplan i kris och krig. Denna planering utgår
från identifierade transportbehov för ochpersoner

såvälsamt gällervaror inrikes utrikes flygtran-som
sporter. Inom för vad tillgängligaramen flygplan med-

beräknas nödvändigtger antal flygtimmar. Dessa kan
sedan omräknas till ett behov flygdrivmedel.av iDet
absoluta tal beräknade behovet flygdrivmedelav ut-
trycks därefter i NUTEK:s modell andelsom normalen av
fredstida konsumtion.
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uppvärmningolja fördäremot gäller behovetNär det av
småhus, sägas attlokaler kanflerbostadshus ochav

på tillkoppling dendirektberäkningarna bygger en
frågaEgentligen är det dockfredskonsumtionen.normala

införs lägre dag-förutsättningatt resp.om enenom
människordäri olika slag utrymmennattemperatur av

tilluppehåller sedansig. relaterastemperaturDenna
procenttalinomhustemperaturen och ettnormaladen

erhålls modellberäkningarna.ianvändaskansom

behovAvslutningsvis försvarsmaktensnämnas attkan av
i krigfordon ochdrivmedel ochför flygplan, fartyg

utgångspunkt i antal enheterneutralitet beräknas med
gångtimmar bedöms kunnaolika antaloch detslag somav

ingårkrigssituationerdeenheterna undertas ut somur
således i tal.absolutai planeringen. uttrycksBehovet

överslagsviskrisskedeti beräknasBehovet ensommera
multipel normala fredsbehovet.detav

Bedömning5.5

diskussion förts drar OLU 93denMot bakgrund somav
sammanfattningsvis följande slutsatser.

kriseroljelagring ochförFör beräkna behovetatt av
i fortsättningen användas metoder ellerkrig bör även

tillgängliga samtfrämst lagermedmodeller arbetarsom
krisen.förbrukning hartillförsel under OLU 93och

intesvårt sig rationell metodföreställaatt somen
på i gällernär detvart falldessa element,bygger

någratidsig änkriser över längresträckersom
veckor.

beräk-tagit aktuelladel hurhar NUTEK:sOLU 93 av
Test-ningsmodell är uppbyggd och hur den arbetar.
prin-dekörningar genomförts. Modellenhar rymmer

ingå i rationell modell.cipiella börelement som en
självfalletberäkningsmodellen är dockresultatDet ger



89

helt beroende de förutsättningar införs frågaiav som
tillgångar vid krisens början tillförselom samt och

förbrukning under krisen. Beräkningar kan göras med
olika antaganden i alla nödvändiga avseenden.

Därmed behöver särskilt diskuteras vilka principiella
värden frågabör ianvändas förbrukningensom i fredom

kriseroch olika slag.av

Hittills ihar sammanhang detta slag överav prognoser
framtida oljeförbrukning använts. En ganska lugn ut-
veckling kan frågaförutses i oljeförbrukningennu om
totalt Vissasett. relativa förskjutningar mellan olika
oljeprodukter kan förväntas. inteDet är givet att ökad
precision och säkerhet vinns används.om prognoser

ärDessutom det möjligt att vissamed intervall jämka
inriktningen lagringen, utvecklingenav skulle taom
ett väsentligt annorlunda förlopp än det beräk-som
ningarna på.bygger storaDe osäkerheterna i beräk-
ningarna ligger övrigtför i antagandena krisernasom
längd importmöjligheternaoch kriserna.under Mot denna
bakgrund att utfallssiffror årOLU 93 föranser 1992 nu
bör frågaanvändas i fredstillförsel, kommersiellaom
lager och fredsförbrukning olja.av

I NUTEK:s beräkningsmodell uttrycks behovet olja iav
olika användarsektorer procentandel densom en av
normala konsumtionen. ifrågasattsDet har detta ärom

lämpligtett förfarande. Krisbehoven skulle därmed
påverkas fluktuationer i den fredstidaav konsum-
tionsutvecklingen.

ÖCB utför detaljerade beräkningar behovet olikaav av
tjänsteroch i olika kris-varor krigssituationer.och

Beräkningarna så långtgrundas pådet möjligtär
absoluta kvantiteter olika tjänster.ochav Detvaror
är endast resultatet analysen uttrycksav attsom som

viss andel den aktivitetsnivånnormalaen i vissav en
industribransch är nödvändig. Procenttalen för olika
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tillNUTEK genom-industribranscher enavsummeras
kriser.olikaindustrin iaktivitetsnivå försnittlig

olikabehovetberäknasdetaljerat sätt avPå likaett
Beräk-ochtransporter personer.slag varoravav

i absolutautsträckning uti storningarna mynnar
uttryckssamfärdselsektorerolikakvantiteter. För

krisi motsvararbehovet enattslutresultatet ensom
aktivitetsnivån.normalaviss andel denav

Ävenuppgifter.på aktuellaöCB:s beräkningar grundas
beräkningarnalämpligt baseraatt avgör detdetta

på faktiska utfalls-oljaberedskapslagerbehov avav
iskulleanvändas,prognosuppgifter skullesiffror. Om

aktivitetsnivåerna olikainomangivnadestället
behövagrundabsolut anpassasharsektorer en -som-

oljeförbrukningen.utvecklingenbedömdatill den av

ÖCB behovenberäknartagit hur avdelatt haEfter av
krissituationer,itransporterindustrivaror ochbl.a.

ianvändasberäkningar kan nudessaattOLU 93anser
kanoljelager. Behovenberäkningar behovaktuella avav

beräkningstekniskt uttryckasalltså i som enmodellen
aktivitetsnivån olikaifredstidadenviss procent av

förbrukningssektorer.

aktuellaatt NUTEK:sfinner 93OLUbakgrunddennaMot
behovetberäknaändamålsenlig för att avärmodell

kris-dimensionerandeolja för deberedskapslager av
regeringeningår i dekrigssituationer avoch som

planeringsförutsättningarna. OLU 93föreskrivna an-
pågrundadeberäkningari dedärför modellenvänder

kapitel.följandeiredovisasolika antaganden som
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6 BEHOV AV OLJA OCH OLJELAGRING

omfattningen den lagringav olja behövsav för attsom
tillgodose behoven i kris- krigssituationeroch är en
direkt följd de antagandenav görs konsumtions-som om
nivån samt tillförseln iom form import till-ochav
gängliga lager.

dettaI kapitel redovisas beräkningar utgår frånsom
olika förutsättningar. Förutsättningarna och de
resultat de leder till diskuteras. Kapitlet avslutas
med ett konkret förslag till lämplig omfattning och
produktstruktur för beredskapslagringen olja.av

Vissa viktiga förutsättningar, b1.a. varaktigheten av
krigs-ett eller neutralitetsskede, och de lagrings-

behov dessa leder till är hemliga. Samma sak gäller
självfallet förslaget till beredskapslagring.
Nödvändigheten påverkarsekretessav framställningen i
kapitlet. Förslaget till beredskapslagring vissaoch
andra uppgifter redovisas i bilaga hemlig2 till
delbetänkandet.

6.1 Gemensamma förutsättningar

Krisskedet, totalt antassom tillvara tolvupp
månader, inleds med period med växandeen politiska
motsättningar mellan stormakterna eller lokalt imera
det europeiska området. Därefter följer ett krigs-
hotande krisskede hårdnandemed politisk konfrontation.

Krisskedet övergår i ett stormaktskrig vårti närom-
råde. Två olika utvecklingar dåär möjliga. Den ena
innebär att Sverige står neutralt, medan den andra
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begränsats.k.för ettSverige utsättsinnebär att
anfall.

olikaföroljeprodukterkonsumtionenantagnaDen av
undersamtskedetkrigshotandeändamål detundercivila

i huvud-krigssituationen motsvararneutralitets- eller
bedömningar.ÖCB:s respektive NUTEK:ssak

krigshotandedetkonsumtionen underbetyder attDet
60%genomsnitt motsvararindustrin avinomskedet som

bostadsuppvärmning ochkonsumtionen förnormala,den
ochnormaladen70%motsvararserviceverksamhet av

olikasamfärdselochinom transporterkonsumtionen av
bör noteras80%. Detochvarierar mellandrivmedel 50

industrivaror för-produktion exportochvissatt av
krig ochUnderkrigshotande skedet.detutsätts under

ikonsumtionsnivån industriniliggerneutralitet
liggerbostadsuppvärmninggenomsnitt lägre medan m.m.
frågakrigshotande skedet. Inivåpå i det omsomsamma

upprätthållas med flyg,aktivitethögkantransporter
lastbilar och bussar.

drivmedel harberäkning behovetFörsvarsmaktens avav
enligt gällandebehovetandelgranskats. Den somav

bered-allmännatäckas medansvarsfördelning skall
beräkningarna.iinlagtsharskapslager

import, lager ochfrånutgår uppgifterBeräkningarna om
effek-prövaår attsyfteförbrukning 1992. Iavsersom

gjortsberäkningar medsäsongsvariationer harter av
driv-bränslen ochstartmånader. flertaletFörolika

små.ganskahäravsigvisar effekternamedel vara

raffineras antasråolja importeras ochUtbytet somav
normala. Idetkrisskedet motsvarainledandeunder det

importerasi ochråolja finnsfråga lager somsomom
raffineringeninriktasskedetkrigshotandedetunder

motorbensinmöjligt utbytehögreteknisktett avmot
dieselbrännolja.och
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Sverige förutsätts i beräkningarna i oförändrat mönster
delta i det internationella utbytet olja och olje-av
produkter. Under hela krisskedet antas därför exporten

raffinerade oljeprodukterav iske oförändrad relativ
omfattning till importen olja. Det betyderav att
export motorbensin, dieselbrännolja,av lätt tjockoch
eldningsolja antas ske även under det krigshotande
skedet. Detta kan i svår kris,en t.ex. där IEA-
samarbetet har upphört, erbjuda vissa möjligheter.

Under ett begränsat anfall eller neutralitet, antas
inte någon import olja ske.av

Under det krigshotande skedet vidsamt begränsat anfall
eller neutralitet förutsätts dieselbrännolja och lätt
eldningsolja vid behov ömsesidigtvara tekniskt utbyt-
bara.

Under det krigshotande skedet vidsamt begränsat anfall
eller neutralitet antas knappt m3milj.0,3 lätt eld-
ningsolja och m3milj.0,05 dieselbrännolja finns isom
villatankar gårdscisterneroch itas anspråk ägarnaav
för ändamål.avsett Beräkningsmässigt förutsätts inte
någon oljeförbrukning ersättas med utökad användning av
ved, el, kol eller andra bränslen. krisI kan docken

frånbyte ett bränsle till ett annat förutsättas ske
beroende på tillgång och priser. säkerhetsmarginalEn
kan därmed sägas finnas i beräkningarna.

Behov olja förav elproduktion ingår inte i beräk-
ningarna. Detta utgör idel frågeställningstörreen en

blisom behandladavses i nästa etapp i utrednings-
arbetet.

För att drift- och leveranssäkerheten i oljedistribu-
tionssystemet skall klaras behöver viss minstaen
lagervolym finnas. Denna kvantitet varierar inom vida
gränser under olika förutsättningar. Erforderlig kvan-
titet ingår i fredskrislagret och förutsätts finnas i
lager vid utgången det krigshotandeav skedet. Behovet
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inte beräk-påverkar därmedlagerkvantitetdennaav
ningarna.

räkneexempel6.2 Några

åtta olika fall. Iberäkningar förgenomförthar93OLU
förutsättningarnaligger deräkneexemplen gemensamma

ianspråktagandeimport ochantagandenamedanfast, om
utredningensEnligtvarieras.fredskrislagerfrämstav

möj-tillräckligt spektrumdärmed ett avmening täcks
olikabeskrivs deföljandekrisförlopp. detliga I
hemligairedovisas denBeräkningsresultatenfallen.

bilagan.

Fall 1

till-konsumtion ochkriskedet ärinledandedetUnder
vid ut-kommersiella lagren1o0%.normal Deförsel

frånbortsettärkrisskedetgången inledandedet -av
krisen.i börjanlikasäsongsvariationer stora avsom-

och mot-importenfallerskedetkrigshotandedetUnder
Kommersiellanormala.genomsnitt 50% deni avsvarar

ochskedetkrigshotandeanspråk deti undertas -lager
begränsatettdå underfinns ävensådana lager -om

neutralitetssituation.elleranfall en

Fall 2

dessutomi fall 1,förutsättningar gäller mensomSamma
respektivefredskrislagrettredjedelfår avhögst aven
skedet.krigshotandeanspråk detunderprodukt tas 1
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Fall 3

samma förutsättningar gäller i fallsom 1, undermen
krigshotandedet skedet faller importen och motsvarar i

genomsnitt 40% den normala.av

Fall 4

förutsättningarsamma gäller i fallsom 3, dessutommen
får högst tredjedelen fredskrislagretav respektiveav
produkt i anspråktas under det krigshotande skedet.

Fall 5

Under det inledande krisskedet utgör konsumtionen 90%
importenoch 80% den normala.av Under det krigshotande

skedet faller importen och motsvarar i genomsnitt %50
den normala.av Kommersiella lager tas i anspråk under

krisskedet sådanaoch dålagerom finns- även under-
ett begränsat anfall eller neutralitetssituation.en En
tredjedel fredskrislagretav respektiveav produkt tas
i anspråk, vilket inte fullt motsvarar skillnaden
mellan konsumtion importoch under det inledande
krisskedet.

Fall 6

Samma förutsättningar gäller i fall 5,som undermen
det krigshotande skedet faller importen och utgör i
genomsnitt 40% den normala.av

Fall 7

Samma förutsättningar gäller fallsom 5, ingen1 men
del fredskrislagretav i anspråk.tas
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roll 8

ingen. fall 6,gällerförutsättningar men1somSamma
anspråk.fredskrislagret tas 1del av

bered-till behovframleder avåtta räkneexemplenDe
från praktisktsigsträckeroljaskapslagring somav

lagring till ganska4ochfall 2allsingentaget
och 8.lagring fall 7omfattande

fallenolikadeDiskussion6.3 av

importmellanbalansärdetinnebär attochFall 3l
Beräk-krisskedet.inledandedetkonsumtion underoch

konsumtionen motsvaraochimportenningsmässigt antas
möjligtnivån. är detSjälvfalletnormaladen100% av

nivå, den90%sägpå lägrenå avävenbalansatt en
dåimporten kompenserasi avVisst bortfallnormala.

åstadkommas medkankonsumtionsbegränsningar. Dessa
följdransoneringar eller avadministrativa envara

priser.högre

i balansärimportenkonsumtionen ochmed attochI
falldessakrisskedetinledande 1detunderuppkommer
fallenSkillnaden mellanoljelager.inget nettobehov av

harfalldär 1skedet, enkrigshotandeifinns det
på den50%importgenomsnittlig nor-avfallande men

Endast40%.ärandelmotsvarandei fall 3medanmala,
fredskrislagretanspråk, medanitaskommersiella lager

rim-kanBåda importantagandena varaansesinte rörs.
risktagande.visstdeliga även rymmerom

innebär attoch 3fall 1motsvarar menochfall 4g
ifredskrislagret tassamladedetockså liten del aven

då egent-behövsflygfotogenföranspråk. undantagMed
emel-innebärfallberedskapslagring. Dessaingenligen

anfallbegränsatvidolja ettbehovetlertid att av
fredskrisre-måste tillgodosesneutralitet ureller
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som redan berörts iserven. kapitel bör4 detta behov
planeringsmässigt inte täckas med del fredskris-en av
lagret. Fall och bör2 åt4 därför föras sidan inteoch
få bli styrande för dimensioneringen beredskapslag-av
ringen olja.av

Fall innebäroch5 6 importenatt utgör 80% och konsum-
tionen 90% den normala under inledandedetav kris-
skedet. Mellanskillnaden på 10% täcks i mån,väsentlig

intedock fullt ut, att högst tredjedelgenom en av
fredskrislagret i anspråktas för respektive produkt.

Beträffande dessa antaganden kan erinras de över-om
väganden igörs kapitelsom Under4. det inledande
krisskedet råder inte krig och knappast heller krigs-

vårifara nära omvärld. ändåOm störning inträffaren
i oljetillförseln under denna fårperiod den därför
närmast uttryck förses fredskris.som IEP-avtaleten

påsiktetar situation med bortfall i tillförselnen av
olja och fäster inte vidavseende tillorsaken bort-

Någonfallet. distinktion såledesgörs inte mellan
säkerhetspolitiska kriser respektive fredskriser. Det
framstår därför naturligt utgå frånattsom att freds-
krislagret till del anspråk.itasen

Lagringsbehovet i fall är6 avsevärt större iän fall
främst på5, beroende de skilda importantagandena för

det krigshotande Bådaskedet. importantagandena kan
rimliga.anses vara

Fall innebär7 och 8 att inledandeunder det krisskedet
konsumtionen ligger på 90% importen påoch 80% denav

vårnormala. I nära råderomvärld intedet krig och
knappast heller krigsfara. Störningar i oljetillförseln
har därmed närmast fredskriskaraktär, fredskris-men
lagret ändåskulle inte någontill anspråk.del itas
Skäl härtill skulle kunna antingen att dettavara lager
redan har förbrukats i föregående fredskris,en eller

regeringen någotatt skäl sig förhindradav anser att
låta lagret användas.
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innebär mycketpå antagandenoch bygger somFall 87
iinte ärförutsättningarlågt ochrisktagande som

på fredskrislager resp.denmedöverensstämmelse syn
kapiteliredovisades 4förkriqsskedenförlager som

års försvarsbeslut.iockså tillämpades 1987och som
få bliinteåt sidan ochförasdärförbörochFall 87

beredskapslagringendimensioneringen avförstyrande av
olja.

återstår och 6.fall 51, 3,diskussiondennaEfter
avsnittet.följandei detbehandlasDessa

i överväganden6.4

begrän-i ettsamhällssektorerolikaolja iBehovet av
neutralitetssituation böri somsesanfall ellersat en

lagras.behövakanvadförgränssjälvklar övre somen
lågtinnebär mycketomfattninglagring dennaEn av

näm-neutralitet kankrigi ellerrisktagande. Behoven
såvaritimportenatti falldetäventillgodosesligen

såväl kommersiella lagerlåg krisskedet att somunder
utgången kris-viduttömtsfredskrislager helt har av

6återstående och5fallen 1, 3,deIngetskedet. av
än konsum-störreärlagringsbehovdockmedför som

neutralitetssituationer.krigs-i ellertionsbehovet

risk-högtvälinnebära ettkanskeFall kan1 anses
på import ochattbyggerfalleti med attochtagande

inledandedeti underbalansolja heltkonsumtion ärav
konsumtionsbegräns-ieftersläpningVisskrisskedet.

ibalansantagandeockså Ettförutsättas. omningen bör
högtettkombineras medintebörinledande skedetdet

börFall 1skedet.krigshotandeför detimportantagande
beredskapslag-dimensionerande förintedärför vara

olja.ringen av

ikonsumtionimport ochmellanbalansantagandeEtt om
kombineras medi ställetkrisskedet börinledandedet
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ett lägre importantagande för det krigshotande skedet.
Fall bygger på sådana3 förutsättningar och kan därmed

utgångspunktvara gg för vidare avvägning.en

Fall innebär5 att ett nettobehov påolja 10%av under
det inledande krisskedet i huvudsak tillgodoses genom
att tredjedelen fredskrislagretav disponeras och att
importen under det krigshotande skedet utgör i genom-
snitt 50% denav normala. Detta vissger balansen
mellan riskerna i tvåde skedena. Fall bör5 därmed
kunna utgångspunktvara en annan för vidareen av-
vägning.

Fall innebär6 importbortfallsamma i inledandedet
krisskedet i fallsom 5, importenmen under det krigs-
hotande skedet utgör 40% i stället för 50%. inne-Detta
bär någotett lägre risktagande någotoch ett ökat lag-
ringsbehov. Den samlade lagervolymen är dock även i
detta fall lägre än konsumtionsbehovet i ett begränsat
anfall eller i neutralitetssituation.en Fall bör6
därmed kunna tredje utgångspunktvara en för vidareen
avvägning.

6.5 Förslag till beredskapslagring

Syftet med att beredskapslagra olja i viss omfattning
är närmast att sörja för att det med hög säkerhet och
tillgänglighet finns sådana kvantiteter olika olje-av
produkter att regeringen erbjuds rimlig handlingsfrihet
inför kris- elleren krigssituation.

Regeringens handlande i måstekris alltiden bli situa-
tionsanpassat. För att ett effektivt handlande skall

möjligtvara behöver löpande ochen uppfölj-noggrann
ning lagertillgångarav och förbrukning införske ioch
kriser. månatligaDen statistikinsamlingen inför den
rapportering lämnas tillsom IEA gör att läget snabbt
kan överblickas.
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måste ocksåOlika instrument finnas vidför att behov
Åtagandetåstadkomma konsumtionsbegränsningar. enligt

vissa konsumtionsbegränsan-IEP-avtalet förutsätter att
åtgärder Sådanain.sättas är förberedda.de kan I en

krigshotande kris neutralitet krig behöveroch eller
konsumtionsbegränsningdock ännu kunna ske.starkare De

ÖCBinstrument, förberett, bedömasoch kanNUTEKsom
konsumtionsbegränsning imedge även den kan behövassom

svåra krisfall. finnsskäl för-dock att utveckla och
tillämpningenbättra öva dem.systemen samt att av

verkningarna i Sverige minskadoch medI att av en
beredskapsåtgärdernatillförsel olja och för attav

sådan imöta är de oavsett orsaken svensken samma, om
terminologi fredskris säkerhetspolitiskär elleren en
kris, bör inte lämpligt idet prövas det är attom

låta frågorna.Sverige krisorganisation hanterasamma

på effektivtprismekanismenMarknaden och kan ofta ett
efterfrågan påsätt olikabalansera utbud och varor.

såfinns regeringen i krisGoda skäl för ävenatt en
långt möjligt prismekanismendra nytta för attav

konsumtionen stimulerabegränsa Särskiltoch utbudet.
viktigt regeringen inte inför prisregleringarär att av

påoljeimportörerna möj-gör tvivlarett slag attsom
fåligheten täckning priser iatt full för de desom

påkrissituationen internationellanödgas betala den
åtgärderoljemarknaden. prisreglerandeSkulle dettaav

vidtas, importenslag kan förutses att snabbt faller
självförvålladfördjupadoch att och närmast för-en

sörjningskris iuppkommer landet.

Frågor nyligen utförligtdetta slag har behandlatsav
ekonomisk politik kriserarbetsgruppen för under ochav

krig redovisats ioch betänkandeett SOU 1992:75.

överväganden gjorts i tidi-Mot bakgrund de detav som
lagring oljabehovet börattOLU 93gare, anser av av

i avvägningsökas mellan fall fall och fall53, 6en
påblick ikonsumtionsbehovetsamt med begränsatetten
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anfall eller neutralitetssituation. innebären Detta
inte ett ställningstagande justför tillförsel-de
scenarier fall på.3, 5 och byggerm.m. som 6 Andra
scenarier kan rimliga. Enligt utredningensvara be-

nåsdömning emellertid sådanmed avvägningen en
handlingsfrihet risknivåoch bör kunnaen som vara

pågodtagbar område.detta

Inom den beräknade totalkvantiteten ibör första hand
behoven olika slag drivmedel tillgodoses.av Till-av
gång till drivmedel är nämligen avgörande betydelseav
för att krigsorganiseradeden försvarsmaktens fordon
skall kunna fungera och för civilaatt det försvaret
skall kunna stödja försvarsmakten med gods- och per-
sontransporter till lands ioch luften samt för att det
skall möjligt att trygga civilbefolkningensvara
försörjning.

När det däremot gäller oljor används för uppvärm-som
ning bostäder är frågadetav vilkenm.m. mer en om
standardnivå upprätthållaskan förhållan-undersom det
devis korta krigs- eller neutralitetsskedet. Därmed bör

frågai eldningsoljor viss återtagningmindreom en
ingåkunna i planeringen, såeller kan planeringen
påbygga att del behovet tillgodoseskanen av med

kommersiella lager bedöms tillgängliga isom vara en
krigssituation. För uppvärmning finns också vissa
möjligheter att använda andra bränseln än olja.

Förslag till omfattning och produktstruktur för bered-
skapslagring olja redovisas i bilagaav hemlig.2
Förslaget innebär att beredskapslagringen olja införav
neutralitets- krigssituationeroch minskaskan
kraftigt.

Vid värderingen detta förslag till beredskapslagringav
bör uppmärksammas två månadersatt drygt fredskrislager
inte disponeratshar i denna beräkning. Det betyder att

någon del härav kanom tillgångutgöra i kris-anses en
skedet, kan scenarier med längre kraftigareoch import-
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konsumtionsnivå attutanklarashögreellerbortfall en
klaraattförtillgångar krävspåverkar de somdetta

neutralitetssituation.elleranfallbegränsat enett

attslutsatsenkapitel drogsi 4erinras attkanDet om
några bereds-behövsinteförsvarsmaktenutanfördet

ianspråkde resesklaraolja för att somkapslager av
plane-allmännaEnligt deöverfallet.strategiskadet

totalförsvaretförgällerringsförutsättningar som
i ettmöta behoventillgångar attfördärmedskulle

neutralitetssituationelleranfallbegränsat en
återtagning.anskaffas genom

försörjnings-bedömningen attdockgjordeskapitel 4I
anfallbegränsatoljeområdet inför ettpåberedskapen

mån börväsentligiinteneutralitetssituationeller en
återtagning ske.kanförutsättningenpå attbaseras

attuteslutabehöverintedettaattSamtidigt uttalades
tid med-bestämdnågon under enellerprodukt enför

risk tas.veten

oljaberedskapslagring presen-somtill avförslagDet
Huvud-karaktär.justföregående dennahari detterats

tillgängligsåledesfinnsbehövsoljadendelen somav
begränsadEndaståtertagningsskede. enettföreredan

planering föringå ieldningsolja behöver envolym av
förmågan att trygga enattåtertagning. betyderDet

civilbefolkningen samtförsörjning förlivsnödvändig
kriser ochunderförsvarsmaktenförmågan stödjaatt

oljeområdet.påfår godkrig varaanses

planerings- ochockså aktuelladenAvslutningsvis bör
uppmärksammas.beslutssituationen

beredskapslagerstatliga avfinns detnärvarandeFör
överstiger denvidakrigneutralitet ocholja för som

överskjutandeföreslås. Avveckling denlagring avsom
år. Underfleraatt takommerlagerdettadelen av

på attoljeproduktertillgångarna varatid kommerdenna
åter-Någotkriser.olikaförlångt behovenänstörre
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tagningsbehov kommer därför inte föreliggaatt under
lång tid.

Frågan iatt större eller mindreom grad bygga försörj-
ningsberedskapen frågai olja inför ett begränsatom
anfall eller neutralitetssituation på återtagning,en
kan prövas jämnamed utifrånmellanrum de säkerhets-
politiska och andra förutsättningar föreliggasom anses
vid olika tidpunkter i.
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7 LAGRINGSANSVAR OCH

LAGRINGSSTRUKTUR

kapiteldettaI överväger frågorutredningen vissa om
oljelagringens framtida Övervägandenaorganisation.
görs mot bakgrund den fördelning ansvaretav av som

årbeslöts de1987, erfarenheter vunnits ochsom om-
fattningen det beredskapslager oljeprodukter förav av

neutralitets- kriqssituationeller utredningenen som
funnit behövs.

dettaI diskuterarsammanhang ocksåutredningen det
tillförslag struktur för lagring oljany NUTEKav som

nyligen lämnat.

Avslutningsvis lämnar utredningen tillförslag en
inriktning frågai hur böransvaret fördelas mellanom
staten näringslivetoch vad gäller beredskapslagring av
olja.

7.1 Bakgrund

årRedan infördes skyldighet1938 för oljehandeln att
hålla vissalager oljeprodukter. Lagret skulleav mot-

viss andel försäljningensvara under närmasten av
föregående âr. Några påsärskilda krav hur eller var
lagringen skulle inte.ske fanns lagringsskyldigaDe

finansieringensvarade för lagringsanläggningar,av
olja driftkostnader.och

Från år har fleråriga1958 genomförts rad oljelag-en
ringsprogram beslutats statsmakterna.som av
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förinnebar lagerattOljelagringsprogrammet 1958-1962
vintrar medfrämstförförsörjningsreservkrig och en

ocholjehandelnisförhållandensvåra skulle byggas upp.
Krigsreservenlagringsskyldiga.storförbrukare var

bidrog medStateni skyddade utrymmen.lagrasskulle
lån täcktei stortamorteringsfriaränte- och som

anläggningskostnaderna.

uthål-innebar ökad1963-1969Oljelagringsprogrammet
Försörjningsreservenavspärrning.kriglighet för och

avspärrningsreserv. Lag-ersattesslopades och av en
Statligtlagringsskyldiga.deringen genomfördes av

ochränte-indexregleradeiutgickstöd form av
förlån kostnaderna50%tillamorteringsfria avca

programmet.

innebar fortsattOljelagringsprogrammet 1970-1977
avspärrningföroljeprodukterlagringenökning avav

lagrings-storförbrukareOljehandeln ochkrig. varoch
statenfråga attbeslöts dockskyldiga. gasolI om

Krigs-lagringen.ÖEF för delskulle avsvara engenom
i skyddade ut-tidigare lagrasliksomskullereserven
krigsreservendelbeslöts attDessutom avenrymmen.

lokalisering be-vilkasanläggningarilagrasskulle
Statligtberedskapsmässiga överväganden.stämdes av

lån,amorteringsfriaränte- ochutgick istöd form av
ochskyddadeför denmerkostnadenförenbartmen

lagringen.lokaliserade

förutsättningarnaändradeoljekrisen 1973-1974s.k.Den
oljelagringen.för

råoljafrämstlagermycket storafattades attBeslut av
fredskriser. Lag-s.k.mötaför attskulle byggas upp

ÖEF. Vidarestatenringen genomförasskulle genomav
flygdrivmedelÖEF skulle lagrabeslöts statenatt genom

finansi-Lageruppbyggnadencivila luftfarten.för den
beredskapsavgift uttogssärskildatterades genom en

på oljeprodukter.
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Oljelagringsprogrammet innebar1978-1986 vidmakt-ett
hållande avspärrnings- krigsreservenochav samt upp-
byggnad det beslutade fredskrislagret. statligaav De
bidragen finansieringför näringslivets tvångslag-av
ring årupphörde helt fr.o.m. 1978.

oljelagringsprogramDetta integenomfördes fullt ut.
långsammarepåNya pekade ökningprognoser olje-en av

förbrukningen. Successiva nedjusteringar ibeslöts
fråga såväl för avspärrning krigom ochreserverna som
fredskrisreserven. lageravveckling inleddes.En

årsGenom 1987 försvarsbeslut prop. bil.198687:95
bet.12, FÖU 198687:11, rskr. 198687:310 lades en ny

fördelning frågaifast ansvaret för beredskapslag-om
ring olja. innebärDenna att statenav skulle ha det
samlade ansvaret för de delar oljelagrenav som var
avsedda för neutralitetkrig. tvångslagringsskyldigaDe
skulle för övrig beredskapslagring olja,svara dvs.av
fredskrislagringen.

Innebörden denna ansvarsfördelningav att de lag-var
ringsskyldigas lager minskaskunde omkringmed milj.5
ma förhållandei till lagringsmålet. oljelagerStatens

fåskulle däremot i stort sett oförändrad omfattning,
få ett delvis innehållannatmen och lokali-annan

sering.

följdsom detta beslut förvärvade frånen statenav
sammanslutningar lagringsskyldiga oljeprodukterav samt
ett 25-tal lagringsanläggningar. Oljeprodukterna hade
ganska höga halter bly respektive svavel och hadeav
därmed god lagringsbeständighet. Lagringsanläggningarna

i huvudsak lokaliserade i inlandet.var utgörsDe av
skyddade bergrumslager förhållandevis lågmed tillgäng-
lighet. Statens anläggningar för lagring bl.a.av
råolja avvecklades. Genom förvaltarNUTEK staten för
närvarande ett 40-tal lagringsanläggningarstora där
raffinerade oljeprodukter förvaras.
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också rikt-fastårs ladesförsvarsbeslut1987Genom
oljelagringenstatligaomfattningen denlinjer för av

198788-199192.periodenför

lagringsstrategi7.2 Ny

års försvarsbeslut prop.anledning 1992Med av
199192:337rskr.199l92:FöU12,bet.199192:102,

föri programplanenhösten 1992presenterade NUTEK
lagringsstrategi förperioden 199394-199798 nyen

krigs- neutra-inför ocholjaberedskapslagringen av
litetssituationer.

redovisar NUTEKhösten1992:3 1992rapport RI en
oljepro-lagringförtill strukturförslaget avny

dukter.

är äldreförvaltarlagringsanläggningar NUTEKDe nusom
frågaiSituationen dessaanläggningar. ombergförlagda

ipå följande sättbeskrivsanläggningar NUTEK rap-av
porten.

nedslitna,Åtskilliga blibörjaranläggningarnaav-
underhållsinsatser behovochomfattandevilket innebär

åren.närmastereinvesteringar under deav

medför behovfrån miljöskyddsmyndigheterÖkade krav-
reningsanläggningar.inyinvesteringar bl.a.av

vilket ärprodukter,gamlaför utbyteKostnaderna av-
ökaförväntasär ochkvalitetsskäl, storanödvändigt av

lagringsstrategi.nuvarandemed

förvarningstiderhotbild, kortaremedförändradEn-
från för-krigsskeden, ställer kravbedömt kortareoch
åtkomstpå tillgänglighet, snabbaredvs. avökadsvaret
omfattandekrävsdettaFör att klaraprodukter.lagrade

distributionsledet.investeringar i
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Mot bakgrund förhållandendessa harav NUTEK studerat
struktur för beredskapslagringenen ny bränslen ochav

drivmedel. sådanEn struktur skulle kunna följandeha
uppbyggnad.

fåtalEtt större baslager ägs drivsoch- som av
staten.

Ett antal mellanlager nära storförbrukare.- Dessa
åstadkoms inhyrning i befintligagenom kommersiella
lager och utnyttjande befintligagenom statligaav
lager.

Ett större småantal lager placerade hos- slutan-
vändare, bensinstationer, åkerier och flygplatser.

Huvudsyftet med att placera lagringen närmare marknaden
påoch fler platser är tillgänglighetenatt öka och

lagrens omsättning. Härigenom kan kostnaderna minskas
och samtidigt säkerställas att kuranta alltidvaror
finns tillgängliga.

Strukturomvandlingen krislagringen har antagitsav
kunna bli finansierad de medel frigörs vidgenom som en
utförsäljning nåför att denav lägre lagrings-varor
nivå följer års1992 försvarsbeslut.som av

tiotalEtt statliga bergrumsanläggningar skulle reno-
och förbättras.veras Dessa skulle användas främst som

baslager, iäven viss utsträckningmen mellanlager.som
Investeringen i dessa anläggningar har NUTEK beräk-av

tillnats milj.57 kr. Dessutom skulle vissa mellan-
lager hyras.

Slutanvändarlagren hållasskulle i ett stort antal
mätankar 50 avsågsdelom hyrasvarav ochen delen

ägas staten. Investeringen iav tankar har NUTEKav
beräknats till milj.120 Oljeprodukternakr. har för-
utsatts ägas staten.av
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7.3 RRV:s synpunkter

Beredskapslagringen oljarapporten FI 1992:27 av
Riksrevisionsverketbristerpresenteras ett antal som

förvaltningsrevisionell granskningfunnit vidRRV en
åtgärder inom oljelagrings-verksamhet ochNUTEK:sav

området.

fråga lagringen neutralitets- krigs-för ellerI om en
situation följande iakttagelser.gör bl.a.RRV

påbedrivs inte tillräckligtAffärsverksamheten ett-
affärsmässigt blirvilketsätt, gör att kostnaderna
onödigt jämförelse oljebolagenshöga. ärmed handelI

vissa restriktionerunderkastade bereds-NUTEK av
kapsskäl.

lagerredovisningssystemAffärsverksamhetens och-
på kontrollmålrutiner inteuppfyller flera punkter de

vid bedömningen.använtssom

Beredskapsläget är otillfredsställande när det gäller-
såkrigslagringen. Bristerna är stora att lagrens be-

ifrågasättas.redskapseffekt delarkan Betydande av
såkrigslagret börjar bli gamla att produkterna snart

bli tekniskt inkuranta. lokaliseringkommer att Lagrens
överenstämmer inte konsumtions- förbruk-med de eller
ningsförhållanden i krig.kan komma att gällasom
Utpumpningskapaciteten i otillräcklig.är flera fall

följande avhjälpalämnar bl.a. förslag förRRV att
bristerna.

vitaliserasyfte att utveckla och affärsverksam-I-
heten bör NUTEK studera hur motsvarande verksamhetnoga

på håll,bedrivs oljebolag storför-annat t.ex. ochav
brukare.

måsteAffärsmässigheten Affärsstyrningen iöka. bör-
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första hand koncentreras till att reducera kapital-
bindningen och utnyttjaatt säsongsbetingade pris-
variationer.

fortsättningenI årbör varjedet göras- en mer genom-
gripande granskning och redogörelse affärsverksam-av
heten.

systemstöd bör utvecklas för att förbättra styrningen-
projekten dvs. köpförsäljningarav och för möj-att

liggöra löpande ekonomisk uppföljning dem.av

Åtgärder såbör vidtas att lagerredovisningen kan-
bedrivas i enlighet med god redovisningssed. gällerDet

möjlighetenbl.a. att verifikationerrapportera i
kronologisk ordning, möjligheten inatt lägga s.k.en
loggfunktion i systemet, behovet löpande uppföljningav

lagerförändringar och lagervärdeav samt formen för
inventeringarna.

har ävenRRV utfört redovisningsrevisionell gransk-en
ning. Resultatet redovisas i rapporten 1993-06-22
Granskning NUTEK:s verksamhet inom oljelagrings-av
området 1987-1992.

betonarRRV särskilt följande iakttagelser.

Några påvisbaradirekt brister avseende affärs--
mässigheten har ej kunnat konstateras. Dock RRVanser
det värdefullt att utvärdering sker huruvidaen av
motsvarande tjänster påinhandlaskan marknaden av de
oljebolag alt. oljedistributionsbolag finns attsom
tillgå och vad dessa tjänster skulle kosta deom
inhandlades.

Dokumentationen avseende sammanställningar antagna- av
anbud, fattade beslut och beslutsgrunder har varit
bristfällig.

Lagerredovisning periodenför före vilket1989 saknas-
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får brist ej i enlighetstor och med denanses vara en
statliga bokföringsförordningens krav.

Godkännande utbetalningaravslutade affärer ochav-
utförs för närvarande genomförav samma personer som

idessa. internarekommenderar stärkaRRV syfte att den
uppföljningenkontrollen och utförda affärer attav

frångodkännande även sker överordnad.

Då gårej projektredovisnings-det löpande att ur-
få projektssystemet fram för ett totalaen prognos

föreslår kompletteringutfall attRRV sker med denna
möjlighet.

Lagerredovisningssystemet i bristerhar dag stora och-
inte statliga bokföringsförordningensuppfyller den

Exempelviskrav. förloras saldongamla avseende volymer
och belopp när in.värden läggs bristEn stornya annan
är löpande avstämningaratt saknas mellan lagervärde
enligt lagerredovisning ejoch oväsentlighuvudbok. En
differens måsteföreligger vilkenför närvarande ut-
redas. inte modifierasnuvarandeOm system kan och ett

måstelagerredovisningssystemnytt utvecklas torde
bli väsentliga.kostnaderna härför

överväganden7.4

föregåendedet översiktligt redovisatsI har hur an-
svarsförhållandena frågai beredskapslagring oljaom av

år.har utvecklats än Lagringensunder organisa-50mer
tion påmöjligheternahar stor betydelse för att ett
kostnadseffektivt oljelagren.sätt omsätta

Lageromsättning

till i regiFram lagrade i1975 staten huvudsakegen
någoninte olja civilaför det i kris-samhället en
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situation. Lagringen olja genomfördes i ställetav av
oljehandeln och storförbrukare. Lagren ihölls form av
oljeprodukter. bidrog påStaten olika tillsätt
finansieringen varulagren eller lagringsan-av
läggningarna.

försvarsmaktenGenom lagrade dock staten vissa kvanti-
teter drivmedel för flygplan, fartyg och fordon. Dessa
lager omsattes i den fredstida Ävendriften. hos
Vattenfall och SJ m.fl. förekom viss lagring.

I samband med att beslut fattades att bygga ettom upp
fredskrislager olja diskuteradesav lagringen bordeom

iske statlig eller enskild regi. års oljelag-1975
ringskommitté iOLK SOU frågan1976:67 övervägde och
fann att viddet statlig lagring är förutsättningen
att lagren inte behöver omsättas. Detta kunde enligt

mening0LK:s endast ske lagring råolja.genom av
Lagring omsättningskrävande oljeprodukterav ansågs
inte kunna fråga.komma i

I sammanhanget kan erinras årvad OLK 1976 anfördeom
beträffande lagringsansvaret.

Ett de mest vägande skälenav till att beredskapslag-ringen har ombesörjts näringslivetav att lag-varringen därigenom kunde ske integrerad delsom en denavkommersiella verksamheten varvid påkraven omsättning
lagren kunde tillgodoses.av Omsättningskravet ärframför allt aktuellt för motorbensin. Detta kravansågs ej kunna tillgodoses på tillfredsställandeett

sätt för det fall lagringen iskedde statlig regi. Enfrån beredskapssynpunkt önskvärd spridning lagrenavåstadkoms även till viss del att de enskildagenomåladesföretagen lagringsskyldighet.

Statsmakternas beslut blev att fredskrislagringen
skulle iske statlig regi och att lagret i allt
väsentligt skulle råolja.utgöras av

År beslöt1987 emellertid statsmakterna prop.
198687:95 bi1.12, bet. FÖU 198687:11, rskr.
1986872310 att ändra fördelningen ansvaret förav
beredskapslagringen olja. ansågsStatenav böra ansvara
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kris-allvarligasteför deavseddaärlagerför de som
föransvaretöverstatenhärav togbakgrundlägena. Mot

Lagringkrig.avsåg neutralitet ochlagringden som
förvärvadeStatenprodukter.raffineradeskeskulle av

inne-lagringsanläggningar medlagringsskyldigafrån de
transport-anläggningarna hadeNågraliggande avvaror.

hadeVissa produkterläge.mindre gynnsamtekonomiskt
respektive svavel.blyhöga halterganska av

attbestyrkergjorts sedan 1987erfarenheterDe som
olje-lagringmedförenadeärproblem avbetydande

deunderförutsättningarna ochangivnamed deprodukter
statlig regi.iövrigt gällerivillkor som

omsättningvidNUTEKmed att avbelysaskanProblemen
får höga tran-oljeprodukterbefintligt lager avnu

prisetnedsättningmedgebehöveroch avsportkostnader
Över-på produkt.kurantheltprisetjämfört med en

fullständigt utbytevid ettprisförlustenslagsvis kan
uppgå tillbedömaskurantamotinkuranta varorvarorav

intäk-attnämnaskanexempelmilj. kr. Somungefär 900
m3 säljs, kanskebensinfrån högblyad000 somten 1

oblyadmängdenhalvaendastanskaffaför atträcker
bensin.

på1970-taleti mittenframgått redanpekade OLK avSom
statligilagringförknippade medärproblemde som

föregående,iredovisats detvidare,regi. harRRV som
beredskapslag-statligaipå bristerolika denpekat

ibristernavarit medvetetdockringen. har omNUTEK
tillmotivockså utgjortvilka harnuvarande system,

lagringsstrategi.förslaget nyenom

enligt NUTEKoljeprodukter harlagramed attProblemen
särskiltdärförräckvidd. harfått NUTEKstörreallt

lag-bränslensdrivmedels ocholikalåtit undersöka
ringstålighet.

framkommitdetattNUTEK1992:3RrapportI angeren
i dag ärtillverkasdrivmedelochbränslenatt de som
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känsligare svårareoch att lagra enligt den metod med
vattenbäddslagring lågoch med omsättning, NUTEKsom
hittills tillämpat.

Följande maximala lagringstider kan, enligt NUTEK,
rekommenderas behållaför att ursprunglig kvalitet:

år,flygfotogen år3 motorbensin dieselbränn-1-2 och
oljaeldningsolja år.1 3-5

förutsättningEn för tiderdessa är lagringenatt sker
på tillfredsställande sätt och inlagradeatt de pro-
dukterna är normalkvalitet. praktikenav I bör man
dock, enligt NUTEK, räkna med betydligt kortare lag-
ringstider. Produktutvecklingen tillverkningenoch inom
oljeindustrin på år fåtthar sådan inriktningsenare en
att dagens produkter, enligt i vissNUTEK, utsträckning
kan betraktas färskvara.som

Den slutsats enligt OLU börsom, 93, dras vadav som nu
anförts är att lagret oljeprodukter för neutrali-av
tets- krigssituationeroch bör långtomsättas i en
snabbare takt än vad år.skett undersom Endastsenare
därigenom kan hållasproduktlagren tekniskt och mark-
nadsmässigt kuranta och fortsatta prisförlusterstora
undvikas. omsättningenOm skall enligtske rikt-de
värden angetts ellersom snabbare blir kostnadernaovan

intehöga lagringen isker i direktom eller anslutning
till det kommersiella distributionssystemet eller för-
brukarledet.

Lokalisering och skydd

Huvuddelen beredskapslagringen förav neutralitets-
krigssituationereller genomförs för närvarande som

särskilt lokaliserad eller skyddad lagring.

inhämtatOLU har93 uppgifter försvarsmaktens behovom
särskilt lokaliserad lagring.av Därvid har framkommit

att krigsorganiseradeden försvarsmakten att ut-avser
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för for-distributionssystemetkommersiellanyttja det
bensinstationerna.således ytterstdonsdrivmedel och

tillräcklig ibedömsiKapaciteten detta system vara
delarnainre övrei ochdelandet, utom avhela

ärfredsmässiga infrastrukturendär den svagNorrland,
i krig. Behovbehovförhållande försvarsmaktenstilli
särskilthålla vissa lagervolymer somatt m.m.av

i delarfinnas endastdärmedlagringlokaliserad synes
Norrland.av

bergför-Åtskilliga lagringsanläggningar ärNUTEK:sav
skyddsnivå. lagrings-hög Denganskaoch har nyalagda

flertaletföreslagit innebär attstrategi NUTEKsom
iinhyrning kom-att skerberganläggningar avvecklas,

slutan-hosbyggstankarcisterner och attmersiella
fortifikato-sänkning detmedförvändare. Detta aven

remis-iöverbefälhavaren dock ettharriska skyddet.
skyddsnivånedgången i kanattuttalatsyttrande

spridningtill storadenmed hänsyn somaccepteras
någraattfår. slutsatsenhäravdrarlagringen 93OLU

beredskapslagrenpå fortifikatoriskt skydd avkrav av
utsprid-tillfredsställandeföreliggerolja inte om en

nås.ning kan

lagringsstrukturNy

beredskapslagringförstrukturdengällerNär det nya
följande kommentarerföreslagit kanolja NUTEKsomav

lämnas.

ökningnå angelägentill attsyftarStrukturen, ensom
innehåller baslag-tillgänglighet,beredskapslagrensav

Lagervolymenslutanvändarlager.ochmellanlagerer,
i bas-lika delarungefär storafördelas medskulle

finnasskulleslutanvändarlagermellanlager. Iresp.
två samlade lager-denprocentellerendast aven

volymen.

investeringarna för attnödvändigadeHuvuddelen av
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åstadkomma denna anläggningsstruktur ändåskulle avse
tankarna hos slutanvändarna. årligaDen kostnaden per
m tankvolym i slutanvändarlagren kan överslagsvis
beräknas till 1 kr. jämförelse000 Somca kan nämnas
att marknadsmässig hyraen större cisterner uppgårav

år till mÃ30-40 kr.per villOLU 93 starktper
ifrågasätta utspridning litenom drivmedelvolymav en

motivera såkan hög kostnad.en

Senare undersökningar NUTEK har visat möjlighetattav
finns att hyra tankar. Därmed skulle investeringskost-
naden kunna begränsas.

finns ocksåDet skäl att betona att den lagerstruk-nya
inteturen utgör ett organiskt sammanhängande system.

Oljeprodukterna såledesskulle inte frånflyta baslager
till mellanlager och slutligen till användarlager för
att där förbrukas. fårställetI det förutsättas att
dessa tre lagertyper påfyllnadför avtappningoch i
samband med omsättning skulle använda sig detav
kommersiella distributionssystemet på nivåer.olika

Den samlade volym oljeprodukter förelårOLU 93som
skall lagras för neutralitets- eller krigssituationen

långtär mindre än den för närvarande lagras.som
Volymen är dessutom ungefär hälften den NUTEKav som
använde utgångspunkt vid utformningensom förslagetav
till lagringsstrateginy eller lagerstruktur. Därmed
saknas det, enligt OLU:s uppfattning, tillräckligt
volymmässigt underlag för särskild lagerstrukturen
innehållande baslager, mellanlager och slutanvändar-
lager.

Slutsatser

OLU 93 sammanfattar sina överväganden på följande sätt.

Den volym oljeprodukter behöver- lagras försom
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begränsadganskaärkrigssituationerneutralitets- och
lagrats.hittillslångt vadmindre änoch som

kanknappastdetså attbegränsatärLagerbehovet-
särskild,hållaattförtillräcklig grund enutgöra en

statligasärskilda,lagringsadministration ochstatlig
lagringsanläggningar.

angreppsfallkris- ochintensivakortaGanska men-
måste därförplaneringen. Lagrenförgrundtillligger

kriser.itillgänglighethögha

krigssituationerochneutralitets-iDistributionen-
systemet.kommersielladetbör ske genom

sär-behöverlagervolymer enmindre gesvissaEndast-
fortifika-knappastbehövslokalisering. Däremotskild

olja.beredskapslagrenför avskyddtoriskt

beståhandi förstaolja avbörBeredskapslagret av-
förhål-imåste omsättasolika slag. Dessadrivmedel av

ellerteknisktbliinteattförlandevis taktrask
inkuranta.marknadsmässigt

omsättningen börförkostnadernabegränsaFör att-
tillanslutningnärai ellerberedskapslagringen ske

distributionssystemet.kommersielladet

intebörlagringsstrukturenföreslagnaNUTEKDen av-
försystemavgränsatetttill utförandekomma som

lagerhållningrationell reserveravkrigslagringen. En
i ställetkrigssituationer börneutralitets- ellerför

innefattarävensammanhangvidarei ett somsökas

kommersiellaolja denochfredskrislagringen av
distributionen.

uppnås lagring ochförväntaskankostnader omLägre-
med denintegreratskeroljeprodukteromsättning av

hanteringen.kommersiella
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Mot denna bakgrund drar OLU slutsatsen93 att kost-en
nadseffektiv beredskapslagring oljeprodukter införav

neutralitets- krigssituationelleren förutsätter att
beredskapslagringen utförs i ieller nära anslutning
till det kommersiella distributionssystemet eller
större förbrukare.

kvantitativtDe begränsade önskemål frågafinns isom
särskild lokaliseringom och skydd beredskapslagerav

bör, enligt liksom årOLU 93, före kunna tillgo-1987
doses även sådanaunder förhållanden.

7.5 Förslag genomförande lagringenom av

föregåendeI avsnitt drog OLU slutsatsen93 att en
effektiv beredskapslagring oljeprodukter förutsätterav

lagringenatt iutförs ieller nära anslutning till det
kommersiella distributionssystemet eller hos större
förbrukare. OLU 93 därför att det är naturligtanser

lagringenatt genomförs näringslivet.av

inriktningDenna innebär iatt åter-detta avseende en
gång görs till den ordning gällde årsföre 1987som
beslut, nämligen näringslivetatt genomförde lagringen

olja för avspärrnings-av krigssituationer.och Viktiga
tillskäl denna förändring är den väsentliga minskning

lagringenav kan göras, ökade pådesom kravennu till-
gänglighet, den snabba omsättning lagren behövsav som
och de erfarenheter vunnits lagring i statligsom av
regi oljeprodukter.av

Med denna ändring behöver lagringen för krigssitua-
tioner och för fredskriser inte tvålängre utgöra
skilda isystem fysisk och organisatorisk mening. En
samordning framhållskan, i direktiven,som öppna
möjligheter till effektivare lagerhanteringen och

ocksådärmed samhällsekonomiska vinster. Till saken hör
också att behovet lagring för neutralitets-av eller
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mindre aktuellakrigssituationer än denär avsevärt
fredskrislagringen.

sådan naturligtinriktning attdetkanHed varaen
lagringengenomföroljehandeln storförbrukareoch av

jämsideskrigssituationerolja neutralitets-för och
påifredskrislagring grundvalsker dagmed den avsom

beredskapslagring olja och kol.lagen 1984:1049 avom
föregångareerinras och dessatt denna lagDet kan om

lagringnäringslivet genomföraskallförutformats att
krigssituationeravspärrnings- ochför och senare

krigsskeden.förkrigs- och

sådan inriktning finnshuvudsakligförInom ramen en
olika lösningar gäller bl.a.tänkbara vaddock orga-

så-nisation finansiering. prövaattoch OLU 93 avser
utredningsarbetet.möjligheter i det fortsattadana

åtgärderockså olikaDärvid meduppmärksammas statenom
oljaberedskapslagringtilloch bör medverka attkan av

lagändringarbedrivas effektivt. behovetkan Bl.a. av
sammanhanget.kommer att beaktas 1

fråga bliriviktig det fortsatta arbetetmycketEn
Ävenberedskapslagringen.självfallet finansieringen av

minskaslagringen behöver betydandeomfattningennär av
driftkostnadernabindas ärkapitalbelopp löpandeoch de

också avsevärda.

fredskriser finansieras iOljelagringen alltför
prissättningen,lagringsskyldiga viaväsentligt deav

krigssituationer vissa undantaglagringen för medmedan
direktivenfinansieras utred-attstaten. I angesav

utgå frånfrågorningen i sitt bör attdessaarbete med
beredskapslagring olja i fortsätt-kostnaderna för av

långtgåendeningen finansieras kostnadsansvarskall med
belastningminskadintressenter ochför verksamhetens

på vilka lösningargällerstatsbudgeten. Detta oavsett
fråga organisa-i ansvarsfördelningenväljs ochsom om

några alternativa finan-tionen. redovisabörUtredaren
angivnasieringsmodeller kraven.uppfyller desom
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Utan att föregripa arbetet i den följande villetappen
betona fråganOLU 93 att finansiering inte bara ärom

resursfråga, i minstutanen lika frågahög grad en om
styrning incitament.och Allmänt sett är det fördelen

kostnaderna är synliga intressenternaom för och dessa
regelbundet åtgärderkan pröva de föranleder kost-som
naderna.

När det gäller beredskapslagring olja inför krigs-av
situationer får medborgarna statengenom anses vara
intressenter. Medborgarna kan bekosta lagringen an-
tingen i egenskap oljekonsumenter iellerav egenskap

betalare olikaav slag skatter.av av

detI fortsatta arbetet övervägaOLU 93 olikaavser
finansieringsmodeller mot bakgrund deras principi-av
ella och praktiska innebörd. Vid behov skildakan
finansieringsformer prövas för t.ex. olika slag av
oljeprodukter.

Den föreslagna inriktningen innebär att NUTEK:s förslag
till lagerstruktur inte bör tillkomma utförande.
Huvudsyftet med lagerstrukturen att öka lagrensvar
tillgänglighet omsättning.och Dessa isyften bör hög
grad kunna tillgodoses att beredskapslagrengenom han-
teringsmässigt integreras med det kommersiella
distributionssystemet.

NUTEK:s förslag innebär att ungefär befintliga30 40av
berganläggningar skulle ställas detI fortsattaav.
arbetet bör prövas i vilken utsträckning det är möjligt

ocksåatt i fortsättningen någraanvända dessa skyd-av
dade anläggningar under de föreslagna förutsätt-nya
ningarna frågai genomförande lagringen.om av

detI fortsatta arbetet önskemålenbehöver särskildom
lokalisering och skydd vissa oljelager ytterligareav
klargöras och prövning ske önskemålhur dessa lämp-av
ligen bör tillgodoses.
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behållamöjligt attärdetövervägasävenbörDet om
därmed godanläggningar för attlämpligaantalett

lagringenutökavid behovfinnas avattkapacitet skall
oljeprodukter.

storför-oljehandeln ochförbigående nämnas attkanI
iändamålsenligt attfinner detnärvarandeförbrukare

i berglagringsutrymmenutnyttjautsträckningavsevärd
lagring för freds-ochkommersielljord förunderoch

krislager.

utrednings-således fortsattaatt detOLU 93 anser
på näringslivet skallinriktas att genom-börarbetet

krigs-neutralitets- ellerlagringen förävenföra en
gör detbetydelsesärskildasituation. lagersDessa

storlek ochlagrensnödvändigt kontrollenatthelt av
föreslagnaMed denblirsammansättning god.mycket

frågan tillsynalltsåblirinriktningen arbetet omav
erinrar93betydelse. OLUlagringen största omöver av

granskningenförvaltningsrevisionellai denatt RRV
fredskrislagren harkontroll överattfann NUTEK:s

brister.

omfattning änstörreavsevärtFredskrislagret har
Oljetillgångarna finnskrig.neutralitet ochförlagret

således deTillsynsobjekten ärföretag.hosdock samma
svårare utöva kon-attknappastär därmedDetsamma.

bådaförnågot lagrenvolymstörreöver dentroll som
arbetetfortsattakriser detutgör. avserIslagen av

tillsyn övereffektivtillräckligtpröva hurOLU 93 en
olja utformas.kanberedskapslagren av

inne-arbetetinriktningenföreslagnaOLU 93 avDen av
överordnadeha detliksom skall an-bär att staten nu
oljeområdet införpåförsörjningsberedskapenförsvaret

också målenstatsmakternaolikakriser slag. angerav
ambitionsnivån försörjningsberedskapen. Enföreller

analysergenomför bl.a.exempelvismyndighet NUTEK --
konsumtionsbetillgångar förberederochoch behovav
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åtgärdergränsande tillsynsamt utövar och kontroll
lagringen.över oljelagringen genomförs företagen.av

sådan ordning,En där målen,statsmakterna däranger en
myndighet utför planering tillsynoch samt där före-
tagen för hanteringen densvarar affärsmässiga verk-av

innebärsamheten, olikaatt parter tar det ansvar som
är naturligt för vederbörande. Goda förutsättningar
skapas därmed för att försörjningsberedskapen på olje-
området skall kunna fungera effektivt.

Det fortsatta utredningsarbetet förutsätter överlägg-
ningar med företrädare för berörda intressen. För att
dessa överläggningar skall målinriktatkunna bedrivas

tilloch leda avsett resultat inom rimlig tid, är det
önskvärt regeringenatt beslutar att den uppgiftsför-
delning i stort OLU har93 angett, dvs.som att bered-
skapslagringen olja även för neutralitets-av elleren
krigssituation skall genomföras näringslivet, skallav
ligga till grund för det fortsatta utredningsarbetet.
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GENOMFÖRANDE8

kapitelI har utredningen6 lämnat ett förslag till
omfattning och sammansättning ett beredskapslagerav av
olja inför krigs- och neutralitetssituationer. Det
föreslagna beredskapslagret är avsevärt mindre än det
lager för ändamålmotsvarande NUTEK för närvarandesom
håller.

kapitelI diskuterar7 utredningen frågan om ansvars-
fördelning frågai beredskapslagringen olja.om Medav
hänsyn till bl.a. lagrets begränsade storlek, behovet

att omsätta lagretav och nödvändigheten att lagretav
har hög tillgänglighet, föreslår OLU lagringen93 att
skall genomföras näringslivet.av

tvåDessa förslag innebär att NUTEK:s nuvarande bered-
skapslager olja inte endast skallav reduceras till en

nivå,lägre utan att det helt skall avvecklas.

såEn omfattande avveckling, frågandet ärsom om,
behöver ske över längre period. Avgörandeen för hur
lång tid behövs, är bl.a. utpumpningskapacitetensom
vid anläggningarna, transport- lagringskapacitetenoch
och det påallmänna läget oljemarknaden samt hur snabbt
den tekniska och marknadsmässiga inkuransen inträder
för olika produkter.

Avvecklingen bör enligt iOLU ske93 takt gören som
att erhållastaten såkan stora nettoinkomster som
möjligt. innebärDet att avvägningar och bedömningar
behöver göras oljeprisets allmänna utvecklingom och

inkuransavdragdet behöver göras vid olika tid-som
punkter. Dessutom behöver drift- kapitalkostnadernaoch
för lagret under avvecklingstiden beaktas.
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förhål-dessabeaktaravvecklingen,förplan somEn
enligtbör, OLUPlanenNUTEK.upprättasbörlanden, av

avvecklatskalllagrethelainnebära att vara93,
sådan planförjuni 1999. Inom enden 30 ramensenast

marknadsmässigt gynnsamavvecklingen forcerasbör om en
inträda.situation skulle

bered-successiv uppbyggnadföreslår att avOLU 93 en
lagringsårenundernäringslivet skeriskapslager

period skulledennaUnder199899.och199798199697,
såvälolja hosförekommaberedskapslagringdärmed av

näringslivet.NUTEK som

uppbyggnadenochstatliga lagret avAvvecklingen detav
så denattnäringslivet bör skeberedskapslager hos

varjevidproduktsammansättningenochvolymensamlade
beredskaps-avseddadetmotitidpunkt stort svarar

lagret.

närings-beredskapslagringen hosuppbyggnadenInnan av
görasavstämningöversiktlig omavinleds, börlivet en

påverka lagretsbörändratsnågra förutsättningar som
uppmärksammasDärvid börsammansättning.storlek och

säkerhetspolitiskabehovsutvecklingen deochbl.a.
tids-angivnadenbakgrundförutsättningarna. Mot av

avstämningsådan görsföreslår att93OLUplanen en
hösten 1995.undersenast

kapitalfrigörsavvecklas,statliga somlagretNär det
frigörskapitaloljelager. stort. Hur somär bundet 1nu

utveckling underpåmån oljeprisetsväsentligiberor
attbereddärpå priser marknadenvilkaoch1990-talet

Trotsoljeprodukter.kurantainte heltvissabetala för
råder detsekretessoch den omosäkerhetendenna som-

äratt detsägasdetstorlek kanlagretsnuvarande -
miljardstorlek.frågan belopp avom

drift-successivt statensminskasavvecklas,När lagret
beredskapslag-nuvarandekapitalkostnader för detoch

tillbudgetåretuppgår 199394 cakostnaderret. Dessa
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milj.330 kr. Härav är milj.260 kr. räntekostnaderca
och andra kapitalkostnader.

I 199293:10O bil.prop. uttalade13 regeringen att
medel frigörs utförsäljningsom oljagenom deav ur
statliga krislagren fåbör användas bl.a. för att
stärka andra delar inom civiladet försvaret. Vidare
uttalades att regeringen bör möjlighetha att använda

ocksåmedlen ändamålför inom militäraden delen av
totalförsvaret. Riksdagen bet. 199293:NU28, rskr.
199293:362 bifallithar detta förslag.





129
SÄRSKILT YTTRANDE

sakkunnigaav Harry Albinsson, Lars Dalgren, Karl-Axel
Edin och Tommy Nordin

Utredaren föreslår att det s.k. krigslagret oljaav
skall reduceras kraftigt. Vi tycker detta är ett isteg
rätt riktning, attmen utredarenanser bort föreslå att
hela det särskilda krigslagret skulle kunnat avvecklas.

Det beredskapslager Sverige håller inomsom förramen
internationellaIEA:s energiprogram IEP 25%om av

landets årsförbrukningtotala olja täckerav än välmer
de behov utredningensom beräknat för neutralitets-
eller krigssituationer.

om det oaktat ovanstående ändå bedöms att inomdet
landet skall finnas särskilden volym olja avsedd för
krig, är vårdet bestämda uppfattning sådanatt en
beredskapsåtgärd är statligen angelägenhet och att
lagren följaktligen skall ägas staten.av

Vi kan instämma i utredarens bedömning att beredskaps-
lagringen statens lagerav olja kanav ske effektivare

den genomförsom näringslivet, dåav under denmen
självklara förutsättningen att staten ersätter före-
tagen för denna hantering.





Bilaga 1

Kommittédirektiv

1993:18Dir.

Översyn kolocholjaberedskapslagringen avav

1993:18Dir.

1993-02-18regeringssammanträdevidBeslut

anför.Westerberg,statsrådetP.Näringsdepartementet,Chefenför

förslagMitt

lagringenfram förslagför läggatillkallassärskild utredare att avomEn
säkerhetspolitiskaochbakgrund ändradekrigssiruationerförolja mot av

frågorocksåövervägaskallUtredarenförhållanden.marknadsmässiga om
finansiering. Därvid skall prövasochorganisationframtidaoljelagringens

förkrig ochlagringen församordningökadtillmöjligheterna av
beredskapslagringen kol.innefattaävenskallfredskriser. Uppdraget av

oljeberoerrdetsvenskaDet

åromkringsin kulmennåddeenergisystenretsvenskai detOljeberoendet
Sveriges totalafjärdedelaromkringdå försvaradeOljan1970. tre av

Åtgärder importeradolja komberoendetminskaförenergitillförsel. att av
1970- 1980-ochenergipolitikenunderi densvenskahuvudrollspelaatt en

talen.
redanföre andrabörjatkrigssituationerhadeföroljeprodukterLagring av

allvarligauppenbartår blev detoljekrisen 1973Efter attvärldskriget.
krigsambandmeduppståkunde ävenoljeförsörjningeni utanrubbningar

för sådanalagring råoljaStatligomvärld.var närmastekrigsrisk ieller av
Sverigeundertecknadeårår 1974.infördes Sammafredskrisers.k.

överenskommelseavtaletandraOECD-länderflertaletmedtillsammans en -
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internationelltenergiprogram samordnadeåtgärderIEP bl.a.ettom om-för möta oljeförsörjningskriser. förAvtalet innebar åtaganden deatt
anslutnaländerna hålla vid kris vidtaberedskapslager oljaatt samtatt enav
konsumtionsbegrånsningar för oljetilldelning.och medverkatill ett system
Samtidigt imättades internationellt energiorgan, International Energyett
AgencyIBA, meduppgift genomföraatt programmet.

Sedan mitten på 1970-talet det oljeberoendet minskathar svenska
kraftigt. Till följd bådehögreoljepriser och energipolitiskaåtgärderharav
oljansandel energitilltörselnsjunkit från 75 % till 40415%. Parallelltav ca
med detta har den tidigare importen raffinerade produkter tillav
övervägandedel medråolja raffmerasinom landet.Oljan spelarersatts som

relativt obetydlig roll i produktionen el och värme, därnumera en av
kärnkraft, fasta regionalt bidragit tillbränslenoch även harnaturgas en

differentierad försörjning. oljansInom transportsektornhar däremotmer
betydelseökat.

Den nuvarande oljelagringen

Lagringen för krigssituationer och lagringen för fredskriser utgör i
huvudsak skilda Krigslagringen omfattas totalförsvars-system. av
planeringen förutsättningar fråga krisersoch de i bl.a. ochstyrs av om
krigs förlopp följande på för dennameddärav krav uthållighet gällersom
planering. Fredskrislagringenbaserasdäremot Sverigesåtagandeenligt
IBF-avtalet 90hålla lager olja dagarsnettoimport.att motav som svarar

Från början oljebranschenoch vissa storförbrukareskyldiga enligtvar
lag för lagringen oljeproduktertvångslagring,att merpartensvara av av
med visst ñnansieringsstödfrån dåLagringen avsedd förstaten. var
avspärming krig. lagringen för fredskriser infördesoch När år 1974 tog

lagring. 1987för denna Genom års försvarsbeslutkastadesstatenansvaret
ansvarsfördelningen så övertog för krigslagringenatt staten ansvaretom
medan tvångslagringsskyldigade skulle för fredskrislagringen.svara
Motiveringen oljebranscheni fredskris kunna arbeta påatt antasvar en
normala företagsekonomiskavillkor, imedan allvarligare krisLägenstaten
kan väntaspå olika sätt reglera produktion.varumarknaderoch

Sedanår bedriver1987 lagringen för krig i myndighetsform. Istaten
ingår antal anläggningar.Många dem skall uppfyllasystemet ett stort av

särskildakrav lokaliseringpå och skydd. I sammanhangetkan påpekasatt
de civila lagrenär avseddaocksåför huvuddelen krigsbehovarménsav av
drivmedel, medan den militära oljelagringen i övrigt handhas inom
försvarsmakten.

Fredskrislagren ingår i fysisk mening i tvångslagringsskyldigasde
kommersiellalagerhållning.Statenutövar med lagstiftningentillsynstödav
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över lagrennår tillatt nivåden krävs för Sverigesupp åtagandensom att
enligt [EP-avtaletskall uppfyllas.

Det finns viktiga undantagfrån den angivnaansvarsfördelningen.Staten
för den samladet.ex. lagringensvarar flygdrivmedel. Vidareav skall

sådanatvängslagringsskyldiga driver vänneverk eller kraftvärmeverksom
för lagraolja för sinaanläggningarsattsvara behoväveni krig. Detsamma

gäller för vissa innehavare gasturbiner och oljekondensverk.av Också
andra undantagoch särskilda bestämmelserhar tillkommit under årens
lopp.

Den statliga krigslagringen sköts huvudsakligen Närings- ochavteknikutvecklingsverimt NUTEK och finansieras anslaggenomstatsbudgeten.De budgetårenhar kostnadernasenaste för NUTEKzs lagring
uppgåtttill omkring 400 miljoner kronor året, huvuddelenutgörom varavräntekostnaderför inneliggandelager. Därtill kommer kostnader för den
s.k. särskildalagring vissastatligamyndighetermfl.som har ålagtsgenombeslut regeringen.Dettagäller Försvaretsav materielverk FMV, Statens
järnvägarSJ och Vattenfall AB.

De tvångslagringsskyldigaskostnader för fredskrislagringen redovisas
inte särskilt. Det kan kostnadernaantasatt bärs konsumenternaviaavföretagenspriser.

Totalfdrsvarsbeslutet år 1992

Planeringsförutsártrzingar

juniI 1992 beslutaderiksdagen totalförsvarets fortsattaom utveckling
underperioden199293-199697 prop. 199192: 102,bet. l99l92:FöUl2,
rskr. 1991922337. Bakgrundentill beslutet bl.a. de genomgripandevarförändringarnai det säkerhetspolitiskaläget. Som viktig planerings-enförutsättninggäller totalförsvaretatt skall ha betryggandenu förmågaen attmotstå s.k. strategisktöverfall,ett dvs. överraskandeinlettett angreppmotvårt land kraftsamlas vitala funktioner.som mot Ett sådantkrig fåantaskort varaktighet.Inom dencivila delen totalförsvaretskall planeringenav ihögregradän tidigare inriktas stöd till försvarsmakten.Detta stöd skall
enligt försvarsbesluteti första hand inriktas snabbt ochmot ett säkert
genomförande mobiliseringoch krigsorganiseringav i syfte säkerställaattförsvarsmaktensomedelbarastridsfönnåga.



Nya rikrlinjerjär denstatliga krigslagringen

För den statligaoljelagringeninnebär 1992års totalförsvarsbeslutväsentligt
ändradefönrtsättningar.Det ställs inte längre krav tidigare påsamma som
uthållighet underutdragnakriser.

Genomförsvarsbeslutetändradesriktlinjerna för krigslagringeni enlighet
med de förutsättningarna.Dels skulle lagren minskas, dels skullenya
lagringen struktur enligt skiss hadeges en ny presenteratsen som av
NUTEQ Innebörden den strukturen många de statligaattav nya var av
anläggningarnaskulle ersättas inlagringmed i oljehandelnsdepå- och
detaljlager eller med lager hos slutanvändare.Därmed skulle lagringen
decentraliserasoch flyttas närmare marknaden. Den skisseradenya
strukturen innebarockså betydandeupprustning intesystemet,en av som
svarade aktuella krav från miljö-,mot säkerhets- och tillgänglighets-
synpunkt.

Försvarsbeslutetinnebardock inte något slutligt ställningtagandetill den
lagringsstrukturen.Det förutsattes fråganskulle övervägasnya närmareatt

på grundval genomarbetat förslag frånett NUPEL Beträffandeav
finansieringen beslöts medel kan komma frigörasatt vidattsom en
utförsäljning delar de statliga lagren skulle fâ användas förav av
investeringar i lagringsanläggningar föroch vissa andra ändamål inom
totalförsvaret. Regeringenuppdrog åt NUTEK redovisa förplanatt en
utförsäljningenunderden femårigaprogramplaneperioden.

Nya riktlinjer för fredskrtlrlagringen

Försvarsbeslutetår 1992innebarockså nyhet i fråga lagringenfören om
fredskriser. Den nuvarandelagringen hosoljebranschenoch storförbrukare
skulle kompletteras med statligt buffertlager, iett första hand avflygdrivmedel och dieselbrårmolja. Avsikten förbättra Sverigesattvar
möjligheter vid svårastörningaratt på den intemationellaoljemarknaden
delta i samordnadestabiliserandeinsatserinom för IBA.ramen

Regeringenuppdrogåt NUTEK redovisa plan för uppbyggnadatt en avdet statliga fredskrislagret. förutsattesDet uppbyggnaden skulleau
finansieras inkomster utförsäljning olja från krigslagren.genom av av

NUTEK-sförslag till lagerstrulaurny

NUTEK har i 1992oktober i sammanhangredovisatett resultatet avregeringensuppdrag försäljning olja och omstruktureringom denav avstatliga lagringen. Enligt NUTEK har utredningsarbetetvisat denatt
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tidigare föreslagna decentraliseradestrukturen ökar lagringssystemets
tillgänglighet till godtagbarnivå. Vidare denen strukturenantas nya varaekonomisktfördelaktigeftersomden leder till lägre driftskostnaderjämfört
med nuvarandestruktur med antal avsidesett belägnastora, lager. Enligt
NUTEK är det möjligt finansierabådeerforderligaatt investeringari den

strukturen och uppbyggnadennya statligt fredskrislagerettav genomutförsäljning delar nuvarande krigslager.av Denav strukturennyaberäknaskunnabli etableradunder period åtta till tio år.en av

Riksrevisionsverketsgranskning

RiksrevisionsverketRRV har led i sin förvaltningsrevisionettsom avstatliga myndigheter granskat NUTEK:s verksamhet inom
oljelagringsomrâdet. Granskningen, redovisas isom rapporten
Beredskapslagringen olja F 1992:7, omfattar bådeav den statliga
krigslagringeni NllTEKzs regi tillsynenoch över fredskrislagringen.egen

Beträffande krigslagringen redovisas antal bristerett i bl.a.
affärsverksamhetensbedrivande, beräkningen lagringsbehovenochav
beredskapsläget.Ocksåi fredskrislagringenhar RRV funnit brister börsomåtgärdas.RRV:s i regeringenrapportutmynnar böratt överväga tillsättaatt

särskildutredningför över såväldrift-en att och depåverksamhetense för
krigslagringen beredskapenför fredskris.som

RRV:s granskningredovisadesinnan arbetet inom NUTEK med planen
för den lagringsstrukturenhade sluttörts.nya Därefter har RRV i ettremissyttrandeöver NlJTEKzs färdiga förslag betecknatförslaget som enintressantbörjanpå det nödvändigaarbetetmed framatt ta och bättreen nyfungerandelagerstruktur.RRV dock förslagetatt är otillräckligtanser och

flertalet de frågoratt iRRV sinav ansågbordesom rapport utredas
kvarstår outredda.Följaktligen stårRRV fast vidsom sitt tidigareönskemål

särskildutredning.om en
Det kan tilläggas de övriga remissinstanseratt har haft sigsom att yttraÖverbefälhavarenöver NUTEICs förslag, Överstyrelsennämligen och för

civil beredskap,har ställt sig positiva till förslagetatt genomförs.

Lagring kolav

Frågan beredskapslagring kol aktualiseradesom först i börjanav l980avtalet. Man räknade då med ökad kolanvändningen led iettsomsträvandena minskaoljeberoendet.att I detta sammanhang med kolavsesenbart energikol för produktion och värme, framförav allt inom
industrinoch kommunernasvärme-och kraftvärmeverk.



År dåprinciperenligttvångslagring kol1985 infördes somsammaav
krig.avspänning och Detförlagringen avseddgällde för olja. var

medhänsynkol,särskilt fredskrislagermotiverat medbedömdesinte ett av
svenskakoltillgångama och denfördelningenbl.a. till geografiskaden av

ansågsdärmedkollagerbefintligt statligtimportens länderursprung.Ett
de företagförvånasutsträckningikomkunnasäljas Lagret attstorut. av

lagringsskyldiga.hadeblivitsom
genomfördesoljelagringenföransvarsfördelningenändringDen somav

alltsåkol. ärlagringen Detprinciperna förpåverkadeinteår 1987 av
krigslagringen.förstorförbrukareimportörer ochfortfarande svararsom

medförlagringen kolanmältberörda företagen hardeFlera att avav
lagringsskyldighetenlades närlagerproblem. Debetydande uppsom

kolanvändningenhareftersomöverdimensioneradeoftainfördes är nu
medi enlighetmåsteskelagrenminskat. avveckling delarEn nuavav

kostnadertillledai många fall väntasmiljöbeståmmelser,vilketgällande
för företagen.

organisationAnsvarsförhållanden och

inomenergiförsörjningför funktionenansvarig myndighetNUTEK är
planeringochför vissskallinnebär NUTEKtotalförsvaret.Detta att svara

energiområdet.beredskapsförberedelserinom helasamordningav
operativatvåNUTEKolja harberedskapslagringenNär det gäller av

ochbedriva drift-regiidelsuppgifter, nämligen att egen
krigslagringen, delshuvuddelenför attdepåverksamheten varaav

utövaskall NUTEKfredskrislagringen. Dessutomförtillsynsmyndighet
ärbl.a. FMV. NUTEKlagring fullgörssärskildatillsyn över den avsom

tvångslagringen kol.ocksåförtillsynsmyndighet av
påberedskapsfrågoroljelagring och andrai vad gällerrollNUTEKm

innebäransvarsprincipen,på s.k.grundas den attenergiområdet som
ocksåföri fred skallför viss verksamhetmyndighetermed svaraenansvar

principenlighet med dennaför kriser och krig. Iarbetet beredskapmed
på områdetuppgifterenergiverkdåvarandeStatensövertog numeravars- energiförsörjningenfunktionsansvaretförår 1986NUTEKhandhasav -Överstyrelsen samtidigtekonomiskt försvar,förfrån dåvarande som

ÖCB.Överstyrelsen årUnder någracivil beredskapförombildadesrm
ÖCB lagring oljeprodukteranskaffningochhanddärefter dockhade avom

verksamhetuppdragsverksamhet.Dennajämte lagrendriften somav
krigslagringför den1987år övertogutvidgadesnär ansvaret somstaten

tvåoch samtidigtköptelagringsskyldigaföretagentidigare på delegathade
lagringsföretag.ägdaoljebranschenav

för denövervågdesformernadessa företagEfter förvärvstatens av
prövades bildaalternativlagringsverksarnheten.Ett ettfortsatta attvarsom
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Statskontoretfråganändamålet.Sedan utrettsaktiebolag förstatsägt av
dettamedenlighetlämpligast. Imyndighetsformendockbedömdes som

1989.juliEnergiverket 1till denöververksamhetenfördes
medNUTEKcentralt inomtiotalarbetarnärvarandeFör ett personer

planering,innefattarvilketdrivmedelsbenedskap,ochbränsle-frågor om organisationregionalDärtill finnstillsyn.oljehandellagring och samt en
tjänster.38medoljelagnendriftför av

Lagstiftning

kololja ochberedskapslagringLagen avom

lagenitvángslagringsskyldiga reglerasför deIagringsskyldigheten
Kompletterandekol.olja ochberedskapslagring1984:1049 avom

oljaberedskapslagring1984:1050förordningenifinnsföreskrifter avom
kol.och

motorbensin,kolbrânslenomfattalagringenskall samtlagenEnligt
Flygdrivntedel ärgasol.eldningsoljor ochdieselbrännolja,fotogen,

lagringsbränsle.intedäremot
vissaimportörersamtligaberedskapslagerär samthällaSkyldiga att

fastställsLagringsskyldighetenlagringsbränslen.förbrukareochsäljare av
pågrundaslagringsäret ochjuli1denfr.o.m.år iför tagetett

kalenderåretföregåendedet närmastförbrukningenunderförsäljningeneller
skalllagringsskyldigberedskapslagerdetStorlekenbasånet. ensomav

förbrukade bränslensålda ellermängdengrundvalhålla beräknas av
bränsle hurvarjeför slagbestämmer storRegeringenbasmängden. av

lagnngsâret, det s.k.underskall lagrasbasmângdemaandel somav
därvidskallberäkningenförUtgångspunktenlagringsprocenttalet. vara

tillsynsmyndigheten,fastställerDärefterberedskapslager.behovlandets av
lagringsskyldig undervarjeförstorlekberedskapslagretsNUTEK,dvs.

lagringsäret.
landetsbehov,för helaprincip avseddilagring ärlagringsskyldigesDen

frånUndantaganläggning.någon vissförbehållenalltså inteoch den är
kraftvärmeverk. Förvärmeverk ochförprincip gällerdenna
regeringenbestämmaanläggningar fårsådanadriverlagringsskyldigasom

i verketsutgångspunktmedstorlek egetberedskapslagrets
beredskapsbehov.

driftstidenärligaför vilka denanläggningarelproducerandevissaFör
oljekondensverk,gasturbinanläggningar ochnämligenstarkt,varierar

tillsynsmyndighetenordningsärskildilagringsmängdemabestäms av
regeringenKraftsam hoshär nämnaskanregeringen.Det attrespektive

bestämmelser.dessaöversynhemställtnyligenhar avenom



särskiltkrävsanspråki ettfåskallberedskapslagerFör tasatt
medgivandeärsådant attförFörutsättningenregeringen. ettmedgivandeav någonkrig ellerföljdtillförsvåraselleravbrytsbränsle avtillförseln av

försörjningskris.svårartadannan inomtillgångentilllagringsskyldigheten att tryggasyftarEnligt lagen
allvarligaandrakrigsåväloch kol underoljalandet som

skyldighetåläggaför attanvändasalltsåkan attförsörjningskriser. Lagen
riktlinjer förbeslutGenomkriser.slagskildaför omlagra av

inriktningvilkennärmareriksdagenbestämmerberedskapslagringen
då detidpunktvidtillkomLagenskall ha.lagringen en

olja och kol.bådekrigslagringensvaradeförtvångslagringsskyldiga av
1987årolja ändratslagringenförfördelningenSedan ansvaret avav

fredskriser.oljelagring förhuvudsakligenlagentillämpas
frågortillfällenfleravidväckteenergiverk om enDåvarandeStatens

Också RRVansvarsfördelningen. tarändradetill denanpassning lagenav i sinlagenkonstaterarRRV attrevisionsrapport.i sinfrågorsådanaupp lagringsskyldiga. Sjuär130 företagmedförutformningnuvarande att ca
totaladen70 %fördistributionrikstäckandeoljeföretag med avcasvarar

11 %. RRVendastför100företagmedan ansertvångslagringen, casvarar
ochsäljaremindrepâ mångaberedskapslagretspridningatt aven Enligti krig.fredskrisiför beredskapenviktiglikainte är somförbrukare

samhällsekonomiskaonödigt högasannoliktspridningenmedförRRV
itillsynsmyndighetensdel resurserdessutomkostnader; tas stor aven

bakgrundberedskapslagret.Mottotaladetliten andelföranspråk aven frånavskiljslagringsskyldiga företagensmådeföreslår RRVhärav att
systemet.

Oljekrislagen

åtagandenSverigessäkerställatill för1975:197 kom attOljekrislagen
1975:198.oljekrisförordningenhörTill lagenIHF-avtalet.enligt

fattarnär IBAåtgärdervidta vissabefogenhetregeringenlagen attI ges
oljekonsumtion ellermedlemsländernasibegränsningarbeslut om

Sverige skallNärmedlemsländerna.olja mellantillgängligfördelning av beslutaregeringenfårIBF-avtaletenligttilldelningsskyldighetsinfullgöra
frånavståskalloljeprodukterråolja ellerinnehavareellerägareatt av

vidareinnehållernågon Lagenellertillfömödenheten staten annan.
i anspråk ettförersättning egendom tas genombestämmelser somom

iersättningsreglematillansluterbestämmelsersådant beslut. Dessa
1978:268.ransoneringslagen1978:262 ochförfogandelagen

förfoganderegeloljekrislagenspåpekatrevisionsrapporti sin attRRV har
bestämmelser[EP-avtaletsaktiveringtillkopplad omär aven

uppkomma dåsituationeremellertidkanEnligt RRVoljefördelning.
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oljereserverlandetssamladeförfoga övermöjlighetregeringenbör ha att
RRVaktivering.något beslutfattatinte hardåi de fall [EAäven om

möjlighet.sådanregeringensåändrasdärför lagenföreslår att gesatt

Uppdraget

genomföra översyntillkallas försärskild utredareföreslår attJag enatt en
och kol.oljaberedskapslagringenavav

funnitskrigssituationer harkris- ocholja förlagringFöreskrifter avom
Ändrade itill ändringarlettförutsättningar harhalvsekel.i över yttreett

ändringenbetydandetillfällen. Denfleravid senasteregelsystemet mer
säljare ochkrigssituationerlagring förår 1987. Dengenomfördes som

då medanför övertogstidigare hadeolja staten,svaratförbrukare avav
förgälla lagringeni stället komlagringsskyldighet attföretagens

emellertid inteâtföljdesansvarsfördelningenfredskriser. ändradeDen enav
genomgripandeöversyn systemet.avmer

mån alltjämt dei vissolja präglasBeredskapslagringen avav
oljansSedan harl970-talen. dess19607ochråddepåförutsättningarsom

radikalt, liksomenergi förändratsanvändningenochi tillförselnroll av
också deåren hardeUnderstruktur.oljemarknadens senaste

tagit sig uttryckvilket harförändrats,förutsättningarnasäkerhetspolitiska
oljelagring framstårförNuvarandeårs försvarsbeslut.1992i systembl.a.

lagringen föri synnerhetgällerotidsenligt. Dettadärför som
RRV är densåvälNUTEKframhållitsharkrigssituationer.Såsom somav

påkravuppfyller dagensintekrigslagringenallvarligaste bristen att
tillgänglighet.

Lagerbehoven

beskriva nuvarandeförslag, dentill sinabakgrundUtredarenbör, ensom
fåkan kommaförhållandendeanalyseraoljelagringen och attsom

såvälDärvid bör beaktas1990-talet.underför verksamhetenbetydelse
beredskapsbehov,olika avnämaresenergimarknadenpåutvecklingen som

säkerhetspolitiskakriseriförsvarsmaktensbehovtillsärskild hänsynmed
materialpå sådanti möjligaste man baserasskallkrig. Arbetetoch i som

bl.a. inomoch andramyndigheter,NUTEKtagitsframredanhar ramenav
programplanering.för totalförsvarets

förfrågan grundernasärskilt uppmärksammaUtredaren bör om
krigslagringen. För närvarandeför statligadenberäkning lagerbehovenav

den prognoseradeberäkningar på grundvalgörs NUTEK:s av
såsomsamhällssektorer,inom antaloljepmdukterfredskonsumtionen ettav

Lagerbehovenuppvärmning.ochindustri, landtransportert.ex. angessom
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period krigetkonsumtion den krisenellerdenna undervissandel somaven
medplaneringsfönrtsättningar råder,Utifrån deomfatta.antas somnumera
kris-kortvarigtförsvarsmaktens underprioritet för behovhög ett antaget

intemetod längreframstår emellertid dennakrigsskede,och som
ändamålsenlig.

beräknaalternativa metoderdärför någrabör analysera attUtredaren
dem.effekterna Somöversiktligt redovisaochlagerbehoven enav

tillgodosesikte på delagringenskallbör gälla mestutgångspunkt atttaatt
kriser krigochförsörjningsbehovenvid dengrundläggande typ som nuav

anledning såsomharfinnsdetbör ocksåUtredaren pröva att,förutsätts. om
drivmedelsområdetochbränsle-försörjningsplaninomi NUTECsskett

i försäljningen under längrebristertill eventuella1992-1997, hänsyn enta
totalförsvaretplaneringsförutsättningamaförenligtdenperiod än som

anförssärskilt beaktavadDärvid utredarenkrigsskedet. börförgäller som
operativa1993 angående28 januaridenbesluti regeringens

förslag tillfram tillledaAnalysen skallförsvarsförberedelser. ett
lagervolymer,fördeladberäkningdärpåbaseradberäkningsmetodoch aven

och kvaliteter.på produkter

utformningLagringens

struktur ochlagringssystemetsfråganäven prövabörUtredaren om
irurebärför totalförsvaretplaneringsförutsättrringamautformning. De nya

påkravuppfylla mycket högakrigssituationermåsteföroljelagringenatt
för lagrenshäravanalyserakonsekvensernaUtredarenbörtillgänglighet.

bl.a. behovetDärvid beaktasutformning. börochlokalisering av
Utredningsarbeteti dennadelanläggningar.för vissaskyddfortifrkatoriskt

statligaomstrukturering denriktlinjer förpå de allmännagrundasskall av
1992 årssamband medibeslutades riksdagenoljelagringen avsom

bli följdenrevideringar kan kommameddetotalförsvarsbeslut, att avsom
l99293:l00 bil.budgetpropositionen1993 prop.iförslagregeringens

13.
också särskildaomfatta denbörprövning lagerbehovenUtredarens av

statligamyndigheterm.fl.vissalagringenhos
utformning skall utredarenlagringenslagerbehovenochfrågorI om

börinom totalförsvaret. Utredaren iberörda myndighetersamrådamed
1992framlagdaförslagi oktoberocksåutvärderaNlIrEKzssammanhanget

synpunkter förts framdelagerstruktur,med beaktandebl.a.till somavny
revisionsrapportförslaget i RRV:sremissyttrandenaöver ochi om

oljelagringen.
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Kostnaderoch tidsplan

Sedan kraven på oljelagringen för krigssituationer har preciserats bör
utredaren konsekvenserna dessakrav kostnadernaoch tidsplanenange av
för omstrukturering lagringen. förutsättningEn bör därviden av attvara
omstruktureringenskall kunna genomförasföre utgången budgetåretav
199899. Finansieringen skall kunna ske helt med inkomster från
försäljning olja befintliga lager. Dessutomskall medelkunna frigörasav ur
ñr andra ändamål inom totalförsvaret så har angivits isom
budgetpropositionen1993.

Utredarensbedömningaroch förslag i de angivnafrågorna kraven påom
oljelagring för krigssituationer, inklusive kostnaderoch tidsplan för att
genomföra omstrukturering nuvarande skall redovisassystem,en av senast
den 30 1993.september Förslagenbör kunna utgöra underlag för bl.a.
regeringens ställningstagandentill frågor finansieringen vissaom av
verksamheterinom totalförsvaretunderdenaktuellaplaneringsperioden.

Ansvanyiárdelning,organisationochfinaluiering

Sedande krav bör ställas på oljelagringen för krigssituationer harsom
klarlagts i första utredningsetappbör utredarenöverväga frågoren om
lagringens framtida organisation. Arbetet i denna del bör omfatta
oljelagring för såväl fredskriser krig. Också frågansom om
ansvarsfördelningenmellan och de lagringsskyldigaföretagenstaten bör
ingå i övervägandena,liksom frågan verksamhetensfinansiering.om

Somunderlagför sinaövervägandenbör utredarenöversiktligt kartlägga
gällande organisationför 0lielagringen i några Sverigemed jämförbara
länder. intresseAv är i första hand länder har anslutit sig till IEP-som
avtalet och därmed har åtagit sig vissa förpliktelser i fragasom om
oljelagring fördelningoch olja vid fredskriser. Utredaren bör iav
sammanhangetocksåsökaklarläggahur de berördaländernasdeltagandei

internationelltsamarbete, inomannat för EG ellert.ex. NATO, kanramen
ha påverkatderasinterna för oljelagring.system

En grundläggandefråga vid utredarensöverväganden fördelningenär
mellan och näringslivetstaten för den samladeansvaretav
beredskapslagringen olja. kanDet finnas skäl för återgångtill denav en
ordning för krigslagringen gällde före är 1987 och innebarsom attsom
säljareoch förbrukare hade för dennalagring. sådanEnansvaret ordning
skulle kunna skapaförutsättningarför lösa de problem inkuransatt med
och bristande tillgänglighet förekommer i den nuvarande statligasom
krigslagringen. Vidare skulle lagringen för krigssituationer och för
fredskriser inte längre behöva utgöra tvâ skilda i fysisksystem och
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organisatoriskmening. En samordningskulle kunna möjligheteröppna till
effektivare lagerhantering och därmed också samhällsekonomiskaen

vinster. Modeller för samordnad oljelagring finns i fiera länder ien
Västeuropa.

Om det visar sig finnas förutsättningar för sådanomläggningen av
nuvarande för oljelagring i Sverige börsystem utredaren Ia upp
överläggningar med företrädare för de berörda intressenterna om
verksamhetensinriktning, organisation och finansiering. Oavsett vilken

förform verksamheten väljs måste tillförsäkrasgodamöjligheterstatensom
till insyn och kontroll. Det är övcrläggningamaönskvärt framkan ledaatt
till vissa riktlinjer för överenskommelse mellan ochstatenen
intressentema. .Om det däremot visar sig förutsättningar saknasför ändradatt en
fördelning för oljelagringen bör utredaren pröva vissaansvaretav
organisationsfrågorinom för ansvarsfördelning.nuvaranderamen

Tidigare har vissa statliga affärsverk och andra myndigheterålagts att
lagra olja särskilda beslut regeringen. Vattenfall hargenom av nu
bolagiserats,och förberedelserför bolagisering SJpågår. Utredarenen av
bör överväga frågan fortsatt lagringsskyldighetför Vattenfall och SJom
från bl.a. konkurrenssynpunkt.

viktigEn fråga är gränsdragningen lagring för försvarsmaktenmellan
och för civila behov. För närvarande NUTEK för delstorsvarar en av
drivmedelslagringenför försvaret. i sinRRV har revisionsrapportpåtalat

det inte lämnas någon ekonomisk ersättning tillatt NUTH för denna
lagring och det inte heller förekommer någonatt kontroll från
försvarsmaktens sida NUTEK fullgör sina åtaganden.att RRVav
ifrågasätterlämpligheten dennaordning och försvarsmaktensattav anser
roll beställare bör göras tydligare. Mot bakgrund detta börsom av

prövautredaren det går åstadkomma klarare fördelningattom en av
lagrings- och frnansieringsansvaretmellan NUTEK och försvarsmakten.
Därvid bör utredarenbeaktamöjligheterna till samordning NUTECsav
lagring med motsvarande verksamhet inom FMV, ieventuellt en
sammanslagenorganisationinom totalförsvaretscivila del.

Vidare bör utredarenpröva huruvida den nuvarandemyndighetsfonnen
för drift- och depåverksamhetenär ändamålsenlig.Ett möjligt alternativ är

bolagiseringinom för ägt aktiebolag.Utredarenbören ett statenramen av
analyseraför- och nackdelarmed sådanlösning. En tredje möjlighet,en

ävenden bör prövas, är den statligadrift- depåverksamhetenoch iattsom
regi avvecklas helt eller delvis och i stället köperegen att staten

lagringstjânsterpå maricnaden.
Somframgått finansieras oljelagringenför fredskriseri allt väsentligtnu

de tvångslagringsskyldigavia prissättningen, medan lagringen förav
krigssituationermed vissa undantagfinansieras Utredarenbör istaten.av
sitt arbete med dessa frågor utgå från kostnadernaför beredskaps-att
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lagringen olja i fortsättningen finansierasskallav med långtgående
kostnadsansvarför verksamhetensintressenteroch minskadbelastningpå
statsbudgeten.Detta gäller vilka lösningar väljs ioavsett frågasom om
ansvarsfördelning och organisation. Utredaren bör redovisa några
alternativafmansieringsmodeller uppfyller de angivnakraven.som

Särskildafrågor frcdrkzirlagringenom

I revisionsrapportRRV:s några frågor fredskrislagringentas upp om av
olja. RRV bl.a. antalet tvångslagringsskyldigaatt borde kunnaanser
minskasstarkt, vilket i praktiken skulle innebära de flesta förbrukareatt
befrias från lagringsskyldighetoch oljebranschenatt för nästanallsvarar
lagring för fredskriser. Utredarenbör övervägadennafråga närmareoch
föreslåhur lagringsskyldighetenlämpligenbör avgränsas.

Utredaren bör också överväga frågan ökade möjligheter förom
regeringen förfoga över fredskrislagrenatt i s.k. subkriser,då försystemet
fördelning olja enligt [FI-avtalet inte har aktiverats.En utgångspunktav
bör därvid uppbyggnad statligtatt fredskrislagerett ivara störreav
omfattning än redan har beslutats inte kan komma i frågasom av
statsfmansiellaskål. Som alternativ till denett RRV föreslagnaav
ändringen oljekrislagen bör utredaren möjligheternaprövaav till en
överenskommelse med de viktigaste lagringsskyldiga företagen om
utnyttjandet fredskrislagren.av

Lagring bränslenför elproduktionav

En särskild fråga har aktualiseras Kraftsam är lagringensom av avbränslen för elproduktion. För närvarande är vissa kraftproducenter
skyldiga för denna lagring såväl föratt fredskriser för krig.svara som
Utredarenbör övervägahur lagringsskyldighetenlämpligen bör utformas

bakgrund bl.a. deändrademot förhållandena elrnarknaden.Utredarenav
bör i dennafråga samrådamedEllagstiftningsutredningen 1992:04.N

I sammanhangetkan nämnasockså frågan lagringen bränsle förom av
dieseldrivnareservanordningar har installeratsför klara angelägnaattsom
behov vid bortfall elleveranser. Utredaren bör överväga behovetav avsärskild lagringsskyldighet för sådanaanordningar, har fått ökadsom
betydelsefrån beredskapssynpunkt.
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kol,Lagring m.m.av

bestämmelsergällandeingå också översynbör omuppdragetI aven
ilagring endastsådanframgått förekommerberedskapslagring kol. Somav

förredogörabörUtredarenkrigssituationer.tvångslagring förform av
fastställandegäller förgrunderoch deprövanuvarande avsystem som

framläggsbakgrund de förslaglagringsskyldigheten, omsommot av
hittills skallLiksomför olja.lagringsbehovenberäkning enav

endast påsiktekolberedskapslagringen tarutgångspunkt att avvara
krigssituationer.

oljaberedskapslagringfrågorockså andrafärUtredaren avta omupp
Frågorgång.arbetetsaktualiserasunderkommakan omkol attoch som

börochutanför uppdragetligger tasberedskapslagring uppnaturgasav
övervägandenmed utredarenssambanddirekthade bedöms ettendastom

förslag.och

EGmedlemskapiKonsekvenser ettav

innefattasinte i avtaletolja kolberedskapslagring och omFrågor avom
medlemskapsvensktEttsamarbetsområdetEES.ekonomiskaEuropeiska

särskildatill deanpassningkrav pâemellertid ställakommer atti EG en
pååtgärderomfattasVidareEG.inomgälleroljelagringförregler som

gällersåvittEG-râtteni princip t.ex.områdeförsörjningsberedskapens av
konkurrens.ochvarurörelserfria

reglerIEP-avtaletsliksominnebäroljelagringEG-reglema om -- finns dockfredskriser. Detlagra förmedlemsländernaför attskyldighet
EG-samtligaEftersomoch lEP-systemen.EG-mellanskillnadervissa

kan översyntill [EP-avtaletanslutit sighar avenländer numera
aktualiseras.kommamellanförhållandet attsystemen

förkonsekvensernaklarläggabakgrund sökadennabörUtredaren mot
imedlemskap EG.kololja ochberedskapslagringen ettsvenskaden avav

föreskrifter till Fñzsandralagstiftning ellergällandeBehov att anpassaav
på översynplanerliksom eventuellaredovisas,börregler avnuvarande en

EG-reglema.

uppläggningArbetets

lednings-och1991:04UtredningenFömedsamrådaskall omUtredaren
uppläggningenochrörandeLEMOförsvaretförmyndighetsorganisationen

utredningsarbetet.avgränsningenav
lagstiftningändradkräveråtgärderföreslårutredarenmän somI den

fram.läggastill denförslagskall
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För arbetet gäller regeringensdirektiv till samtliga kommittéer och
särskildautredareangåendeutredningsförslagensinriktning dir. 1984:5,
EG-aspekteri utredningsverksamhetendir. 1988:43 och regionalpolitiska
konsekvenseri utredningsverksamhetendir. 1992:50.

Somredannämntsbör utredarenredovisa första i sittden arbeteetappen
den30 september1993. slutliga redovisningenDen uppdragetbörsenast av

ske 30den april 1994. frågorOm det visar sig lämpligt behandlasenast att
beredskapslagring kol särskilt får dock denna del uppdragetom av av

redovisas den30 juni 1994.senast

Hemställan

Med hänvisningtill vadjag anfört hemställerjag regeringenhar be-attnu
myndigarchefenför Näringsdepartementet

tillkalla särskild omfattadutredare kommittéförordningenatt en av-1976:119 med uppdrag beredskapslagringengöra översynatt en av av-
olja och kol,

besluta sakkunniga, sekreterare biträdeochatt annatexperter,om
utredaren.

Vidare jaghemställer regeringenbeslutar kostnadernaskall belastaatt att
tolfte huvudtitelns Utredningaranslag m.m.

Beslut

Regeringenanslutersig till föredragandensövervägandenoch bifaller hans
hemställan.

Näringsdepartementet
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Lstyrnings-ochsamarbetsformeri biståndet.UD 36.Lag totalförsvarsplikt.Fö.omKursplanerför grundskolan.U. 37.Justitiekanslern.Enöversyn lKzsarbetsuppgifteravErsättningför kvalitetocheffektivitet. Ju.m.m.Utformning resurstilldelningssystemettnyttav för 38.Hälso- ochsjukvårdeni framtiden modeller.S.tre-grundläggandehögskoleutbildning.U. 39.En förgräns filmcensuren.Ku.4.Statligtstödtill rehabilitering tortyrskadadeav 40.Fri-ochrättighetsfrägor.DelA ochB.Ju.flyktingar fl. S.m. 4l.F0lk ochbostadsräkningår 1990ochi framtiden.5.Bensodiazepinerberoendeframkallandepsykofar- Fi.-maka.S. 42.Försvaretshögskolor.Fö.Livsmedelshygienochsmåskaliglivsmedelsproduk-43.Politik arbetslöshet.mot A.tion.Jo. Översyn44. tjänsteinkomstbeskattttingen.av Fi.7.Löneskillnaderochlönediskriminering. 45.Trosabrytersigloss.BytänkandeellerdemokratinsOmkvinnorochmän arbetsmarknaden.Ku. räddning.C.löneskillnaderochlönediskriminering.Omkvinnor 46.Vissakyrkofrågor.C.och pâarbetsmarknaden.män Bilagedel.Ku. 47.Konsekvenservalmöjligheterinomskola,av9.Postlag.K. bamomsorg,äldreomsorgochprimärvård.C.l0. En datalag.Ju.ny 48.Kommunalaverksamheteri förvaltningochiegenl l Socialförsäkringsregister. kommunalaaktiebilag.. Enjämförandestudie.C.12.Várdhögskolor 49.Ettårmedbetalningsansvar.S.kvalitet utveckling huvudmarmaskap.U. 50.Serveringsbestämmels- - - S.Ökad .13. konkurrenspájärnvägen.K. 51.Naturupplevelser bullerutan kvalitet värna.en att-14.EGochvåragrundlagar.Ju. M.15.Svenskareglerför internationellomfördelning 52.Ersättningvidav arbetslöshet.A.oljavid oljekris.N.en 53.Kostnadsutjämningmellankommuner.Fi.16.Nyavillkor förekonomiochpolitik ekonomi- 54.Utvisning grund brott.Ku.- avkommissionensförslag.Fi. 55.Detallmännasskadeståndsansvar.Ju.16.Nyavillkor förekonomiochpolitik ekonomi- 56.Kontrollenöver strategisktkänsliga- exportav varor.kommissionensförslag.Bilagor.Fi. UD.Ägandet17. radioochtelevisioni allmänhetensav 57.Beskattning fastigheter,dellavtjänst.Ku. SchablonintäktellerfastighetsskattFi.-18.AcceptansToleransDelaktighet.M. 58.Effektivareledningi statliga digheter.Fi.m,19.Kommunernaochmiljöarbetet.M. 59.Nymarknadsforingslag.C.20.Riksbankenochprisstabiliteten.Fi. 60.Polisensrättsligabefogenheter.Ju.Ökat21 personval.Ju. .Överföring61. HIV-smitta läkemedletav genom22.Vadär statsrådsarbeteett värt Fi. Preconativ.S.23.Kunskapenskrona.U. 62.Rättssäkerhetenvidbeskattningen.Fi.24.Utlänningslagen partiellöversyn.Ku.en 63.Personoch- parti Studieri anslutningtill-25.Socialaåtgärderförjordbrukare.Jo. Personvalskommitténsbetänkande26.Handläggningenvissasäkerhetsfrågor. Ökatav Ju. personvalSOU 1993:21.Ju.27.Miljöbalk.Del1och2. M. 64.Frågorför folkbildningen.U.28.Bankstödsnämnden.Fi. 65.Handlingsplan buller.mot29.Fortsattreformering foretagsbeskattrtingen.av Handlingsplan buller.Bilagedel.mot M.Del Fi. 66.Lag införande miljöbalken.om M.av30.Rättentill biståndinomsocialtjänsten.S. 67.Slutförvaring kärnbränsleanvänt KASAMsav -BLKommunemasroll påalkoholområdetochinom yttrandeöverSKBsFUD-program92.M.missbrukarvárden.S. 68.Elkonkurrensmednätmonopol.N.32.Nyanställningsskyddslag.A. 69.RevisorernaochEG.N.33.Åtgärderför förberedaSverigesatt jordbrukoch 70.Strategiförsmåtöretagsutveckling.N.livsmedelsindustriför EG.Jo. 71Organisationemasbidrag.C..34.Förarprövare.K. 1 inhämta72.Att synpunkterfränmedborgarnaDet35. -Reaktion ungdomsbrott.mot DelA ochB.Ju. kommunalaomröstningsinstituteti tillämpning.C.
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Finansdepartementet
En datalag.[10]ny Nyavillkorförekonomiochpolitik ekonomi--EGochvåragrundlagar.[14] kommisionensförslag.[16]Ökatpersonval.[21] Nyavillkorförekonomiochpolitik ekonomi-HandläggningenvissaSäkerhetsfrågan[26]av kommisionensförslag.Bilagor.[16]Reaktion ungdomsbrott.DelA ochmot B. [35] Riksbankenochprisstabiliteten.[20]Justitiekanslern.Enöversyn .lK:sarbetsuppgifterav Vadär statsrådsarbeteett värt [22][37]m.m. Bankstödsnämnden.[28]Fri ochrättighetsfrágor.DelA ochB. [40] Fortsattreformering företagsbeskattningen.avDetallmännasskadeståndsansvar.[55] Del [29]Polisensrättsligabefogenheter.[60] Folk-ochbostadsräkningår 1990ochi framtiden.[41]Personochparti Studieri anslutningtill Översyn tjänsteinkomstbeskattningen.- [44]avPersonvalskornmitténsbetänkande Kostnadsutjämningmellankommuner.[53]ÖkatpersonvalSOU 1993:21.[63] Beskattning fastigheter,dellavVerkställighet fängelsestraff.[76]av Schablonintäktellerfastighetsskatt[57]-statsförvaltningenochEG.[80] Effektivareledningi statligamyndigheter.[58]

Rättssäkerhetenvidbeskattningen.[62]Utrikesdepartementet VissamervärdeskattefrágorII, offentligverksamhet-Styrnings-ochsamarbetsformeri biståndet.[1] [75]m.m.Kontrollenöver strategisktkänsligaexport [56] Statistikav ochintegritet,delvaror. 1 Skyddför uppgiftertill-denstatligastatistiken [83]m.m.Försvarsdepartementet
UtbildningsdepartementetLag totalförsvarsplikt.[36]om

Försvaretshögskolor.[42] Kursplanerförgrundskolan.[2]
Ersättningförkvalitetocheffektivitet.Socialdepartementet Utformning resurstilldelningssystemett förnyttav-Statligtstödtill rehabilitering grundläggandetortyrskadade högskoleutbildning.[3]av

flyktingar fl. [4] Vårdhögskolorm.
Bensodiazepinerberoendeframkallande kvalitet utvecklingpsykofarmaka. huvudmannaskap.[12]- - -15] Kunskapenskrona.[23]
Socialförsäkringsregister.[11] Frågorför folkbildningen.[64]
Rättentill biståndinomsocialtjänsten. Ursprung[30] ochutbildning socialsnedrekryteringtill-Kommunernasroll alkoholomrádet högreochinom studier.[85]
missbrukarvården.[31]

JordbruksdepartementetHâlso-ochsjukvårdeni framtiden modeller.[38]tre-Ettårmedbetalningsansvar.[49] Livsmedelshygienochsmåskaliglivsmedelsproduktion.Serveringsbestämmelser.[50] [61Överföring HIV-smitta läkemedletav Socialaåtgärdergenom förjordbrukare.[25]Preconativ.[61] Åtgärderför förberedaSverigesjordbrukatt ochFrivilligtsocialtarbete.Kartläggningochkunskaps- livsmedelsindustriför EG.[33]översikt.[82]
ArbetsmarknadsdepartementetAmningsvänligasjukhus för skydda,stödjaochatt4främjaamning.[86] Nyanställningsskyddslag.[32]
Politik arbetslöshet.[43]motKommunikationsdepartementet Ersättningvidarbetslöshet.[53]Postlag.[9] Översyn arbetsmiljölagen.[81]avÖkadkonkurrens järnvägen.[13]

Förarprövare.[34]
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Kulturdepartementet
lönediskriminering.ochböneskillnader

arbetsmarknaden.[7]och påOmkvinnor män
Omkvinnorlönediskriminering.ochböneskillnader

Bilagedel.[8]arbetsmarknaden.ochmän
Ägandet allmänhetenstjänst.iochtelevisionradioav
[17]

[24]partiellUtlänningslagen översyn.en- [39]för ñlmcensuren.Engräns
brott.[54]grundUtvisning av

Näringsdepartementet
oljaomfördelninginternationellreglerförSvenska av

[15]vid oljekris.en
nätmonopol.[68]medElkonkurrens

ochEG.[69]Revisorerna
smáföretagsutveckling.[70]Strategiför

Sverige.[84]förInnovationer
[87]olja.Beredskapslagringav

Civildepartementet
demokratinsellerBytänkandesigloss.bryterTrosa

[45]räddning.
[46]kyrkofrágor.Vissa

skola.valmöjligheterinomKonsekvenserav
primärvård.[47]ochäldreomsorgbarnomsorg,

ochiförvaltningiverksamheterKommunala egen
[48]studie.jämförandeaktiebilag.Enkommunala

marknadsföringslag.[59]Ny
[71]bidrag.Organisationernas

DetmedborgarnasynpunkterfråninhämtaAtt - [72]tillämpning.omröstningsinstitutetikommunala
ochorganisationsförändringari kommunerRadikala

landsting.[73]
verksamhet.[74]kommunaliKvalitetsmätning

bistánd.[77]internationelltochKommunaltjänsteexport
naturresursdepartementetMiljö- och

[18]Delaktighet.ToleransAcceptans
[19]ochmiljöarbetet.Kommunerna

[27]Miljöbalk.Del och2.1
kvalitet värna.bullerNaturupplevelser attutan en-

[51]
buller.Handlingsplanmot

Bilagedel.[65]Handlingsplan buller.mot
[66]miljöbalken.införandeLag avom

KASAMskämbränsleSlutförvaring använtav -92.[67]FUD-programyttrande SKBsöver
framtiden.[78]Miljöskadeförsåkringeni

spelplan.[79]hållbarmiljöHandeloch moten-






