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FÖRORD

Nyetableringar inom den tunga industrin ställer stora krav på samord
ning mellan företagens och samhällets planering. Investeringarna är 
i regel mycket omfattande och skapar under genomförandet en betydande, 
ofta ojämnt fördelad sysselsättning under en förhållandevis lång byggnads- 
period. Inte sällan krävs kompletterande kommunikationsanläggningar 
m m som samhället ansvarar för. Parallellt med företagets anläggnings
arbeten genomfors vanligen omfattande samhällsinvesteringar i bostäder, 
vägar m m.

UMI - den statliga utredningen rörande miljöproblem m m i vissa industri
områden - skall mot bakgrund bl a av erfarenheterna från omfattande före- 
tagsetableringar i Stenungsund, Brofjorden och Värö föreslå åtgärder som 
underlättar stora industriella nyetableringar och utbyggnader. I ett första 
delbetänkande, "Etablering av miljöstörande industri" (SOU 1975:44) har 
utredningen behandlat bl a samhällets problem under etableringen, pröv- 
ningsförfarandet och anläggningsarbetarnas situation.

Som underlag för utredningens överväganden behövs bl a fördjupade kun
skaper om uppläggningen av långsiktsplanering och projektarbete inom 
tyngre industri. Utredningen har önskat material som belyser företagens 
möjligheter att lämna konkreta och säkra informationer om utbyggnader 
i olika skeden av planerings- och genomförandeprocessen - med beaktande 
av bl a osäkerhetsfaktorer, konkurrensförhållanden och sekretessfrågor.

Efter en framställning från utredningen 1973 utlovade Industriförbundet 
att medverka med behövligt material. Förbundet har därefter uppdragit 
åt SIAR (Scandinavian Institute for Administrative Research) att genom
föra ett antal fallstudier av långsiktsplanering inom den tyngre industrin. 
Arbetet har utförts självständigt av en arbetsgrupp med utgångspunkt 
från en inom Förbundet utarbetad projektplan. I SIAR:s arbetsgrupp har 
ingått civilingenjör Lennart Persson, ekon lic Per-Hugo Skärvad och 
fil dr Sten Söderman. Ansvarig inom Förbundets kansli för de löpande 
kontakterna med arbetsgruppen har varit pol mag Bengt Jobin som också 
deltagit i några företagsintervjuer. Arbetsgruppen har under utrednings
arbetet haft löpande kontakter med Förbundet men svarar självständigt 
för de i rapporten presenterade slutsatserna.

Rapporten ger en värdefull belysning bl a av skillnaderna i planeringsför
utsättningar olika företag emellan och av företagens intresse för att in
formera samhällsorganen om aktuella utbyggnadsplaner. De första kon
takterna med lokala och regionala - i vissa fall även centrala - myndig
heter har genomgående tagits innan företagen gjort sina egna ställnings



taganden. Även på senare stadier i planerings- och genomförandepro
cessen har företagen beredvilligt lämnat information i frågor där de 
varit beroende av kommunala eller statliga beslut.

I informationsutbytet mellan företag och samhälle finns dock flera "kom
munikationsproblem" som bl a hänger samman med myndigheternas an
språk på tidig information. Många företag är obenägna att lämna infor
mationer så länge flera planeringsalternativ står öppna - exempelvis 
beträffande investeringarnas omfattning och lokalisering - och därigenom 
kan få vitt skilda konsekvenser för samhällsplaneringen. Sådan informa
tion kan skapa orealistiska förväntningar hos den mottagande myndigheten, 
"moraliskt" binda företaget till en utvecklingsväg som ännu inte klart kan 
bedömas inom företaget eller - vilket utgör den viktigaste invändningen - 
leda till planeringsåtgärder eller investeringar inom samhällssektorn 
som i ett senare skede visar sig onyttiga.

Till detta kommer svårigheterna att precisera tidpunkten för utbyggnader 
av konjunkturkänslig produktion, sekretessproblem, svårigheter att 
"översätta" företagens planer till de för samhällsplaneringen relevanta 
frågeställningarna om t ex arbetskraftsbehov för anläggningens uppförande 
och drift m m. Förbundet får anledning att återkomma till dessa och 
andra här behandlade frågor i remissyttranden över UMI:s olika betänkan- 
den.

St ” ’ ‘

Axel Iveroth

/

Bo Sillen

Förvaltningsbolaget Sindex, Stockholm 1975



Denna bok är resultatet av en studiesom SIAR (Scandinavian Institutes 
for Administrative Research) utfört åt Sveriges Industriförbund. I 
stor utsträckning är föreliggande framställning baserad på en rapport 
som presenterades för UMI (Utredningen rörande miljöproblem m m 
i vissa industriområden) i oktober 1974.

Jämfört med denna tidiga version har här den teoretiska referensramen 
mer exp licit framhävts. Vidare har de analytiska avsnitten kraftigt 
vidareutvecklats.

Rapporten inleds med en problembeskrivning inkluderande den ins
titutionella ramen i vilken företag inom tyngre industri verkar. Vidare 
framhålls behovet av att studera sambanden mellan företagets planering 
- samhällsplanering - politiska beslut. I kapitlen 2 och 3 presenteras 
sedan några teoretiska utgångspunkter som varit vägledande vid beskriv
ning och analys. Den beskrivande delen av boken innefattar fallstudier 
baserade på fem planeringsförlopp. Dessa presenteras i kapitlen 4-8.
I de tre avslutande kapitlen genomförs en stegvis analys. Fallbeskriv
ningarna indelas - i kapitel 9 - i olika faser varvid likheter och olik
heter studeras mellan planeringsförloppen. I kapitel 10 jämförs pla
neringens villkor inom olika delar av den tyngre industrin. Vidare 
introduceras i kapitlet ett antal dimensioner på miljön som de en
skilda fallen värderas längs. Slutligen i kapitel 11 sammanfattas de 
konsekvenser analyserna i de föregående kapitlen får på informations
utbytet mellan företag och samhällsplaner ande myndigheter.

Under arbetets gång har studiens utgångspunkter, uppläggning och re
sultat diskuterats vid ett antal seminarier inom SIAR samt även vid 
ett metodseminarium vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds 
Universitet, i december 1974. Ett stort antal personer som givit oss 
värdefulla synpunkter är vi tack skyldiga. Nedanstående uppräkning 
är långt ifrån fullständig:

Lawrence Bennigson, Joseph Bower, Gabor Bruszt, Lars H Bruzelius, 
Carsten Dahlman, OlofHenell, Bengt Jobin, Emanuel Kay, Allan T Malm, 
Richard Normann, OlleRenck, Eric Rhenman och Bo Sillén.

Den slutliga maskinutskriften har utförts av SIAR Dokumentation AB.

Finansiellt stöd har erhållits från förutom våra uppdragsgivare även 
SIAR:s forskningsstiftelse, vilket härmed tacksamt erkännes.

Stockholm, juni 1975

Lennart Persson Per-Hugo Skärvad Sten Söderman
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PROBLEM, BAKGRUND OCH SYFTE

1.1 Inledning

Beroendet mellan företagens planering, samhällsplanerande myndigheter 
och politiska beslut blir allt starkare. Här nedan presenteras några 
exempel.

Kraftföretagen är t ex för sin långtidsplanering starkt beroende av hur 
den politiskt bestämda, framtida energipolitiken ser ut. Men samtidigt 
är politikerna beroende av t ex den teknologiska utvecklingen inom kraft- 
företagen och kraftföretagens förmåga att klara kärnkraftens säkerhets
krav etc. Information om dessa förhållanden från kraftföretagen till 
politikerna utgör en del av det beslutsunderlag som politkerna behöver 
för att kunna fatta beslut om den framtida energipolitiken.

Samhällsplanerande myndigheter såsom länsstyrelser och kommuner 
måste för att kunna planera länets framtid eller för att bestämma det 
kommunala investeringsprogrammet ha en ingående kännedom om före
tagens utbyggnadsplaner, arbetskraftsbehov, markbehov etc. Samtidigt 
är företagen för sin planering beroende av vad samhället kan erbjuda 
när det gäller t ex marktillgång, tillgång på arbetskraft, infrastruktur 
etc.

De ovan beskrivna situationerna utgör typiska exempel på hur behovet av 
ett väl fungerande samspel mellan samhällsplanering, företagens plane
ring och politiska beslut blir allt viktigare (se figur 1:1).

Några internationellt sett kända forskningsresultat när det gäller bero
endet mellan politiska beslut, samhällsplanering och företagens planering 
har lämnats av den amerikanske professorn John Kenneth Galbraith. I 
sin skrift "The New Industrial State" (1968) belyser Galbraith hur det i 
det amerikanska samhället finns dels traditionell marknadsekonomi, dels 
inom vissa sektorer en s k planerad ekonomi. Distinktionen mellan de 
marknadsekonomiskt styrda sektorerna och de planerade sektorerna ut
vecklas i ett senare arbete "Economics and the Public Purpose" (1974) 
av samme författare.

Likartade tankegångar har i Sverige framförts av Assar Lindbeck. I 
skriften "Biandekonomi på villovägar" (1972) betonar Lindbeck betydelsen



av ett väl utbyggt informationssystem utöver den information som ges via 
marknaderna av priser och vinster. Lindbeck betonar också den stora 
betydelsen som utbyggda informationssystem kan ha genom att de möjlig
gör en koordination av samhällets och företagens planer ex ante till skill
nad från marknadsmekanismernas koordination som först kan ske ex post.

Politiska beslut

Samhällsplanering Företagets planering'

Figur 1:1. Behovet av ett väl fungerande samspel mellan politiska be
slut, samhällsplanering och företagens planering blir allt 
viktigare

Som en följd av det ökade beroendet mellan företag och samhälle har 
också kontaktnätet mellan näringslivet och olika samhällsorgan byggts 
upp under lång tid och de institutionella kontaktformerna förstärkts. Låt 
oss t ex nämna överenskommelser inom ramen för arbetsmarknadspoli
tiken (t ex varsel av permitteringar och uppsägningar), koncessionspröv- 
ning av utbyggnader och etableringar inom den tunga industrin, närings
livets representation i länsstyrelser och länsarbetsnämnder, remiss
behandling inom näringslivets organisationer av olika utredningsförslag, 
planenkäter till statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet, pröv
ning av frisläpp från investeringsfonden, lagstiftning om utvidgad upp
gifts skyldighet i planeringsfrågor (det s k informationssystemet). Upp
räkningen är långt ifrån fullständig och under 1975 har också utredningen 
om regionpolitiska styrmedel föreslagit att ett nytt samhällsorgan, 
statens lokaliseringsdelegation, bör tillskapas för att syssla med infor
mation, rådgivning och tillståndsgivning i regionalpolitiska frågor.

1.2 Ökad reglering av företag i tyngre industri

Några av orsakerna till samhällets ökade ambitioner vad gäller styrning



av företag i tyngre industri och samhällsutvecklingen i stort står att finna 
i den strukturomvanling som sker i näringslivet. Det stora behovet av 
arbetskraft har under lång tid funnits hos industrin och servicenäring
arna. Detta förhållande i kombination med en teknisk/ekonomisk utveck
ling som lett till allt större produktionsenheter har medfört att industrins 
beslut om lokaliseringar fått allt större betydelse för samhället.

Människors ökade fritid och påtagliga behov att tillbringa delar av 
denna fritid utanför den vardagliga miljön har medfört att frilufts
livet och fritidsbebyggelsen ökat i omfattning. Förändrade transport
förhållanden, främst genom bilismen, och ökade ekonomiska resur
ser ger stora grupper människor möjlighet att söka sig till områden 
med särskilt goda betingelser för friluftsliv i skilda former. Dessa 
nya förutsättningar medför ökad efterfrågan på välbelägen mark både 
för fritidsbebyggelse och för friluftsliv.

Den industriella utvecklingen medför behov att förnya maskiner och 
och anläggningar. I samband därmed liksom vid expansion i vissa 
branscher uppstår ibland önskemål om nylokalisering. För vissa 
industrier är tillgången till specifika naturförutsättningar i form av 
djuphamn, sötvatten m m i hög grad bestämmande för sådana loka
li seringsönskemål. En del av anspråken riktas mot naturresurser 
med kvalitets- och lägesegenskaper som finns bara i vissa delar av 
landet.

Industrins utveckling, koncentrationen av företag och människor och 
den höjda materiella levnadsnivån med ökad produktion och konsum
tion har skapar nya miljöproblem. Detta är ytterligare ett förhål
lande som påkallar ökad uppmärksamhet i form av övergripande pla
nering. Samhällets möjligheter att angripa miljöproblemen har un
der det senaste decenniet förbättrats väsentligt, bl a genom ny lag
stiftning, förstärkning av administrationen på olika nivåer, finansi
ella insatser samt en kraftigt utbyggd forskning. Miljöpolitiken har 
under för undan lett till skärpta villkor när det gäller industrins ut
släpp av föroreningar. Även om man bör räkna med en fortsatt ut
veckling efter sådana linjer behövs också en långsiktig planering av 
hushållningen med naturresurserna för att förebygga miljöskador 
och miljökonflikter.

Planeringen av markanvändning och fysisk miljö har länge betrak
tats som i första hand en lokal angelägenhet, en fråga om utform
ningen av närmiljön. Detta har varit naturligt så länge bara ett få
tal konflikter om markanvändningen haft rikskaraktär. Staten har 
därför kunnat begränsa sitt engagemang i sådana konflikter till 
övervakande eller fastställande uppgifter. Allt oftare har emeller



tid anspråken på exploatering av mark och vatten av flera parter kom
mit att riktas mot särskilt eftertraktade tillgångar. Exploateringen 
har ibland fått påtagliga konsekvenser även för människor i avlägsna 
landsändar. Detta har skärpt konflikterna om naturresurserna.
(SOU 1971:75, s. 21-22)

1.3 Den fysiska riksplanen och § 136 a i byggnadslagen

En ny- eller tillbyggnad av en "tyngre industri" har så gott som alltid 
sådan omfattning att den numera på ett eller flera sätt kan sägas vara 
under myndigheternas kontroll.

Samhället har till sitt förfogande ett antal instrument som skall säker
ställa att de riktlinjer för fysisk planering som man ställt upp efterföljs. 
För företagen innebär detta att varje etablering av en större industri
anläggning kräver omfattande kontakter med ett stort antal myndigheter. 
Kraven på information och formella tillstånd från samhällets sida har 
ökat markant under den senaste tioårsperioden och i syfte att dels spegla 
denna dynamik, dels informera om vilka regler som gäller skall här ges 
en kortfattad beskrivning över gällande lagstiftning.

Under perioden från andra världskrigets slut till mitten av 1960-talet var 
det framför allt två lagar som hade betydelse för utbyggnader och nyetab
leringar inom tyngre industri, byggnadslagen och vattenlagen.

Byggnadslagen (1947:38 5) (BL)

Genom denna lag har det allmänna fått befogenhet att bestämma var 
tätbebyggelse får uppkomma. Tätbebyggelse har i princip gjorts 
beroende av att detaljplan, dvs stadsplan eller byggnadsplan, fast
ställts för området. I generalplan kan visst område undantas från 
all bebyggelse. I avvaktan på planläggning för visst område kan 
olämplig bebyggelse vidare hindras genom nybyggnadsförbud för 
området. Regleringen av bebyggelsen sker då genom dispenspröv
ning, som ankommer på länsstyrelsen eller, efter delegation, bygg
nadsnämnden. Behandling och upprättande av plan inbegriper ett 
stort antal samråd mellan planförfattaren, kommunala och statliga 
myndigheter och andra intressenter på såväl lokal som regional 
och central nivå.

Som framgår av det anförda är BL:s planinstitut det instrument 
som i allt väsentligt möjliggör en för samhällets vidare utveckling 
erforderlig reglering av bebyggelsen.



Genom ändring av BL som trädde i kraft den 1 januari 1972 (prop. 
1971:118) vidgades tätbebyggelsedefinitionen sä att den fick en mer 
framåtsyftande verkan. Genom ändring i byggnadsstadgan utsträck
tes samtidigt skyldigheten att söka byggnadslov till att gälla hela 
landet.

Vattenlage_n_ ( 1 9 18 ^5 2 3 )_ _( V_L_)

Denna lag innehåller bestämmelser om byggande i vatten och om 
grund vattentäkt (2 kap.), om vattenreglering (3 kap.) och om all
män farled och allmän hamn (5 kap.). Till byggande i vatten räk
nas bl a vattenkraftstationer och företag för bortledning av vatten 
för konsumtion eller industriell förbrukning. För byggande i vat
ten som kan förnärma allmän eller enskild rätt krävs förhandstill- 
stånd av vattendomstol (2 kap. 20 § 1 mom. VL).

Enligt ändringar i VL som trädde i kraft den 1 januari 1972 (SFS 
1971:531) utvidgades Kungl. Maj:ts prövningsrätt i vattenmål för 
att tillgodose behovet av allmän planering. Enligt de nya bestäm
melserna, 4 kap. 17-20 §§ VL, får Kungl. Maj:t befogenhet att 
pröva företag enligt 2 eller 3 kap. VL som är av betydande omfatt
ning eller ingripande beskaffenhet.

Den debatt som fördes under 1960-talet om miljöförstöring och miljö
farlig verksamhet riktades bl a mot de utsläpp av föroreningar i luft 
och vatten som sker från cellulosafabriker, petrokemiska anläggningar, 
fossilkraftverk och andra processindustrier. År 1969 antog riksdagen 
miljöskyddslagen, vilken innebar skärpta krav, framför allt på nyan
läggningar.

Miljöskyddslagen (19 69:38 7) (ML)

Denna lag innehåller bestämmelser till skydd mot vattenförorening, 
luftförorening, buller och andra störningar, som uppkommer genom 
användning av mark, byggnad eller anläggning. Åtgärd eller verk
samhet som faller inom lagens tillämpningsområde kallas miljöfar
lig verksamhet. Den som utövar eller ämnar utöva miljöfarlig verk
samhet kan hos koncessionsnämnden för miljöskydd ansöka om till
stånd till verksamheten. 2 § miljöskyddskungörelsen (1969:388) 
innehåller en uppräkning i 38 punkter av olika slag av fabriker eller 
andra inrättningar som inte får anläggas utan tillstånd.

Effekten av denna lagstiftning kunde bli att det för en och samma anlägg
ning krävdes tre skilda ansökningsförfaranden och behandlingen av ären
det skedde hos olika instanser. Ärendegången vid behandling enligt bygg



nadslagen, vattenlagen och miljöskyddslagen år 1970 åskådliggörs i fi
gurerna 1:2, 1:3 och 1:4.

Figur 1:2. Behandling av planärende enligt byggnadslagen
(Källa: Västkusten, statens planverk, rapport 5, del 7, s.24)



Figur 1:3.
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(Källa: Västkusten, statens planverk, rapport 5, del 7, s.
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Under arbetet med fysisk riksplanering (rapporterad i SOU 1971:75) 
uppmärksammades vissa brister i den existerande lagstiftningen, vilket 
ledde till ett förslag om förändrad lagstiftning 1972 (prop. 1971:11).
Det var främst tre brister i den tidigare handläggningsordningen som i 
propositionen ansågs motivera förslaget till nytt prövningsförfarande:

- Den första lokaliseringsprövningen kunde ske enligt olika lagar, 
främst byggnads- och miljöskyddslagen, och lokaliseringsfrågan 
prövades vid ett tillfälle från en synpunkt och vid ett annat till
fälle från en annan synpunkt.

Lokaliseringsförberedelserna kunde drivas mycket långt innan 
samhället fick göra sin slutgiltiga bedömning. Förluster i fråga 
om både pengar och tid kunde uppstå, om det visade sig att sam
hället efter dessa omfattande förberedelser inte kunde lämna 
sitt tillstånd till en viss lokalisering.

Lokaliseringsbesluten kunde inte alltid fattas på grundval av en 
tillräckligt allsidig bedömning där olika övergripande samhälle
liga mål beaktades.

I propositionen beskrivs bristerna på följande sätt:

Som brister i nuvarande ordning för prövning av lokaliseringen av 
denna typ av industri framhålls att beslut inte alltid kan träffas på 
ett tillräckligt tidigt stadium och på grundval av en tillräckligt all
sidig bedömning. Prövningen har också varit oenhetlig. Den första 
prövningen av ett ärende har kunnat ske enligt olika lagar och det 
har närmast varit tillfälligheter som avgjort prövningsordningen.

Mot bl a denna bakgrund läggs i promemorian fram förslag till 
ändring i byggnads- och miljöskyddslagstiftningen i syfte att göra 
det möjligt att mer allsidigt och på ett tidigare stadium än f n, 
med utgångspunkt i det material som den fysiska riksplaneringen 
innehåller, pröva lokaliserings anspråk från främst industrins sida. 
Förslaget syftar till en samordning endast av prövningen enligt BL 
och ML, eftersom det erfarenhetsmässigt är mellan dem som sam- 
ordningsintresset är störst.

I promemorian konstateras att ingen annan änKungl. Maj :t kan 
göra den allsidiga prövning av lokaliseringsfrågorna som erfordras. 
Det finns enligt promemorian ingen annan myndighet än Kungl.
Maj:t som har tillräcklig överblick, och det framhålls att det fram
för allt gäller att avgörande av ifrågavarande slag bör träffas av



organ som det går att utkräva politiskt ansvar av.
(Prop. 1972:111. Bilaga 2. Civildepartementet, s. 239-240)

Syftet med den nya handläggningsordningen är enligt propositionen att 
få till stånd en prövning av lokaliseringsfrågorna på ett tidigt stadium. 
Begeringens prövning skall innebära en sammanvägning av såväl miljö
mässiga som sysselsättningsmässiga, näringspolitiska och andra, med 
hänsyn till övergripande samhälleliga mål, väsentliga förhållanden. 
Denna nya handläggningsordning benämns § 136 a i bvggnadslagen.,

De lokaliseringsfrågor som skall prövas är enligt lagtexten sådana där 
"valet av plats för industriell eller liknande verksamhet (är) av väsent
lig betydelse för hushållningen med landets samlade mark- och vatten
tillgångar", vilket innebär att nyanläggningar av följande verksamheter 
berörs av lagen.

1. järn- och stålverk, metallverk och ferrolegeringsverk,

2. träsliperi, pappersbruk och cellulosafabrik,

3. fabrik för framställning av petrokemiska produkter,

4. fabrik för raffinering av råoljor,

5. atomkraftanläggning,

6. anläggning för upparbetning av atombränsle,

7. ångkraftanläggning och annan anläggning för eldning av 
fossilt bränsle med tillförd effekt överstigande 500 MW,

8. fabrik för framställning av gödselmedel,

9. cementfabrik.

(SFS 1972-781)

Ansökan om tillstånd görs skriftligen hos Kungl. Maj:t och inges till 
civildepartementet. För att en allsidig prövning skall bli möjlig 
skall koncessionsnämnden regelmässigt yttra sig med hänsyn till de 
krav som ställs i miljöskyddslagen. Kommunens yttrande måste också 
alltid inhämtas. Andra sakkunniga myndigheter som så gott som alltid 
yttrar sig är vägverket, naturvårdsverket, arbetsmarknadsstyrelsen, 
planverket, industriverket samt länsstyrelsen. Även berörda organisa
tioner såsom Industriförbundet med berörda branschorgan samt LO 
kommer att få denna möjlighet. Detsamma gäller för organisationer 
som representerar olika naturvårdsintressen, t ex Naturskyddsföre
ningen och olika miljövårdsgrupper.



1.4 Undersökningens syften och a vgr änsningar

Enligt § 136 a skall sålunda utbyggnader av viss tyngre industri förprö
vas av Kungl. Maj:t. Särskilt nyetableringar inom de branscher som 
är aktuella ställer stora krav på samstämning av företagens planering 
och samhällsplaneringen. Investeringarna är mycket omfattande, genom
förs under en förhållandevis lång uppbyggnadsperiod och skapar genom 
anläggnings- och installationsarbeten en betydande men ofta tidsmässigt 
ojämnt fördelad sysselsättning under utbyggnaden. Investeringarna loka
liseras vidare ofta till mindre orter i glesbygdsområden. Detta medför 
anspråk på nytt samhällsbyggande, dels av tillfällig art under utbyggnads- 
tiden, dels av permanent karaktär för den personal som behövs då verk
samheten kommer igång. De kommunala planeringsorganen har normalt 
begränsade erfarenheter och kapacitet för att möta planeringsproblem av 
denna omfattning.

En statlig utredning - utredningen rörande miljöproblem m m i vissa 
industriområden, UMI - tillsattes år 1972. Utredningens uppgift var 
att mot bakgrund bl a av erfarenheterna från Stenungsund, Brofjorden 
och Väröbacka framlägga förslag som kunde skapa förutsättningar för 
ett från såväl samhällets som företagens utgångspunkter smidigt investe- 
ringsförlopp. Vidare skulle förslagen lägga grunden för en klarare an
svars- och kostnadsfördelning mellan berörda parter - stat, kommun 
och företag.

Huvuddelen av UMI:s arbete har utförts i ett 20-tal delutredningar av 
vilka många i detalj studerade de effekter som de tidigare nämnda stora 
nyetableringarna lett till på de samhällen som berörts. Samtliga del
utredningar studerade emellertid lokaliseringsfrågorna utifrån samhäl
leliga synpunkter och man nöjde sig med att betrakta företagen som 
"svarta lådor". Utredningen ansåg därför att man behövde kunskaper 
om uppläggning av långsiktsplanering och projektarbete för enskilda 
företag inom berörda delar av den tyngre industrin. I första hand gällde 
det att få material som belyste företagens möjligheter att lämna konkret 
och definitiv information om utbyggnader i olika skeden av planerings- 
och genomförandeprocessen. Detta med beaktande av dels osäkerhets
faktorer i planeringen, dels konkurrens och sekretessförhållanden.
Efter framställan från UMI lovade Industriförbundet att medverka vid 
framtagandet av sådant material. Industriförbundet gav sedan i febru
ari 1974 SIAR i uppdrag att genomföra en utredning i syfte att belysa 
långsiktsplanering och projektarbete enligt ovan.



Syftena med vår studie är sammanfattnings vi s :

1. Att beskriva långsiktsplanering i tyngre industri.

2. Att förklara planeringens villkor i tyngre industri.

3. Att identifiera implikationerna av 1 och 2 framför allt rörande före
tagens möjligheter att lämna information till samhällsplanerande 
organ.

Vi har i vår undersökning studerat fem stycken företag vilka samtliga 
räknas till den s k tyngre industrin. Eftersom huvuddelen av UMI:s 
delutredningar varit inriktade på de effekter en lokalisering får för ett 
samhälle eller delar därav har vi koncentrerat vår uppmärksamhet på 
det enskilda industriföretaget och den planering som föregått det fysiska 
uppförandet av den aktuella anläggningen. Vi har vidare koncentrerat 
vår uppmärksamhet på de planeringsfrågor som har strategisk karaktär 
eftersom de hänför sig till det skede av etableringsprocessen som är 
behäftat med störst osäkerhet. Vi har ägnat mindre uppmärksamhet åt 
den operativa planering som i regel tar vid då beslut om lokaliserings- 
plats och erforderliga tillstånd har fattats eftersom det då är frågan om 
att planera resurser som i hög grad är under företagets kontroll och 
det dessutom finns väl utvecklade tekniker som används och som väl be
skriver planerings metodiken.



NÅGRA TEORETISKA FÖRESTÄLLNINGAR SOM 
VÄGLETT ARBETET

2.1 Inledning

Vi skall i detta kapitel uppehålla oss vid de teoretiska föreställningar 
som väglett vårt arbete och vi avser därvid behandla:

Anknytningen till planeringsteori 
Anknytningen till lokaliseringsteori
Anknytningen till den öppna systemskolans organisationsteori

2.2 Anknytning till planeringsteori

Det har under senare år skrivits åtskilliga böcker och redovisats en 
mängd forskningsresultat om planering och i första hand långsiktspla
nering. Flera av böckerna belyser svårigheterna att skapa en "general 
theory of planning" och flera författare betonar att utvecklingen tycks gå 
mot någon slags "contingency theory of planning". En sådan "situations- 
anpassad planeringsteori" poängterar nödvändigheten att låta planerings
principer, planeringsmetodik, etc utgå från de problem som gäller den 
specifika planeringssituationen. "God planering" kan därför variera 
kraftigt från företag till företag, bransch till bransch, etc.

Y a d _ ä r _p_l a n e_r_i n g _?

Ett vanligt sätt att i planeringslitteraturen illustrera planering framgår 
av figur 2:1.

Systematisk återkoppling

Beslut KontrollPlanering

Figur 2:1, Planerings-, besluts- och kontrollcykeln



Planering handlar om att förbereda och fatta beslut. Figuren visar:

I planeringsprocessen förbereds, analyseras och kontrolleras 
konsekvenserna av olika beslut.

Genom systematisk återkoppling (feedback) av beslutens konse
kvenser lär sig planerare och beslutsfattare ständigt från utfallet 

> av uppgjorda planer och fattade beslut, får nya insikter och kan
genom återkopplingen av information utvecklas till bättre och mera 
"rationella" planerare och beslutsfattare.

Vad är långsiktsplanering ?

Det har gjorts många försök att dra gränsen mellan lång och kort sikt.
Då långsikts- eller strategisk planering ofta gäller hela företagets ut
veckling och inriktning, är kopplad till fattandet av s k "kritiska beslut" 
vilka bestämmer och förändrar hela företagets struktur, avses med lång 
sikt i princip den tidsperiod inom vilken kritiska beslut har konsekvenser. 
Detta innebär att gränsdragningen mellan lång respektive kort sikt är 
flytande och skiftar från bransch till bransch och företag till företag. 
Långsiktsplaneringssikten måste sålunda bestämmas med utgångspunkt 
från förhållanden som

miljöförändringars förutsägbarhet 
de strategiska beslutens långsiktiga konsekvenser

En definition på lång sikt, som ansluter till detta resonemang är att de
finiera lång sikt som så lång tid att man i väsentliga avseenden är fri 
från bindningar och historiskt fattade beslut.

P1 an erin g_s o_r_i_ o c_h _h ante n_ng _ a_v _o_s_äke_rhe_t_

Som vi ovan beskrivit betraktas planeringen inom planeringsteorin i stor 
utsträckning som ett informationsbearbetningsproblem. Men då man i 
planeringsprocessen måste göra bedömningar och utvärderingar om fram
tida förhållanden, dvs förhållanden och faktorer som ännu inte existerar, 
blir planeringsprocessen också ett sätt att hantera osäkerhet. Plane
ringen ses därför ofta som ett instrument för att avslöja och medvetande- 
göra osäkerhet. Beslutsteoretiker som Ackoff (1962), och andra före
trädare för den normativa och analytiskt inriktade beslutsteorin har ägnat 
stort intresse åt "riskanalyser" med syftet att försöka mäta osäkerheten.

Den grundläggande utgångspunkten för beslutsteoretikemas resonemang 
är att osäkerheten är kalkylerbar och att den kan reduceras genom syste
matisk behandling. Denna utgångspunkt har under senare år utsatts för



stark kritik. Även om mycket av den osäkerhet som ett företag ställs 
inför i en planeringsprocess säkert är kalkylerbar, menar kritikerna att 
optimeringsmetoderna endast kan ta hänsyn till den osäkerhet som går 
att identifiera på förhand. Vi har tidigare konstaterat att långsiktspla
nering till sin natur gäller bedömningar och utvärderingar av förhållan
den som faktiskt ännu inte existerar. Det finns därför osäkerhet som 
inte är kalkylerbar, och som inte kan reduceras. Denna typ av osäker
het brukar kallas genuin osäkerhet. I modern planeringsteori talas det 
därför om behovet av "beslutsfördröjning", alternativplanering, som 
metoder för att hantera osäkerhet och för att undvika låsningar och 
minska risken att hamna i återvändsgränder. Ingelstam (1972) anvisar 
följande tekniker för att hantera osäkerhet:

1. Se till att så mycket som möjligt av osäkerheten absorberas av om
givningen.

2. Ändra komponenter och/eller organisationen så att de långa led
tiderna nedbringas och trögheten blir mindre.

3. Förbered anpassning av den egna verksamheten till framtida för
hållanden när man ser att de sannolikt kommer att inträffa, skapa 
optioner på alternativa utvecklingar. Detta brukar kallas adaptiv 
planering.

4. Utforma den egna verksamheten så att den får tillräckligt god effekt 
i samtliga de framtida tillstånd som bedöms någorlunda sannolika. 
Detta brukar kallas flexibel planering.

K o n s e kv e n s e r_ f ör_ _u_n_d er s ö k_n_i n g e n

Som en följd av de ovan beskrivna teoretiska tankegångarna har vi valt
att i undersökningen särskilt uppmärksamma:

1. Hur går planeringsprocessen faktiskt till i de fall som vi studerar?

2. Hur hanteras osäkerhet i planeringsprocessen?

2,3 Anknytning till lokaliseringsteori

Forskning om lokalisering har skett inom en rad olika discipliner. Na
tionalekonomer har studerat optimala lokaliseringsmonster, kulturgeo
grafer har intresserat sig för regionala produktions- och kontaktsystem 
samt företagsekonomer har varit inriktade på sambandet mellan lokali
sering och regional strukturutveckling etc.



Då vårt syfte i denna rapport är att grundligt försöka förstå planerings- 
och beslutsprocessen inför stora lokaliseringsbeslut i tyngre industri, 
har vi i mycket liten grad påverkats av modeller som bygger på olika 
slags mer eller mindre realistiska antaganden av typ perfekt konkurrens, 
fullständig information, etc. I stället har vi inspirerats av Cyert & March 
(1963) avgörande forskningsinsats när det gäller sättet att studera faktiskt 
beslutsfattande samt Townroes undersökning. Townroe, som intervjuade 
59 omlokaliserade företag (45 utanför och 14 innanför stödområden i 
England), presenterade en beskrivning och analys av orsakerna till lo
kaliseringen, det faktiska sökandet efter lokaliseringsställen, alternativ
värderingar samt slutligt val av lokaliseringsort (1971, 1972).

Lokali seringsfaktorer

I litteratur som berör lokaliseringsplanering behandlas ofta "faktorer" 
som påverkar eller bör påverka valet av lokaliseringsort. Den som 
först använde begreppet lokaliseringsfaktor var Alfred Weber i det i lo
kaliseringsteori sammanhang centrala verket "über den Standort der 
Industrien". Definitionen på en lokaliseringsfaktor lyder:

... a kind of clearly distinct advantage, which arises in economic 
activity when this activity occurs in a given place or generally in 
a given kind of place.
(Weber, 1909, s. 16)

Uttalandet måste tolkas på ett sätt som ger det en relativ betydelse, 
eftersom en "distinct advantage" uppkommer vid jämförelse mellan ett 
lokaliseringsläge och ett annat. Det andra läget kan ju tänkas framstå 
som gynnsamt från den aktuella lokaliseringsfaktor synvinkeln enbart 
på grund av att det jämförs med ett mycket ogynnsamt nuvarande läge. 
Av den anledningen förefaller begreppet, med dess begränsade innebörd, 
vara av mindre värde för oss.

I en studie av Ländell (1968) ges en vidare tolkning: "lokaliseringsfak
torer avses de olika fakta och omständigheter som medverkar eller an
tas medverka till lägesvalet för en företagsenhet eller till uppkomsten 
av olika rumsliga fördelningar av grupper av företagsenheter". Denna 
tolkning har i en avhandling av Back, Dahlborg och Otterbeck (1970, 
s. 15) kompletterats med: "... den rumsliga fördelningen inte behöver 
avse enbart företagsenheter utan också funktioner och processer".

Vår egen syn på begreppet överensstämmer med den senast citerade.



Lokali seringsfaktor erna brukar indelas i huvudgrupper av faktorer. 
Sålunda skiljer man mellan:

Specifika lokaliseringsfaktorer 
- Generella lokali ser ingsfaktorer

De specifika lokaliseringsfaktorerna utövar inflytande endast vid spe
ciella branscher, medan däremot de generalia lokali seringsfaktorerna 
antas påverka alla industribranscher.

Lokali seringsfaktorerna brukar också indelas i:

Primära eller grundläggande lokaliseringsfaktorer 
Sekundära lokaliseringsfaktorer

De primära lokali seringsfaktorerna sammanhänger med grundförut
sättningar eller absoluta villkor för att en ort över huvud taget skall 
komma ifråga för lokalisering.

De sekundära lokaliseringsfaktorerna inverkar på lokaliseringsvalet 
först sedan de grundläggande förutsättningarna (de primära lokalise- 
ringsfaktorernas krav) är uppfyllda.

Det kan antas att olika faktorer påverkar olika typer av industrier men 
främst olika situationer då ett företag är i stånd att om lokali sera eller 
nyetablera. I tyngre industri utgör ett lokaliseringsbeslut en väsentlig 
aspekt av ett investeringsbeslut eftersom det ofta är frågan om etable
ring av totala och kostsamma anläggningar. Lokaliseringsplaneringen 
kan därför a priori sägas vara väsentligt rigidare än om en liten billig 
produktionsfilial - som ju också är ett lokaliseringsbeslut - skall läggas 
ut. (Se Söderman, 1975, s. 155-157.)

Loka li se r i ng st eo r i ns konsekvenser för denna studie

I vår undersöknings genomförande har vi bl a specialstuderat aspekten 
hur valet av placeringsort vuxit fram i företagens totala planeringspro
cess. Härvid har vi särskilt försökt uppmärksamma vilka de viktigaste 
lokaliseringspåverkande faktorerna har varit. Vi har ägnat speciell upp
märksamhet åt att försöka finna mönstret eller systemet av samverkande 
faktorer som lett fram till lokaliseringsbeslutet.



2.4 Anknytning till den öppna sy st em sko lans organisa- 
tionsteori

Det öppna systemsynsättet har fått stor genomslagskraft i modern orga
nisationsteori. Som en följd härav får osäkerhetsbegreppet central be
tydelse. Thompson (1967) hävdar t ex att osäkerhet är det grundläggande 
problemet för organisationer och att den administrativa processens mest 
väsentliga innebörd därför består i att hantera osäkerhet.

Osäkerhet uppstår framför allt genom förändringar i omvärlden och där
för har omvärldsbeskrivningar och förändringsbeskrivningar kommit 
att spela en central roll i modern organisationsteori. Lawrence & Lorsch 
(1967) skiljer t ex mellan vetenskaplig omvärld, teknisk-ekonomisk om
värld och marknadsmässig omvärld och ett ytterligare exempel på dylik 
indelning är i omvärldssegmenten: inputomvärlden, outputomvärlden, 
den teknologiska omvärlden och kunskap somvärlden. Segmenteringen av 
omvärlden är ett sätt att försöka reducera komplexiteten och få en för
djupad förståelse för källorna till och graden av osäkerhet som kan vari
era för olika omvärlds segment.

Genom den tilltagande komplexiteten i omvärlden kan det hända att or
ganisationer och företag, trots en systematisk och väl genomförd om- 
världssegmentering, har problem med att identifiera och registrera de 
förändringar som uppstår och uttolka konsekvenserna av dem. Detta 
sammanhänger bl a med att förändringar kan uppstå i ett omvärldsseg- 
ment som är avlägset från det som företaget i fråga bedömer som "rele
vant omvärld" men som fortplantar sig till den relevanta omvärlden och 
får konsekvenser för företaget ifråga. I vissa andra miljötyper är den 
primära källan till förändringar och osäkerhet emellertid i första hand 
lokaliserad till "den närliggande omvärlden".

Den öppna systemskolans organisationsteoretiker ger också exempel på 
"sätt att hantera osäkerhet". Thompson (1967) skiljer t ex mellan s k 
konkurrensstrategier och samarbetsstrategier för att hantera osäkerhet 
och beskriver också hur en viktig drivkraft till organisationers tillväxt 
är deras önskan att i den egna organisationen inkorporera komponenter 
i miljön som annars förorsakar störningar och osäkerhet. Rhenman 
(1975) uppehåller sig bl a vid organisationernas strävan efter dominans 
som ett sätt att hantera osäkerhet.

Miljöförändringar

Som ovan beskrevs är det förändringarna i omvärlden som är de väsent



ligaste orsakerna till osäkerhet och organisationsproblem. Rhenman 
(ibid) har betonat att förändringarna emellertid är av olika slag och att 
det är nödvändigt att skilja mellan å ena sidan s k strukturella föränd
ringar - dvs förändringar utan återgång - och å andra sidan störningar - 
dvs variationer runt ett medelvärde (se figurerna 2:2 och 2:3). Detta be
ror på att de problem som dessa förändringar ger upphov till måste lösas 
på olika sätt. Medan störningar i allmänhet kan mötas med metoder som 
finns inbyggda i den befintliga strukturen, såsom överkapacitet, buffertar, 
etc, är de strukturella förändringarna svårare att hantera eftersom de 
kräver en förändring av hela företagets struktur. Detta kan t ex innebära 
krav på nya produkter och marknader, nya ägare, omlokalisering och byte 
av produktionsteknologi.

Strukturförändringarna kan vidareindelas. Vissa strukturförändringar 
uppkommer med explosiv intensitet och stort överraskningsvärde medan 
andra strukturförändringar uppkommer med mindre intensitet och mindre 
överraskningsvärde. (Se figur2:4.) Man kan därför tala om explosiva 
strukturförändringar och kontinuerliga strukturförändringar. Oljekrisen 
1973/1974 är ett illustrativt exempel på en s k explosiv strukturföränd
ring. Vissa undersökningar*/ tyder på att det är just de explosiva 
strukturförändringarna som ger företag de största planeringsproblemen. 
Dessa tenderar att komma allt oftare.

1/ "Långsiktsplanering och informationshantering; intervjuer med 
strategiska planerare i Sverige”. Opublicerad rapport av Per Hugo 
Svensson. (1974)
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Strukturella (irreversibla) förändringar.

Figur 2:2, Exempel på strukturella förändringar 
(Källa: Rhenamn, 1975, s. 28)

Kvantitet
lOOOr

jan mars ma| juli sept nov jan mars maj juli sept nov jan mars ma| juli sept nov 

Variationer (reversibla förändringar).

Figur 2:3. Exempel på störningar
(Källa: Rhenman, 1975, s. 28)



pris/
enhet

kontinuerlig
strukturförändring

•explosiv struk
turförändring

Figur 2:4, Två slag av strukturförändringar

Konsekvenser för undersökningen

Mot bakgrund av de ovan anförda teoretiska synpunkterna är det nödvän
digt att i undersökningen av planeringsförlopp i tyngre industri:

1. Söka efter källor till och graden av osäkerhet i de studerade före
tagens omvärld.

2. Söka bedöma intensiteten, takten och konsekvenserna för företagen 
av de miljöförändringar som uppstår i företagens omvärld.



3 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE

3,1 Val av fallstudier

Mot bakgrund av den teoretiska genomgången samt praktiska erfaren
heter av långsiktsplanering bedömde vi möjligheterna att få fram ge
nerella beskrivningar av långsiktsplaneringsprocesser som begränsade. 
För att kunna förstå företagens planering och möjligheter att lämna in
formation, är det viktigt att förstå de villkor som kännetecknar det en
skilda företagets planeringssituation och den osäkerhet det arbetar under. 
Genom ett antal fallstudier kan erfarenheter om dessa förhållanden er
hållas och vägledning för fortsatta överväganden utformas.

3.2 Val av fall

Rörande val av fall inriktade vi oss från början på att studera dels två 
à tre nyetableringar eller väsentliga kapacitetsutbyggnader inom berörda 
delar av den tunga industrin, igångsatta eller avslutade under perioden 
1965 - 1972, dels två då (våren 1974) aktuella projektplaner för vilkas 
genomförande ett principbeslut hade fattats. Genom att i undersökningen 
medta såväl historiskt avslutade som nu pågående fall försökte vi undvika 
att de problem - som i samband med en historiebeskrivning av färdiga 
projekt av de inblandade personerna ofta tenderar att underskattas - för
svann. Dessa bör framgå desto tydligare för ännu inte avslutade projekt.

Följande kriterier för val av fall formulerades:

1. Fallen bör väljas så att färdig etablering och pågående fall helst 
tillhör samma bransch.

2. De olika fallen bör helst vara olika i vissa avseenden, såsom graden 
av marknadsberoende, konjunkturkänslighet, ägarsituation, etc.

3. Fallen bör inte ha varit föremål för alltför mycket studier av andra 
undersökningsgrupper med risk för att de därigenom är "sönder- 
studerade”.

Härigenom gavs dels möjligheter att förstå hinder och möjligheter för 
planering och informationsgivning i olika situationer, dels möjligheter 
till viss jämförelse mellan de studerade fallen.



Med utgångspunkt från dessa kriterier valdes följande fall:

1. Karlshamnsverket, Sydkraft AB
2. Forsmarks Kraftstation, Statens vattenfallsverk
3. Värö Bruk, Skogsägarnas Industri AB
4. Bravikenprojektet, Holmens Bruk AB
5. PVC-tillverkningsenhetema i Stenungsund, KemaNord AB

Den första kontakten med de identifierade företagen togs av Sveriges 
Industriförbund. Härigenom legitimerades undersökningens genom
förande. Varje företag åtog sig även att utse en kontaktman med upp
gift att hjälpa oss att identifiera relevanta aktörer.

3.3 Fältarbetet

Vid det första personliga mötet med företaget medverkade alltid två av 
de tre författarna och dessutom en representant från Industriförbundet 
samt i allmänhet de mest inblandade aktörerna i respektive företags 
långsiktsplanering. Efter en allmän presentation av förloppet identi
fierades vid detta första möte namn på ytterligare aktörer.

De efterföljande individuella intervjuerna utgick från några få 
frågor och var till sin karaktär informella. Vid de flesta av intervjuerna 
medverkade två av författarna. Omedelbart efter varje intervju skrevs 
ett utförligt protokoll varvid en strikt beskrivning - så långt som möjligt 
fri från värderingar - av intervjusituationen och av respondentens svar 
presenterades. I några fall föreslog en respondent att vi skulle tala med 
någon person som ej nämnts vid inledningsmötet, vilket också oftast 
gjordes.

Några respondenter hade bytt företag men ställde ändå upp för intervju. 
En del intervjuer genomfördes per telefon.

Förutom intervjuer med personer som spelat en aktiv roll i planerings
processen i de enskilda fallen har vi insamlat information med hjälp 
av dokumentation av olika slag, som belyser planeringsförloppet. Som 
exempel på dokumentation som använts kan nämnas styrelseprotokoll, 
mötesprotokoll, korrespondens, planer, ansökningar och svar från myn
digheter, årsredovisningar, personaltidningar, mm.

Datainsamlingsarbetet tog ca två veckor per företag. Den övervägande 
delen av intervjuerna skedde individuellt och i samtliga fall har företagen 
påfallande beredvilligt ställt såväl tid för långa, informella samtal som 
arbetsmaterial till vårt förfogande.



3,4 Fallbeskrivningar

Det insamlade materialet har sedan successivt bearbetats i fallbeskriv
ningar för att åstadkomma en sann bild av planerings- och projektför
loppet. När det gäller fallbeskrivningarna gick vi tillväga på följande 
sätt:

1. För det första identifierade vi viktiga händelser, beslut och knut
punkter i planerings- och projektförloppen. Vi sökte inledningsvis 
efter de mest betydelsefulla händelserna i plane ringsförloppet och 
försökte sedan successivt förfina beskrivningen av planerings- och 
projektförloppen. Vi har medvetet undvikit att insortera data i någon 
på förhand bestämd modell och i stället endast utnyttjat tiden och vik
tiga beslutspunkter som kriterier för sättet att utforma fallbeskriv
ningarna.

2. Med tanke på att ett av studiens syften berör informationsutbytet 
och relationerna mellan företag och myndigheter har vi i våra fall
beskrivningar också försökt särskilt beskriva på vad sätt företaget 
har interagerat med myndigheterna.

Som en följd av ovanstående principer disponeras de fem praktikfallen 
på följande sätt:

1. Allmänt om företaget
2. Beskrivning av planerings- och projektförloppet

För att skapa ytterligare garanti för att vårabeskrivningar av fallen 
avspeglar det sanna projektförloppet har vi alltid låtit minst två med
arbetare arbeta med samma fallbeskrivning och sökt efter flera indika
torer som pekar på att projektförloppet har skett på visst sätt. Dess 
utom har fallbeskrivningarna tillställts respektive företag för gransk
ning. Framställningarna har därefter reviderats i enlighet med de syn
punkter som då framförts.

3,5 Analys

Slutligen har vi analyserat fallen. Detta har skett i tre olika steg:

I kapitel 9 har vi efter att ha indelat fallbeskrivningarna i olika 
faser studerat likheter och olikheter mellan de olika planerings- 
för loppen.



I kapitel 10 har vi analyserat och jämfört planeringens villkor inom 
olika delar av den tyngre industrin som den avspeglas i de av oss 
beskrivna planeringsförloppen.

I kapitel 11 sammanfattar vi de konsekvenser analyserna i kapitel 
9 och 10 får pä informationsutbytesprocessen mellan företag och 
samhäll splaner ande myndigheter.



4 KARLSHAMNSVERKET

4.1 Sydkraft AB 

F ö r e_t ag s_b e s_kr i v_n i_n g_

Sveriges kraftförsörjning handhas sedan gammalt delvis av staten 
delvis av kommuner och enskilda företag. Inom den ieke-statliga 
gruppen som svarar för 55 % av elproduktionen är Sydkraft det 
största företaget. (Siffrorna för Sydkraft gäller år 1967.)

Mer än 1,6 milj människor i södra Sverige får sin elektriska ström 
från Sydkrafts nät. Detta nät täcker ett område som i norr begrän
sas av en linje som 
sträcker sig förbi 
Halmstad i nordväst 
till grannskapet av 
Västervik i nordost.
Inom området finns 
26 städer och många 
andra samhällen samt 
en relativt bebyggd 
och väl elektrifierad 
landsbygd. Inom drygt 
halva området har Syd
kraft detalj distribution 
till 200 000 abonnenter, 
inom återstoden sker 
kraftleveranser till 
konsumenterna via åter- 
di stributörer. Effekt
resurserna uppgick 1967
till 1 400 MW.

Den årliga konsumtions
ökningen uppgår till ca 
8 % vilket betyder en 
fördubbling på knappt 
10 år och ligger över 
genomsnittet i landet.

Figur 4:1.

Som en följd av den

Omsättningsutveckling för 
Sydkraft AB 1950-1967 
(Källa: Informationsskrift 
från företaget)



stegrade konsumtionen ökar även investeringarna och dessa uppgick vid 
mitten av 1960-talet till dryga 150 milj kr årligen. Då större delen av 
bolagets utbyggnadsvärda vattenfall redan tagits i anspråk koncentreras 
investeringarna på produktionssidan vid denna tid på utbyggnad av vär
mekraftverk såväl konventionella sådana som kärnkraftverk.

Majoriteten av aktierna innehas av sex städer nämligen Malmö, Lund, 
Landskrona, Helsingborg, Halmstad och Oskarshamn. Återstoden ägs 
av andra kommuner, Kooperativa Förbundet och över 2 000 enskilda 
aktieägare. Bolaget har sin centrala förvaltning i Malmö medan den 
centrala verksamheten leds från tre driftsförvaltningar och sju dist
riktskontor. I allt sysselsätter bolaget 2 200 anställda (1967). Om
sättningens utveckling under perioden 1950-1967 framgår av figur 4:1.

Organi sa_t_i_on__och_ m eto_di_k__f_ör_ långsiktig planering

Planeringsbyrån inom Sydkraft tillkom på 1950-talet och 1963 hade 
den växt ‘ na byrå gjorde man pre-

kraft för lång tid framöver. Med detta underlag upprättade man prog
noser för den belastning som konsumtionsökningen kom att göra på 
nätet pch därefter såg man vilka inmatningspunkter som kunde vara 
aktuella. Planeringsbyråns arbete resulterade i uppgifter om effekt
behov, utnyttjandetid per år samt ungefärlig förläggningsort för den 
erforderliga nya produktionsanläggningen. Då dessa uppgifter om det 
tilltänkta kraftverket var klara fattades centralt beslut om val av ut
byggnadsalternativ, varefter beslut underställdes ångkraftbyrån ifall 
det som här gällde utbyggnad av ett värmekraftverk. Efter förplane
ring och alternativstudier inom respektive handläggande byråer fast
lades förläggningsplatsen varefter en mer noggrann projektering och 
planering genomfördes. Under förplaneringen inhämtades olika myn
digheters inställning till respektive alternativ. (Exempel på sådana 
kontakter är sjöfarts- och för svar smyndigheter. )

4,2 F ör lopp s st udi e 

K_ort__hi stori sk bakgrund

Karlshamns stad dyker upp ganska tidigt i Sydkrafts historiska utveck
ling. Genom övertagande av Hemsjöbolaget, ett mindre kraftföretag,

1/ Centrala Driftledningen

cis som behovet av elektrisk



1920-
talet

1957

januari
1960

september
1960

fick man tillgång till vattenkraft i Blekinge och södra Små
land. 1922-1924 byggdes en stamlinje från Småland till 
Skåne och denna drogs över Hemsjö, ca 2 mil från Karls
hamn. Hemsjöbolaget ägde även ett mindre torveldat ång
kraftverk i Karlshamn, vilket inte lades ner förrän i mit
ten på 1950-talet.

Pro je k t e t i n i t_i_e r a des_

År 1957 påbörjades inom Sydkraft sökandet efter en för- 
läggningsplats för ett nytt, stort ångkraftverk. Under 
mitten av 1950-talet hade Öre sunds ver ket i Malmö, ett 
fossileldat kondenskraftverk, färdigställts och man var ' 
därför intresserad av att på sikt få en motsvarande pro
duktionsenhet i östra delen av sitt verksamhetsområde. 
Enligt de första direktiven var det aktuellt att placera 
verket någonstans på kuststräckan Simrishamn - Oskars
hamn, en sträcka på uppskattningsvis 35 mil. Verkets 
effekt skulle uppgå till 150 MW. De krav som vägledde 
sökandet var närhet till konsumtionscentra, kort anslut
ning till stam linjenätet, tillgång till kylvatten i stora 
mängder samt möjlighet att anlägga eller ha tillgång till 
djuphamn.

Från Karlshamns stad sida hade man under 1950-talet 
intresserat sig för att få nya industrier förlagda till or
ten. Man förde under denna tid diskussioner med ett 
skogsbo lag om lokaliseringen av en massafabrik till 
Karlshamnskusten. Men det förslaget föll på den dåliga 
tillgången på färskvatten. Under slutet av 1950-talet dis
kuterade hamnförvaltningen i Karlshamn med represen
tanter för Sydkraft möjligheterna att anlägga ett gastur
binverk på en tomt i staden som Sydkraft ägde då. In
tresset för en lokalisering väcktes på nytt då man i Karls
hamn fick höra att Sydkraft var ute ock sökte efter en 
förläggningsplats för ett nytt kraftverk. I januari 1960 
skrev hamndirektören i Karlshamn, Harry Stone, ett brev 
till Sydkraft där han förklarade att staden var intresserad 
av ett ångkraftverk och att man hade en utmärkt hamn. 
Denna var i förhållande till stadens storlek ovanligt stor 
eftersom den betjänade såväl Karlshamns oljefabriker som 
stora delar av Blekinge och vissa delar av södra Småland 
med både olje- och virkestransporter. I september sam
ma år gjorde representanter från Sydkraft ett besök i



Karlshamn och man diskuterade då vissa mätningar som 
behövde utföras. Dessa gällde vattenståndsvariationer, 
medeltemperaturer och liknande och man talade vid detta 
tillfälle också om en eventuell djupkaj vid Boön, som lig
ger vid hamnens inseglingsränna.

Opt io ns av tal _ med _Karls ham n s _ s t a d

Dessa kontakter resulterade i att Sydkraft i mitten av 
december december 1960 tecknade ett optionsavtal med Karlshamns 
1960 stad.

1/_____________________________________________
Enligt avtalet skulle Sydkraft fortsätta sina undersök
ningar rörande verkets placering på det område som 
diskuterats, Boön. Bolaget hade även rätt att under
söka andra alternativ under de närmaste åren. '
Staden utfäste sig å sin sida att under en tid av fem 
år hålla Boön disponibel för Sydkraft. Boön ligger 
inom Karlshamns dåvarande hamnområde och ön äg
des helt av staden.

Efter det att optionsa vtalet undertecknades skedde täta 
kontakter såväl mellan Sydkraft och staden som mellan 
dessa båda intressenter och olika myndigheter. Exempel
vis förhandlade staten 1961 med fortifikationsforvaltningen, 
en myndighet som ägde vissa anläggningar på den aktuella 
ön eller i dess närhet.

1963 Under våren 1963 diskuterades på allvar eventuellt mark
köp på Boönß/ßolaget förde preliminära förhandlingar om 
detta i Karlshamn och en ingenjörsfirma, Orrje & Co, 
kopplades i maj in som konsult för att tillsammans med

1/ De inramade avsnitten i kapitlen 4-8 innehåller mer detaljerade 
beskrivningar av förloppet och kan överhoppas utan att läsaren 
förlorar kontinuiteten i beskrivningen.

2/ De dokument vi funnit rör dock endast Boön och andra närliggande 
platser.

3/ Beträffande läget för denna ö och andra platser i detta kapitel se 
figur 4:2.



Figur 4:2. Karta över Karlshamns stad med omgivningar, 
skala 1:55 550
(Källa: Topografiska kartor över Sverige, 3E Karlshamn 
NO och SO)



midsom- Karlshamns stad och Sydkraft utreda stadsplånefrågorna, 
mar Vid midsommar 1963 hölls ett sammanträde mellan sta-
1963 den och bolaget, där man diskuterade ett förslag till

principöverenskommelse för förvärv av Boön.

sommaren Under sommaren dök det emellertid upp allvarliga ekono- 
1963 miska och tekniska hinder för Boö-alternativet. Direktör

Eric Fernström "redare och affärsman" ägde ett sten
brott pä Sternö-halvön omedelbart väster om Boön. Från 
detta brott exporterade han per båt en exklusiv bergart, 
s k svart granit, till flera länder bl a Japan. En förut
sättning för att kraftverket skulle kunna uppföras på Boön 
var bl a att det byggdes en bro från Sternö till Boön och 
kraftledningarna måste dessutom dras över stenbrottets 
mark. Direktör Fernström krävde en viss minsta segelfri 
höjd för att trafiken till och från stenbrottet inte skulle 
störas. Vidare ställde han höga ersättningsanspråk på den 
mark över vilken ledningsgatan var tänkt att dras. Denna 
oväntade fördyring av projektet gjorde att bolaget och sta
den började undersöka alternativa förläggning sorter i Karls
hamns närhet, f/

De alternativ som nu övervägdes var Matvik strax 
öster om Karlshamn samt området omedelbart väster 
om Boön, Sternö-Kölö. I slutet av juni 1963 företog 
fyra man från Sydkraft, representerande olika slag 
av expertkunskap, en rekognoseringsresa till området. 
Av fem tänkbara alternativ ansågs två vara värda en 
mer noggrann undersökning. Man antog emellertid att 
det skulle bli dyrt med en eventuell inlösning av Kölö- 
området.

Markköp och avtal med Karlshamns stad

hösten Under hösten 1963 flyttades intresset över till Sternöns 
1963 västra sida även om man från Sydkrafts sida fortfarande

var öppen för andra alternativ. Konsultfirman utarbetade

1/ Den väsentligaste orsaken var dock att man inom Sydkraft 
ville vara helt säker på att få fram det från alla synpunkter 
bästa alternativet (Sydkrafts anmärkning).



oktober
1963

mars
1964

förslag med kostnadsberäkningar för hamn på Kölön och 
man undersökte dessutom ytterligare tre alternativ för 
Boön så sent som i mitten av september detta år. Vid 
samma tid besökte också stadens representanter ägarna 
till de s k Solhemsfastigheterna på Sternöns västra sida. 
Dessa ägare visade sig benägna att sälja sin mark förut
satt att utgångsbudet var ca 1 milj kr. Då det visade 
sig att markfrågan kunde lösas agerade Sydkraft snabbt. 
Man försäkrade sig om de aktuella fastigheterna och bjöd 
in representanter från Karlshamns stad till ett besök i 
Malmö i slutet av oktober 1963. Vid detta möte under
tecknades ett avtal mellan staden och Sydkraft med i grova 
drag följande innehåll:

Sydkraft skall förvärva Solhems-fastighetema och bo
laget och Karlshamns stad skall tillsammans upprätta 
och söka fastställelse av förslag till stadsplan för om
rådet. Staden skall anordna väg- och järnvägsförbin
delse samt framdragning av vatten till tomtgräns. Av
talet undertecknas från stadens sida av drätselkam
marens ordförande, stadsombudsmannen och hamn
direktören samt från Sydkrafts sida av verkställande 
direktören.

Då markköpet var avklarat och avtalet med staden under
tecknat kunde Sydkraft påbörja detaljplaneringen för det 
inköpta området. I början av mars 1964 hölls ett infor
mations sammanträde i Karlshamn med representanter 
från Karlshamns stad samt ett antal tjänstemän från läns
styrelsen i Karlskrona. Sydkraft informerade om det till
tänkta ångkraftverkets utformning och konsekvenserna för 
omgivningen.

K_a r 1 s_ham n_s v e_r_k e_t s _K_r af t g_r u P P_ A B_ bi Ida des

En slutsats som man drog på ett tidigt stadium av detalj- 
planeringsarbetet var att det på det inköpta området fanns 
utomordentliga möjligheter att bygga en betydligt större 
anläggning än vad man från början hade tänkt sig. Genom 
att bygga ett större aggregat med högre effekt skulle man 
uppnå bättre driftsekonomi och därför tog personal från



juni 1964

hösten
1964

Sydkraft kontakt med andra kraftbolag under våren 1964. 
Rent fysiskt var det tänkt att all ström från Karlshamns- 
verket skulle levereras till Sydsverige, medan de mellan
svenska bolag som var aktuella som delägare skulle 
"plocka ut” sina andelar från Sydkrafts ström på nätet 
i Mellansverige. Under våren träffades ett avtal med AB 
Örebro Kraftförmedling (18 %), Voxnans Kraft AB (15 %), 
Stora Kopparbergs Bergslags AB (12 %), Bergslagens 
Gemensamma Kraftförvaltning (5 %) och Sydkraft (50 %) 
om bildandet av Karlshamnsverkets Kraftgrupp AB (KKAB). 
De enskilda bolagen skulle äga andelar enligt de procent
satser som angivits.

I juni 1964 sammanträdde representanter för dessa bolag 
med personal från Karlshamns stad och några konsulter 
i Karlshamn och man besökte de inköpta markområdena 
för att diskutera olika placeringsalternativ. Man beslöt 
då att de förhandlingar som förts med överstyrelsen för 
ekonomisk försvarsberedskap angående bergrum slagring 
av olja skulle fortsätta.

Under våren utarbetade konsultfirman Orrje & Co ett 
stadsplaneförslag som under maj månad visades för all
mänheten i Karlshamn och detta förslag vann laga kraft 
i januari påföljande år.

Under hösten 1964 började staden planera sina egna arbets
uppgifter så att dessa skulle stämma överens med Syd
krafts tidsplaner. Det föll på hamnförvaltningens lott att 
färdigställa inseglingsrännan och detta innebar vissa 
muddringsarbeten. Vidare skulle staden anskaffa en bog- 
serbåt i så god tid att denna fanns till hands då den första 
tankbåten anlände. I oktober 1964 beräknade Sydkraft att 
byggstarten skulle ske under det sista kvartalet 1966 och 
att den första oljelasten skulle anlända sista kvartalet 1968.

Förberedelser inför vatt e ndom st o 1 sf ör- 

h a n d 1 i n_g a r _n a

Under arbetet med förslag till stadsplan och förberedelser
na inför förhandlingarna i vattendomstolen blev successivt 
olika förslag till planer klara och KKAB och staden tog 
underhandskontakter med berörda myndigheter för utlåtande.



januari
1965

mars
1965

augusti
1965

Man hade t ex vid ett flertal tillfällen kontakt med 
olika för svar smyndigheter då man diskuterade olje- 
lagringsutrymmen och kraftverksbyggnadens place
ring och utformning med hänsyn till de försvar san
ordningar som fanns i området. Vidare uttalade sig 
vägförvaltningen i länet om sträckningen av en 50 
kV-ledning och föreslog därvid några detaljändringar 
etc.

I januari 1965 hölls å tingshuset i Karlshamn det informa
tions- och diskussionsmöte som enligt VL skall föregå 
förhandlingarna i vattendomstolen. Vid mötet gavs en re
lativt detaljerad beskrivning av det blivande ångkraftverkets 
utformning. Den efterföljande öppna diskussionen rörde 
i huvudsak frågorna om skorstenarnas höjd samt kylvatt- 
nets konsekvenser för fisket.

I slutet av mars 1965 inlämnade Karlshamns stad och KKAB 
gemensamt en ansökan till Söderbygdens vattendomstol an
gående uppförande av hamnanläggning, dumpning av mudder- 
massor samt utfyllnadsarbeten. Några dagar senare bad 
man i ett brev vattendomaren att så mycket som möjligt 
låta påskynda målet. Tidigare under året hade represen
tanter från Sydkraft och Karlshamns stad varit på ett in
formellt besök hos vattenrättsdomaren och därvid gått 
igenom alla de frågor som skulle behandlas i ansökan. I 
samband med inlämnandet skickades även ansökningshand
lingarna ut till de personer som skulle komma att kallas 
till förhandlingarna inför vattendomstolen senare under 
året.

Efterhand kom yttranden från olika remissinstanser in, 
så att man i slutet av augusti 1965 hade en klar bild över 
vilka frågor som skulle komma att behandlas i vattendom
stolen. De påpekanden eller anmärkningar som hade gjorts 
gällde detaljer, varför det inför förhandlingarna inte kräv
des några genomgripande förändringar av de ursprungliga 
planerna. Vattenrättsmålet uppmärksammades i augusti 
1965 med ett program i Sveriges Radio betitlat: "Fiskarna 
i Blekinge kräver ersättning för förlorade fiskevatten".



Under våren 1965 intensifierades kontakterna med läns
styrelsen i Blekinge län.

I maj 1965 anhöll länsarbetsnämnden i Blekinge län 
om att få en preliminär tids- oeh sysselsättningsplan 
för anläggningsarbetena, något som man erhöll två 
veckor senare. En försvårande och fördröjande om
ständighet vid arbetskraftsplaneringen var i detta fall 
att den maskinella utrustningen måste köpas, dvs 
huvudupphandlingen av panna, turbiner och generator 
måste vara genomförd innan byggnadsavdelningen kun
de påbörja sitt konstruktionsarbete, eftersom man vid 
konstruktionsarbetet var beroende av dimensioner och 
vikt för de olika maskinenheterna.

I början av juli 1965 sökte Sydkraft igångsättnings - 
tillstånd för tillfartsväg och därtill hörande arbeten, 
vilka man ville påbörja den 1 augusti. I mitten av 
augusti samma år erhöll länsarbetsnämnden en jus
terad arbetskraftsprognos och Sydkraft meddelade att 
man tänkte inkomma med en formell ansökan om 
igångsättningstillstånd då väl planerna för byggnads
arbetena hade blivit bättre preciserade. Denna an
sökan insändes sedan i februari 1966 och arbetena på
börjades den 1 maj samma år.

Vattendom och byggnadsskede

oktober Vattendomstolen sammanträdde å tingshuset i Karlshamn 
1965 i oktober 1965 och domen föll i målet ca 1 1/2 månad

senare. I allt väsentligt innebar domen ett bifall åt sta
dens och KKAB:s yrkanden.

Den enda påtagliga avvikelsen från Sydkrafts förslag 
gällde oljehalten i avloppsvattnet där vattendomstolen 
reducerade de föreslagna värdena med 50 %. Vatten
domstolens beslut innebar en prövotid på sju år vad 
gällde åtgärder rörande avloppsvatten och luftförore
ningar. Under perioden 1964-1965 hade KKAB och 
staden låtit företa mätningar av SO2 och sotmängder



januari
1966

mars
1969

i syfte att erhålla en referens för utvärdering av de 
mätresultat som man skulle erhålla då aggregaten 
väl tagits i drift. Under tiden efter idrifttagandet 
företogs mätningar i syfte att fastställa verkets ef
fekt på miljön såväl i recipienten som i områdena 
runt verket. Fram till 1973 kostade dessa mätning
ar i luft och vatten Sydkraft 1,7 milj kr. Kostna
derna för mätningar enbart i Pukavikens vatten upp
gick till ett större belopp än vad som motsvarade 
fiskarnas samlade bruttoinkomster under motsvarande 
tid. Man menade inom bolaget vid tiden för vår 
undersökning att dessa mätningar blivit så dyra att 
de ej stod i rimlig proportion till den skada som 
skulle kunna ha åstadkommits i recipienten. Syd
kraft övervägde därför att ta upp vattendomen till 
förnyad prövning.

I och med att vattenmålsärendet var avklarat var också 
många av förutsättningarna för detaljplaneringen fastlagda. 
Informationsutbytet mellan staden och bolaget kom nu att 
gälla detaljer såsom definitiva kaj- och vågbrytarlängder 
samt uppgifter om hur muddermassorna skulle disponeras. 
Staden begärde att få ytterligare tre månader på sig att 
färdigställa inseglingsrännan vilket Sydkraft godkände och 
i januari 1966 kunde Sydkraft och hamnstyrelsen utväxla 
tidplaner för sina respektive byggnadsarbeten. I maj 1966 
påbörjade Sydkraft de byggnadsarbeten som rörde själva 
kraftverket och man kunde i mars tre år senare ta det 
första aggregatet i drift.



4,3 Sammandrag av förloppet

Viktiga händelser År Informationsgivning

Förväntat framtida 
kapacitetsunderskott 
initierade beslut om 
sökande efter lämplig 
lokaliseringsort.
"150 MW på östkusten"

1957

Översiktligt sökande
Hamnchefen i Karlshamn kontaktade 
Sydkraft, informerade om hamn- 
och industrimark

Optionsavtal med
Karlshamns stad

nov.
1960

Boön reserverades för Sydkrafts 
räkning i fem år

Riktat sökande Diverse kontakter med andra 
kommuner

Samarbetsavtal med 
Karlshamns stad och 
markköp

okt/nov.
1963

I avtalet angavs kommunens skyldig
heter samt var anläggningen skulle 
ligga och tänkt storlek

Projekteringsarbete och 
förhandlingar med andra 
kraftföretag

KKAB bildades våren
1964

Kommunen fick efterhandsinformation 
Påverkade ej dess åtaganden

Projekteringsarbete, 
förberedelser inför 
vattenmålet

Ömsesidig informationsgivning 
' ' samarbet sanda' '

Domstolsförhandlingar,
Dom

nov.
1965

Byggstart maj
1966

Ömsesidig information rörande 
"överlappande byggnadsarbeten"

Driftstart mars
1969



5 FORSMARKS KRAFTSTATION

5.1 Statens vattenfallsverk

Företagsbeskrivning

Statens vattenfallsverk, mera känt som Vattenfall, är det största kraft
företaget i Sverige och svarar för ungefär 45 % av landets totala produk
tion av elektrisk kraft.

Företaget bildades redan 1909 och dess uppgift är att bygga, driva och 
underhålla statsägda kraftverk samt att verka för effektiv kraftförsörj
ning inom landet.

Genom ett riksdagsbeslut 
1946 stadgas att Vattenfall 
skall äga och driva alla 
överföringslinjer i landet 
med drift spänning över 200 kV 
som byggts efter detta år. Det 
stora 400 kV-system som nu 
används har helt byggts av Vat
tenfall. Vattenfall är organise
rat som en oberoende kommer
siell enhet under industridepar
tementet. Det står under upp
sikt av regeringen som varje 
budgetår presenterar en investe
ringsplan för riksdagen baserad 
på förslag från Vattenfall.

På grund av den brist på fossila 
bränslen som råder i Sverige 
har Vattenfall tidigare koncentre
rat sin verksamhet på att ut
nyttja lämplig vattenkraft. Det 
begränsade antal vattenfall som 
återstår för utbyggnad kommer 
att medföra en ökad satsning 
på värmekraft.

VATTENFALLS KRAFTOMSÄTTNING

Figur 5:1. Vattenfalls kraftomsättning 
1966/67 - 1970/71 
(Källa: Vattenfalls årsredo
visning 1971/72)



Verket upprättade en kärnkraftsavdelning år 1955. Vattenfall är ansvarig 
för driften av Sveriges första kärnkraftanläggning Agesta, och 10 års 
drift av denna anläggning har givit värdefulla erfarenheter inom området.

Vattenfalls omsättning, räknat i GWh (gigawattimmar), redovisas i figur 
5:1.

Organisation o ch_m_e_todik _f_ö_r_ lång si ktjg_plane_ring 1/

Ansvaret för den långsiktiga planeringen inom Vattenfall vilar på den 
avdelning inom staben som betecknas SK, kraftplanering.2/ Avdelningen 
består av enheter för värmekraft, vattenkraft samt produktionsbalans 
och här arbetar man med ett rullande långsiktsprogram som grundar 
sig på prognoser över energibehovet 10-15 år framåt i tiden. I den 
första fasen av planeringsarbetet gör man upp prognosen för energiför
brukningens utveckling inom olika samhälls regioner. Man arbetar här 
med tre alternativ där det s k normalalternativet är så anpassat att det 
"rider på" konjunkturtopparna och motsvarar en tillväxt av 7 % per år. 
Med utgångspunkt från de prognoser som görs och ständigt revideras 
kan man så upprätta kraftbalanser, vilka redovisar behovet av effekt 
och dess fördelning. Med hänsyn till den existerande produktionsappara
ten skissas så ett nybyggnadsbehov med angivande av driftstid per år, 
effektbehov och ungefärligt läge.

Dessa uppgifter överlämnas, i de fall det gäller värmekraft, till avdel
ningen för el- och värmeteknik, dess allmänna sektion. Denna sektion 
utför med ledning av de givna siffrorna en inventering av tänkbara lägen, 
gör upp kostnadskalkyler för de lägen som visar sig lämpliga och får 
som slutgiltig produkt fram en eller flera s k internofferter, vilka anger 
krafttyp, lokaliseringsort och ungefärlig kostnad. Varje år görs så en 
bedömning av vilka internofferter som skall föreläggas regering och 
riksdag för beslut.

1/ Uppgifterna hänför sig till tiden för vår undersökning, våren 1974. 

2/ Rörande Vattenfalls huvudorganisation se figur 5:2.



VATTENFALLS HUVUDORGANISATION
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Figur 5:2. Vattenfalls huvudorganisation
(Källa: Vattenfalls årsredovisning 1970/71)



5.2 Förloppsstudie

1961

1962

januari
1964

1964

Projektet initierades

Statens vattenfallsverk (SV) påbörjade i slutet av 1950-talet 
ett arbete, som skulle resultera i uppförandet av ett kol- 
eller oljeeldat värmekraftverk någonstans på östkusten.
I början av 1961 kom man inom SV fram till att detta nya 
kondenskraftverk, med hänsyn till det existerande nätet, 
borde förläggas någonstans på kuststräckan Västervik- 
Nynäshamn, en sträcka på uppskattningsvis 20 mil. Då 
detta område var bestämt tog man kontakt med Kungl. 
sjöfartsstyrelsen och på hösten 1962 fick man från denna en 
indikation på möjliga hamnlägen och farleder till sju platser 
vid kusten. SV valde ut två av dessa, Nynäshamn och Gryt, 
för fortsatta studier. Sjöfartsstyrelsen utförde sjömätningar 
vid Gryt under sommaren 1963 och efter kontakter med 
chefen för försvarsstaben på hösten samma år rekommende
rades SV:s styrelse januari 1964 att välja Gryt för lokali
seringen. Styrelsen beslöt i enlighet med rekommendationen 
och därefter förvärvades erforderliga markområden utanför 
Valdemarsvik. En av orsakerna till att man valde Gryt 
var att detta läge var lämpligare för ett kärnkraftverk än 
det undersökta läget i Nynäshamnstrakten.

Sökandet efter ytterligare lokaliseringsplatser fortsatte 
emellertid under sommaren och hösten 1964. Man var nu 
intresserad av ett läge för en kraftstation som skulle bli 
större än den tidigare nämnda, och lokaliserad till 
Stockholmsområdet. Platsen skulle enligt direktiven om 
möjligt vara lämplig för en kärnkraftstation. Under 1964 
fann man ett läge på Käftudden i Vagnhärads kommun, ca 
5 km söder om Trosa. Läget uppfyllde alla de anläggnings- 
tekniska krav som uppställts. Platsen bedömdes som lämp
lig för en kärnkraftstation förlagd ovan jord och det fanns 
goda anslutningsmöjligheter till stamlinjenätet. Under 1964 
gjordes rekognoseringar och preliminära undersökningar i 
syfte att få fram de hydrologiska, meteorologiska, geologiska 
etc data som behövdes för en bedömning av den utvalda 
platsen. Man tog också kontakt med Vagnhärads kommun 
för att få uppgifter om befolkningstätheten på olika avstånd 
från den tänkta lokaliseringsplatsen.



Markköp i Trosa

december I december 1965 skrev Vattenfall ett preliminärt markköps- 
1965 avtal med släkten Bonde, som stod som säljare av den

största arealen. Man tecknade även avtal om intilliggande 
mark med flera andra markägare och den totala köpesumman 
uppgick till 4,6 milj kr motsvarande en areal av 400 ha.

I januari 1966 biföll SV:s styrelse de preliminära 
köpeavtalen samt försäljning av mark från Vatten
fall till OK och Vagnhärads kommun. Anledningen 
till att Vattenfall ville köpa mark för att sedan sälja 
denna vidare, var att man ville försäkra sig om att 
på rimliga villkor kunna dra fram kraftledningar, 
vägar, m m som skulle erfordras i anslutning till 
kraftstationen. Det område som oljekonsumenterna 
(OK) avsåg att förvärva omfattade ca 275 ha.

Planerna på en exploatering av det aktuella området 
väckte stark opposition vilket bl a fick till följd att 
SV måste revidera sina planer så att kommunen di
rekt övertog vissa områden från markägarna, me
dan SV förvärvade även den mark som avsetts för 
OK.

maj Enligt beslut i maj 1967 fick SV rätt att ta medel i anspråk
1967 för förvärv av sammanlagt 400 ha mark i Vagnhärads kom

mun. I en TT-kommuniké samma dag framhölls bl a att 
regeringen genom detta medgivande inte tagit ställning till 
frågan om marken i framtiden verkligen borde utnyttjas för 
industriellt ändamål. Enligt länsöversiktsplan 1967 för 
fritidsbebyggelse och naturvård i Södermanlands län borde 
stora markområden på Käftudden reserveras för huvudbo
sättningar och industri. Denna plan hade dock ej antagits 
av länsstyrelsen. På SV:s initiativ utarbetade Vattenbygg- 
nadsbyrån AB under 1968 två förslag till dispositionsplaner 
för området. I de förslag som kom att betraktas som huvud
alternativ, betecknades kärnkraftverket som en fristående 
industriell anläggning och övrig industriutveckling och per
manent bosättning avsågs ske i anslutning till dåvarande tät
orter. I januari 1969 hade Vattenbyggnadsbyrån även upp



rättat en stadsplan for området, men denna blev aldrig fast
ställd. I maj 1970 förklarades stadsplaneärendet vilande 
av byggnadsnämnden i Vagnhärads kommun.

Koncessionsansökan

juni I juni 1968 inlämnades ett antal ansökningar gällande kon-
1968 cession enligt atomenergilagen, vattendom, expropriation

av vissa markområden på Käftudden m fl till respektive 
myndighet. Redan i juli 1966 hade vattendomstolen förordnat 
SMHI^'att göra vissa hydrologiska undersökningar för Käft- 
uddenalternativet. I januari 1969 hölls i Vagnhärads kommun 
ett informationssammanträde, enligt VL där representanter 
för SV, SMHI och naturvårdsverket redogjorde för utform
ningen av kraftverket och resultatet av de hydrologiska och 
andra undersökningar som genomförts. 1 juni 1969 begärde 
SV i en skrivelse till vattendomstolen att huvudförhand
lingen skulle anstå till dess att koncession beviljats. I 
januari 1970 begärde man att målet skulle förklaras vilande.

december I december 1968 inkom statens planverk med remissyttrande 
1968 över den ansökan om koncession enligt atomenergilagen, som

SV inlämnat ett halvår tidigare. Planverket ansåg det vara 
angeläget att de alternativa förläggningsplatserna redovisades.

Verket menade, att en utredning måste komma till 
stånd i vilket det blev klarlagt dels var, när och i 
vilken omfattning produktions- och distributionsbe- 
hoven kunde uppkomma, dels var den mark som be
hövdes för detta fanns tillgänglig. En månad senare, 
i januari 1969, inkom statens naturvårdsverk (SNV) 
med sitt yttrande, i vilket det sades, att man kunde 
acceptera Käftudden som förläggningsplats, men 
att man dock ville ha utrett frågan var i regionen 
Oxelösund-Gävle atomkraftstationer borde lokali
seras och i vilken turordning det borde komma till 
stånd.

I enlighet med plan- och naturvårdsverkens önskemål om en 
utvärdering av alternativa lokaliseringsmöjligheter tog 
industridepartementet kontakt med SV i början av 1969

1/ Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut



våren
1969

januari
1970

och under våren kom man överens om att en sådan utredning 
borde utföras. Under april-maj detta år utarbetades inom 
SV, och i samarbete med Vattenbyggnadsbyrån, en skrift 
som i maj publicerades under namnet "Kärnkraft på Östkust" 
(KPÖ). I KPÖ presenterades ett stort antal möjliga förlägg
ningsorter, varav nio s k huvudalternativ presenterades mer 
ingående. Utredningens resultat var att Käftuddenalternati- 
vet ur SV:s synvinkel framstod som det mest fördelaktiga 
under 1970-talet. Industridepartementet sände omedelbart 
KPÖ tillsammans med naturvårdsverkets skrivelse från 
januari på remiss.

Remissvaren inkom under september månad. Samt
liga remissinstanser fann läget på Käftudden accep
tabelt men ÖB var dock tveksam. Som bästa läge 
framstod dock enligt ett flertal remissinstanser 
Forsmark, men ÖB var tveksam också till detta 
läge.

En arbetsgrupp med företrädare från berörda de
partement studerade under sommaren och hösten 
1969 lokaliseringsfrågan. Studierna utfördes delvis 
i samarbete med de förarbeten för fysisk riksplane- 
ring som bedrevs inom civildepartementet. Enligt 
två promemorior som inkom från länsplanerarenhe- 
ten vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 
angående samhällsekonomiska aspekter på lokali
sering av kärnkraftverk till ostkusten, befanns 
Forsmark kräva större investeringar i bostäder, 
skolor, daghem och sjukvård än Trosa. Arbets
gruppens sekreterare sammanfattade gruppens 
arbete i en promemoria i december. Slutsatsen 
var att Forsmarkläget i första hand borde komma 
i fråga för det planerade kärnkraftverket.

Omlokalisering

Den 22 januari 1970 meddelade industridepartementet i en 
kommuniké att regeringen bedömt Fors mark vara den lämp
ligaste alternativa platsen för en kärnkraftstation på ost
kusten och man bad SV att närmare undersöka förutsätt-



mars
1970

juni
1970

ningarna för en sådan förläggning. I mars samma år upp
vaktades statsråden Wickman, Lundkvist och Holmkvist av 
representanter för Södermanlands länsstyrelse och landsting 
samt de berörda kommunerna i Trosa-trakten. Dessa rep
resentanter presenterade en promemoria i vilken Käftudden 
som lokaliseringsplats ställdes i en fördelaktigare dager än 
Forsmark. Vagnhärads kommun reste senare krav på gott- 
görelse förde kostnader man haft för det uteblivna Käftudde- 
projektet. Lösningen blev att SV förvärvade den kommunala 
marken i anslutning till kraftstations läget på Käftudden. 
Kommunen hade köpt mark för 1, 6 milj kr och regeringen 
rekommenderade Vattenfall att köpa den aktuella marken 
för 2,6 milj kr.

Planeringsarbetet inriktas på Forsmark

Omedelbart efter regeringskommunikén i januari 1970 in
riktades planeringsarbetet inom SV på Forsmark. Det man 
hade i form av planeringsunderlag var en s k internoffert 
som visade att Forsmark var dyrare än motsvarande för 
Trosa. Den första kontakten med Östhammar stad angående 
bl a befolkningsfrågor togs våren 1969 i samband med fram
tagandet av KPÖ. I december 1969 hade Vattenfalls avdel
ning EA informerat ledande kommunala förtroende- och 
tjänstemän om det presumtiva projektet och i mars påföljande 
år informerade EA på nytt om SV:s planerade kraftstation 
och man diskuterade då behovet av familjebostäder. Kommu
nen beslöt att upprätta stadsplan för kraftstationområdet.

Största delen av den mark som behövdes för kraftstationen 
ägdes av domänverket och Forsmarks Bruk och SV tog kon
takt med dessa samt med övriga berörda markägare strax 
efter det att regeringskommunikén publicerades. Under 
sommaren godkände domänverket överlåtelseavtalen och 
vid samma tid tecknades tillträdesavtal med Forsmarks Bruk. 
Samtidigt med att SV ansökte om koncession enligt atomener
gilagen i juni 1970 ansökte man om att få expropriera vissa 
markområden i Forsmark. Dessa tillstånd erhölls under 
hösten genom industridepartementet. De områden i Roslagen 
där man lät uppföra Forsmarks kraftstation, består mest 
av berg och skog och någon enstaka sommarstuga. Samhäl
let Forsmark ligger några kilometer därifrån och är ett 
gammalt brukssamhälle. I ansökan till koncessionsnämn
den för miljöskydd beskrevs lokaliseringsorten så här:



"Platsen är en typisk glesbygd, men närheten till 
Öregrund-Östhammar innebär att goda bosättnings- 
och serviceförhållanden kan påräknas. Lokalise
ringen innebär att en befolknings minskning på sikt 
kan förhindras och att underlag för skolor och ser
vice kan stabiliseras. Högstadieskolan, lasarettet 
och den relativt väl utbyggda detaljhandeln i 
Östhammar talar för en bostadslokalisering till 
bl a denna ort. Ur arbetsmarknadssynpunkt har 
läget i norra Roslagen tillmätts stor vikt. Även 
länsplaneraren i Stockholms län framhåller att 
Östhammar tillhör de regioner i länet, där syssel- 
sättningsskapande åtgärder är behövliga. "

Kon c e s s ion s an sö kn ingar och ansökan om 
vattendom

juni Den ansökan som inlämnades till koncessionsnämnden för
1971 miljöskydd kompletterades i juni 1971 med anledning att

kylvattenanläggningen fått en förändrad utformning. Måna
den därpå förordnade nämnden SMHI att verkställa de under
sökningar och mätningar som erfordrades för den bedömning 
av företagets inverkan på de hydrologiska förhållandena som 
ankom på koncessionsnämnden. SMHI inkom snabbt med två 

augusti preliminära yttranden i frågan och i augusti samma år höll
1971 koncessionsnämnden sammanträde i Östhammar och besik

tigade i anslutning därtill platsen för den planerade anlägg
ningen. I sammanträdet deltog representanter för Vattenfall, 
sakkunniga samt bl a ombud för Forsmarks Bruk och fiske

november rättsägare. I november samma år lämnade koncessions- 
1971 nämnden tillståndet enligt miljöskyddslagen.

I juni 1970 anhöll SV hos Kungl. Maj:t om koncession enligt 
atomenergilagen för Forsmarksanläggningen och i november 
året därpå erhöll man det begärda tillståndet.

I juni 1970 sände Vattenfall ut en informationsbroschyr om 
den planerade kraftstationen till hushållen i nordöstra 
Uppland. Denna broschyr gav en kortfattad beskrivning av 
det tilltänkta verkets geografiska läge, kärnkraftens ABC, 
karakteristiska data för ett aggregat samt en del upplysningar



om personal, bostäder, formella tillstånd och liknande. I 
denna broschyr försäkrade man att Forsmarks Bruks idyll 
inte skulle beröras av kraftverksbygget.

I november 1970 hölls ett allmänt informationssammanträde, 
enligt VL i Östhammar och samma månad ansökte SV hos 
Österbygdens vattendomstol om tillstånd för Fors marksan
läggningen enligt vattenlagen. I juni 1971 kompletterades den 
ansökan avseende ett ändrat utförande av kylvattenanlägg
ningen och huvudförhandlingen hölls i augusti samma år och 
domen föll i oktober 1971.

Val av reaktor

Av bl a tekniska skäl valde Vattenfall Westinghouse som reak
torleverantör, men denna fråga kom liksom vad gällde loka
liseringsorten, att bli avgjord av politiker. Av sysselsätt- 
ningsskäl valde regeringen att låta ASEA Atom leverera reak
toraggregaten till Forsmark. Däremot fick Westinghouse 
leverera motsvarande utrustning till Binghals. Arbetet på 
Forsmark var inriktat på idriftstagande 1977 medan det 
tredje aggregatet i Ringhals var planerat för driftsstart 1978. 
Då leveranserna blev ombytta måste därför arbetet i Ringhals 
forceras medan Forsmark fick en senarelagd driftsstart, 
vilket innebar att man kunde ha en lugnare byggnadstakt.

Byggnadsskedet

I november 1970 träffades ett samarbetsavtal mellan kom
munen och Vattenfall. Avtalet gällde bl a frågor om bo
städer och tillfartsväg, samt vilket samråd som skulle ske 
mellan parterna. I januari 1971 informerades kommunsty
relsen och chefstjänstemän om den då aktuella arbetskrafts- 
prognosen för kraftstationsbygget samt om familjebostadsbe- 
hovet för denna personal.

I november 1971, strax efter det att vattendomstolens dom 
december publicerats, påbörjades byggnadsarbetena. I december sam-
1971 ma år färdigställdes en tillfartsväg och man upprättade för

råd, tog dit verktyg och började anställa folk. I början av
1972 1972 påbörjades schaktningsarbetena, under sommaren och
april fram till april 1973 genomfördes de nödvändigasprängningsar-
1973 betena och därefter kunde arbetena med formsättning och 

gjutning av betong påbörjas.



mars
1974

Från början handhades Fors mark-projektet från Vattenfalls 
huvudkontor i Stockholm, men då väl byggnadsarbetsplatsens 
kontor etablerats sköttes frågor som rörde bostäder och 
andra lokala angelägenheter direkt från detta. Kontakterna 
med kommunen under denna period rörde i huvudsak arbets
krafts-, skol- samt bostadsfrågor.

Vid tiden för vår undersökning, mars 1974, arbetade ca 
600 personer på arbetsplatsen. Som mest kommer 
1 800-2 000 man att vara sysselsatta med byggnads- och in
stallationsarbeten. Då aggregaten väl tagits i drift kommer 
det att krävas 170 personer för drift av två aggregat och 
totalt 300 för drift av fyra. Beslut om dessa två aggregat 
kommer att fattas av riksdagen under 1975.



5.3 Sammandrag av förloppet

Viktiga händelser

Förväntat framtida kapacitets
underskott initierade beslut om 
sökande efter lämpliga lokali
seringsorter

Ar Informationsgi vning

i slutet av 
1950-talet

Översiktligt sökande

Precisering till området 
Västervik - Nynäshamn

Markköp i Gryt 1964

Fortsatt sökande

Kontakt med Kungl. 
s j öf art s styre 1 sen

Diverse samråd med 
myndigheter angående val 
mellan Nynäshamn och Gryt

Kontakt med Vagnhärads 
kommun angående be
folkningstäthet (1964)

Markköpsavtal med släkten dec. Kontakter med kommunen
Bonde i Trosa 1965 angående disposition av

industrimarken
Planering av området, kon
takter med övriga intresserade.
Förberedelse av tillstånds ären
dena, dessa sänds in.

Krav på redovisning av alterna- jan.
tiva förläggningsorter från SNV 1969
och planverket

Kontakt med Östhammars 
kommun i samband med 
framtagandet av KPÖ

Kärnkraft på Östkust utarbetades 
och publicerades i maj 1969, re
missbehandling

I december 1969 informe
rades ledande kommunal
män i Östhammar om det 
presumtiva projektet

Regeringen valde Fors mark- 22 jan.
alternativet 1970

Förberedande undersökningar, 
framtagande av ansökningshand
lingar, inlämnande

I mars och april 1970 
informerades kommunens 
förtroende- och tjänstemän

Allmänt informationsmöte 
i november 1970. Broschyr 
till hushållen i juni 1970.

Tillstånds ärenden, val av nov.
reaktor klart 1971

Byggstart omedelbart, 
byggnadsskede

Koncessionsnämnden okulärbe- 
siktigade tillsammans med 
representanter för bruket. 
Landshövding och kommunrep
resentanter förevisades an
läggnings mode lien sept. .1971

Kontakter med kommunen an- 
gående tomter och bostadsbyggande



6 VÄRÖ BRUK

6,1 SIAB/SSSF

F öretagsbeskrivning

Det nuvarande Södra Sveriges Skogsägares Förbund (SSSF) har till
kommit efter en rad sammanslagningar av existerande skogsägar- 
föreningar i södra Sverige under de senaste 60 åren. Följande tre 
faser i utvecklingen kan särskiljas:

I. Under perioden 1913-1942, kraftigast markerat under 1930-talet, 
växte sydöstra Sveriges skogsägareföreningar fram och tydliga 
revirgränser skapades. Skogsbönderna gick alltså samman, vilket 
man tidigare gjort när det gällde mjölken och slakten. Krigsåren 
där skogsägarrörelsen fick rycka in och klara vedförsörjningen 
ledde till att man fick nyttiga erfarenheter, självförtroende och 
resurser.

II. Perioden 1943-1958 präglades av "lättare" industrialisering. Man 
skaffade först egna sågverk sedan husfabriker, pappersbruk och 
spånski veindustrier. Förbundets industrier samlades i ett sär
skilt bolag, Skogsägarnas Industri AB (SIAB) 1944.

Diskussionen om ett växande virke söver skott i södra Sverige 
tog så småningom fart. Redan 1949 framhöll en av förgrunds
figurerna i företaget, Gösta Edström, vid Sydostmässan i Jön
köping att det fanns ett sådant överskott. Edström blev ledamot 
i den strax därpå tillsatta offentliga utredningen rörande skogs
tillgångar som 1952 presenterade sitt resultat, vilket stödde 
Edströms tes. Det stigande virkesöverskottet blev startsignalen 
för skogsägarrörelsens industriella utveckling.

III. Utvecklingen sedan 1959 kan benämnas sulfatfabrikernas tid.
Detta år invigdes Mönsteråsanläggningen som sedan följdes av 
massafabriker i Mörrum (1962) och i Värö (1972).

Skogsrörelsen bygger på den kooperativa tanken och har som ursprung
ligt syfte att på bästa sätt utnyttja råvaran skog och att hävda skogs
ägarnas intressen vid prisförhandlingar med industrin.



Inom det Sydöstra förbundet utvecklades tidigt en producentkooperativ 
linje som ledde till snabb industrialisering. 1962 är de enskilda 
skogsägarnas andel av landets skogsproduktion 61 % medan deras 
egen produktionskapacitet vad avser massa 1965 endast beräknades 
bli 8 %. Se nedanstående tabell.

Ägaregrupper Skogs
areal

%

Skogs
produktion

%

Mass aindustrins 
produktions
kapacitet år 1965

%

Enskilda skogs
ägare

50 61 8 x/

Staten och övr. 
allm.

25 17 6

Bolag 25 22 83

KF 0,2 0,3 3

x/ Därav inom SSSF:s verksamhetsområde 6 %

(Källa: Linnell, 1962, s. 91)

Dessa siffror belyser delvis den potential man inom dåvarande SSSF 
såg i egen massakapacitetsutbyggnad.

SSSF-koncernens storlek kan illustreras enligt följande. Antalet med
lemmar var 1963 omkring 23 000 och den anslutna markarealen 
samma år drygt 1 milj ha. Den fakturerade försäljningen av samt
liga produkter inklusive koncernleveranser var det året 327 milj kr, 
vara\ en dryg tredjedel avser export.

De geografiska reviren med industrier omedelbart före respektive 
efter foreningsfusionen 1963/64 visas i de två figurerna 6:1 och 6:2.



Figur 6:2. SSSF:s område 
efter fusionen 

(Källa: V erksamheten, 
SSSF, 1964, s. 1)

Figur 6:1. SSSF:s område 
före fusionen

(Källa: Verksamheten, SSSF, 
1963, s. 3)

0. • IMPREGNERINGSVERK 

PEAT SFORS At JNING



Medelantalet anställda inom SSSF-koncernen var 1963 3 552 st varav 
antalet tjänstemän vid huvudkontoret i Växjö synes utgöra mellan två 
och tre hundra. Verkställande direktören har en stark vilja att und
vika ett stort huvudkontor. Något organisationsschema från början 
av 1960-talet finns ej tillgängligt.

Organ i sa ti on o cji _m e_tq_dik_för_lång siktig pl an e_r_i_n g_

SIAB hade erfarenhet från två stora etableringar, massafabrikerna 
i Mönsterås och Mörrum med driftstart 1959 respektive 1962 när 
Viskanprojektet offentliggjordes i september 1963. Någon formell av
delning för långsiktig planering fanns inte utan ansvaret för sådan 
verksamhet åvilade den verkställande direktören. Detta innebar, i 
detta fall, att mängden skriftliga dokument och planer är mycket 
begränsad från denna tid.

Redan 1958 hade verkställande direktören vid kontakter med Wallen- 
berggruppen emellertid markerat sin och skogsägarnas idé att väst
kusten var lämplig lokaliseringsort för massafabrikation. Därigenom 
skulle virkesöverskottet i Västsverige kunna fångas upp. Detta för
slag utgör tredje spetsen i den "strategiska triangel” som SIAB 
senare lanserade och en logisk följd av de två tidigare lokalisering
arna.

Eftersom läge srestriktionerna för att tillverka massa är så stränga 
och få lokaliseringsalternativ kan komma i fråga, krävdes enbart 
en begränsad planeringsinsats vad avser sökandet efter lämplig indust
rimark. Detta arbete utförde VD i stort sett själv. Tillsammans med 
bl a den tekniske chefen fastställdes fabriks storlek och produktslag.
I fallet Värö presenterades sedan projektet för allmänheten med 
uppgift om ort: Lahallområdet, inriktning: sulfatmassa och volym:
200 000 ton.

Därefter blev den tekniske chefen som sköter alla tillståndsfrågor, 
projektansvarig. Han har tillgång till en erfaren projektorganisation, 
en samarbetsgrupp som under tidigare två etableringar utvecklat sam- 
arbetsformer. Gruppen är på fem till tio personer och inkluderar 
den blivande projektchefen på platsen, en projektadministratör samt 
ett antal byggare och tekniker. Interna utredningar inom SIAB initie
ras och även externa konsulter anlitas. Som mest har den projekt
ansvarige ett 30-tal utredningar igång samtidigt.

Då tillstånd erhålls och byggande startar avgår den tekniske chefen 
och projektchefen övertar projektansvaret. Den förre blir konsult



i gruppen till vilken även den kommande platschefen för bruket knyts, 
även han som konsult.

Hittills är fas I i hela detaljplaneringen beskriven. Den benämns 
"projektering" av SIAB och innefattar ca 4 000 aktiviteter t ex grov
layout, identifiering av tänkbara offertgivare, införskaffande av an- 
budsunderlag, förfinad layout, köp av utrustning samt konstruktions
arbete.

Fas II, "byggande" inkluderar ca 6 000 aktiviteter t ex markarbete, 
uppförande samt montage.

Fas III. "Förberedelse för igångkörning (ca 600-800 aktiviteter) 
samt slutligen Fas IV, "Provdrift".

6.2 Fö r lopps stud ie

Förväntat vedöverskott - ny tillväxtriktning 
för “SSSF

hösten Bedan vid prisförhandlingarna hösten 1947 konstaterades
1947 stora motsättningar i de uppfattningar om virkesbalansen

i sydöstra Sverige, som framfördes av å ena sidan cellu
losaindustrins företrädare och å andra sidan skogsägar- 
föreningarnas representanter.

Meningsskiljaktigheterna kom senare till klart 
uttryck vid "Sydostmässan" i Jönköping hösten 
1949, där Gösta Edström i SSSF deklarerade 
att man inte kan vara nöjd med en utveckling 
som kommer att leda till att tillgången på sul
fatved snart blir dubbelt så stor som efterfrågan. 
Skogsägarna menade vid detta tillfälle att det 
fanns råvarutillgångar så att det väl räckte för 
en sulfatfabrik med en kapacitet på 50 000 - 
75 000 ton. Detta förnekades av "industrins" 
representanter vilka pekade på en cellulosa
fabrik i Konga som nyligen hade lagts ned och 
hävdade att detta var tecken nog på att i stället 
överetablering förelåg.



1952

En offentlig utredning tillsattes som fick namnet "Barr- 
skogstillgångarna och skogsindustrins råvaruförsörjning" 
och resultatet presenterades i SOU 1952:15. Konklusionen 
var entydig; det fanns god tillgång på råvara för massa
tillverkning och skogsägarna fick stöd för tanken att det 
förelåg en betydande eftersläpning i utbyggnaden av de 
virkeskonsumerande industrierna. Trots att finansierings
frågan inte var löst vid denna tidpunkt, ansåg skogsägar
nas ledning med dess ledare, Gösta Edström, att man 
borde bygga sulfatfabriker. Dessa skulle ligga vid reci
pienter som kunde ta emot stora mängder avloppsvatten 
och kustlokaliseringar blev därför naturliga.

Markköp i Mönsterås och Mörrum - 
Inledning till sulfatfabriksuppbyggnads- 
fasen i SSS_F:s historia

1952 köpte SSSF efter en översiktlig lokaliseringsstudie 
mark med en del vattenrätter i Mönsterås samt en fabriks
tomt i Mörrum invid Mörrumsån. Avsikten var att, för
utsatt att de ekonomiska frågorna gick att lösa, fabriks
bygget i Mörrum skulle påbörjas sedan första etappen 
i Mönsterås slutförts. Man skulle då för Mörrumsprojek
tet kunna tillgodogöra sig erfarenheterna från Mönsterås
bygget och kanske också anlita van personal från anlägg
ningsarbetena där.

Mönsteråsanläggningen

Finansieringen av Mönsteråsanläggningen ordnades så 
småningom genom aktieteckning, vilket emellertid visade 
sig ge upphov till vissa konflikter på grund av det speci
ella ägandet. För det första var SCB:s (som det nybil
dade bolaget kallas) uppgift enligt den producentkooperativa 
tanken att skapa så goda vedpriser som möjligt för bön
derna. De aktieägare som ej ägde skog prioriterade natur
ligtvis andra mål, exempelvis högsta utdelning. Andra 
aktietecknare hade skog, t ex i Norrland men fick aldrig 
leverera och blev därför besvikna.

Då man började bygga i Mönsterås var den största i 
Sverige existerande tillverkningslinjen på 17 000 ton.
Första etappen i Mönsterås fick med sina två linjer en



total kapacitet på 70 000 ton och utgjorde således en 
produktionsenhet av betydande storleksordning. Beträf
fande tekniken köptes till Mönsteråsanläggningen en kon
tinuerlig process från en svensk leverantör. Invigningen 
skedde i juni 1959. Grundtanken var att man med denna 
nya process skulle göra stora vedbesparingar. Men så 
blev inte fallet. Driftsproblem uppstod och Mönsterås
fabriken stod stilla nästan i ett helt år. Beträffande 
transporter kan nämnas, att under kriget hade skogs
ägarna utvecklat en transportapparat med staten som 
kritisk kund för vedleveranser till stora städer, militär
förläggningar och liknande varför transportsidan av ex
pansionen inte vållade några stora problem.

E f t e r f r å_g_a n_ fö rändrades_ - _Nya_ i n ve s t_e r i ng a r 
L _M ö n s t e r_å s

Efterfrågan på den oblekta sulfaten vilken Mönsterås
fabriken först var inriktad på, minskade emellertid kata
strofalt. 1964-65 skedde därför en första utökning av 
produktionslinjen förhalvblekt med vilket följde bättre 
lönsamhet. Kapaciteten blev därmed 160 000 ton. Anlägg
ningen kunde emellertid inte som planerat var, skrivas 
av på 10 år. I december 1967 lyckades SIAB förmå de 
övriga aktieägarna att överlåta sina aktier (60 000 aktie
ägare och 250 000 aktier fanns från början) på SIAB.

Principbeslut om massafabrik i Vekerum 
(Mörrum)

SSSF :s uttalade filosofi går ut på att man måste ha något 
slag av "inteckning" innan man kan offentliggöra planer 
på en stor fabrik. Tillgång till ett markområde är en 
sådan inteckning. Året före Mönsteråsstarten, mer exakt 

april den 29 april 1958, meddelade SSSF:s styrelse och för-
1958 valtningsråd att man godkänt arbetsutskottets beslut att

i Vekerum (där mark tidigare köpts) uppföra en fabrik 
för framställning av blekt sulfatmassa. Ett par veckor 
senare offentliggjorde ett Wallenbergföretag sina planer 
på en etablering i den omedelbara närheten. Skogsägarna 
svarade med att snabbt köpa upp ytterligare mark sam
tidigt som man erbjöd konkurrenten garanterad virkes- 
leverans om han etablerade sig på västkusten i stället för 
att lokalisera i Blekingeområdet. Denne lät sig inte över-



tygas av en sådan lokalisering utan koncentrerade sig i 
stället så småningom på Nymölla.

maj
1958

Mörrum sfabriken anlades - Lärdomarna från 
Mönsterås togs tillvara

I maj 1958 ingav SIAB till Söderbygdens vattendomstol an
sökan om tillstånd att från Mörrumsån bortleda vatten för

juni
1958

sulfatfabriken samt ansökan om villkoren för utsläppande 
av avloppsvatten från fabriken. Produktionen gällde
140 000 ton 90-procentig sulfatmassa, varav ungefär hälf
ten baserades på löwirke och återstoden på barrvirke. 
Redan i juni hölls "informationsmötet" enligt vattenlagen 
som leddes av landshövdingen. SIAB:s experter utgjordes 
därvid av två tekniker samt en advokat vilka alla var

december
1959

engagerade i Mönsteråsprojektet och även senare skulle 
bli inkopplade på det s k Viskanprojektet dvs etableringen 
av Värö Bruk. Den 9 december 1959 fick SIAB vattendom
stolens tillstånd att starta bygget. Vis av erfarenheterna 
från Mönsterås ordnades finansieringen av Mörrumsanlägg- 
ningen på annat sätt. Medlemmarna i förbundet uppmana
des att skriva på en typ av borgensförbindelser (insats
reverser) . På detta sätt insamlades 47 milj kr på fjorton 
dagar. Man var även mindre benägen att pröva den kon
tinuerliga kokprincipen och valde i stället den satsvisa 
metoden. Under 1962 stod fabriken färdig och invigningen 
blev en högtidlig fest under stor publikanslutning. Prins 
Bertil invigningstalade till de ca 5 000 människorna, mest 
bönder/medlemmar. Där var även jordbruksministern , 
industrimän och representanter från andra skogsägarföre- 
ningar såsom de västra förbunden. Invigningen av Mör- 
rumsfabriken var sannolikt ett starkt incitament till att 
ytterligare sammanslagningar mellan skogsägarföreningar 
började föras på tal. Flera av de västra förbunden som 
hade mycket små och mindre lönsamma fabriker började 
bli intresserade av en fusion.

hösten
1962

Tanken på en industri på västkusten 
diskuterades

På hösten 1962 kom för första gången frågan om ett nytt 
bruk upp på styrelse- och direktionsnivå i Växjö. Stäm
ningen bland de västra förbunden måste utnyttjas omgående



ansåg man inom sydöstra förbundet och erbjöd en potentiell 
industri på västkusten. Ett ytterligare argument för ett 
snabbt tillvägagångssätt med fusion och markköp var de 
markvärdestegringar som lätt inträffar vid utdragna för
handlingar.

Sökande efter _1 ä rnpli g_ lokaH s_e_r_ingsort

Lokaliseringsfaktorerna vid det därpå följande ortsökandet 
var:

1. stort vattenintag
2. tillräcklig recipient
3. isfri hamn
4. väg och järnväg samt
5. virkesöverskottets fördelning.

Sökandet efter lämplig mark som ej krävde några större 
planeringsinsatser på grund av de strikta restriktionerna 
genomfördes av ett par man. Först fastställdes hur mycket 
vatten man behövde och sedan vilka åar som finns på 
västkusten. Området kartstuderades därefter från fysisk 
och hydrologisk synvinkel. Tillgänglig var därvid exem
pelvis den år 1961 publicerade "Strandutredningen för 
Hallands län" vars syfte främst var att utgöra stöd för 
bedömning avseende fritidsbebyggelsens utveckling inom 
länet. Alla åmynningar längs västkusten undersöktes 
därefter och efter sållning återstod tre alternativ:

1. Nordre älv (den del av Göta älv som går norr om 
Hisingen) vilken var förenad med en dålig recipient 
och var mindre lyckad ur virkes synpunkt. Kommunen 
kontaktades inte.

2. Med Falkenbergs kommun hade man däremot kontakt, 
men alternativet förkastades då industritomterna låg 
för nära fritidsbebyggelse.

3. Värö kommun, nära Varberg, numera Varbergs 
kommun.

y är öp ro j ektey_ _oc_h_ _s_k o_g s ä gar n a_s_ f u s i_o_n sprocess

Södra förbundet ville uppenbarligen få fusionen till stånd 
och presenterade en fabrik på västkusten som centralt



argument vid de alltmer frekventa kontakterna. Det var 
vid denna tid enligt normerna inom skogsägarkooperationen 
otänkbart för en skogsägarförening att gä in och etablera 
fabriker på andras områden. Då fusionen praktiskt sett 
var ett faktum visste man att en industri skulle anläggas 
men det rådde osäkerhet om vad för slags anläggning.
Den administrativa ledningens (i Växjö) mål var att förmå 
skogsägarna i de tre nya föreningarna att öka sina totala 
leveranser från 20-25 % till en 50-60 %-ig nivå. Man 
ville även gå in på en mycket virkeskonsumerande ej allt
för förädlande industri. Naturligt blev då att fundera över 
sågverk som kräver mycket virke på investerad krona 
eller i andra hand en massafabrik.

Enligt vattenlagen måste man för att få tillstånd äga fas
tighet med vattenrätt. Skogsägarnas styrelse fattade under 
1963 beslut om markförvärv. Därefter inköptes fyra à 
fem fastigheter vid vattnet. Samtidigt inhandlades en större 
bit land ca 1/2 mil från kusten vid Åskloster. Där plane
rade man att Hultsfredshus så småningom skulle uppföra 
bostäder för personal vid bruket. Det blev emellertid 
inget bostadsbyggande där då myndigheterna planerade att 
dra E6 rakt genom detta område. I samband med köpen 
etablerades inofficiell kontakt med några av kommunens 
"starka" män. Genom detta förfaringssätt fastställdes ett 
pris för mark på orten och detta hölls sedan vid de på
följande markförvärven. Man köpte inte genom kommunen 
förrän långt senare. (Den mark som utnyttjades för såg
verket köptes några år senare.) Skogsägarns styrelse 
tog sedan ett andra beslut och biföll förslaget om ett 
skogsindustrikombinat vid Viskan. På grund av de höga 
kostnaderna för projektet förutsattes i ett uttalande en 
fusion med de angränsande skogsägarföreningarna.

Planerna o f fe n t 1 ig g j_o rde_s_ _- Produktval s - 
undersökningar i nit i_e rades

september Den 11 september 1963 offentliggjordes planen att uppföra
1963 en fabrik för produktion av 200 000 ton helblekt sulfat på

ett antal fastigheter vilka inköpts inom Lahallområdet. 
Markköpen var villkorliga dvs avtalen skulle träda i kraft 
först om myndigheterna gav tillstånd för industriell verk
samhet. På detta stadium gjordes den första produktvals- 
undersökningen; sulfat- och sulfitprocesserna granskades



och även kraftpappersproduktion övervägdes. Prisbilden 
på skogsprodukter var en osäkerhetsfaktor eftersom den 
svänger ganska snabbt. Detta var ett skäl som talade 
för kombinat. Man är då bättre rustad och kan vid för
ändringar på marknaden omdisponera råvaran på andra 
produktslag så att den utnyttjas bättre. Snarast efter detta 
andra och avgörande styrelsebeslut kallades VBB (Vatten- 
byggnadsbyrån) i Stockholm in för studier av vattenförsörj - 
ning, avlopp och hamn.

Vid årsskiftet fusionerade formellt de fyra förbunden.

I nformation enligt vattenlagen

februari
1964

augusti
1964

november
1964

Den 25 februari 1964 hölls enligt vattenlagen det av läns
styrelsen arrangerade informationsmötet, varvid kommu
nala organ, myndigheter, sammanslutningar samt orts
befolkningen orienterades om projektet. Av det stora re
missmaterial som kom in gjorde länsstyrelsen en samman
ställning som offentliggjordes den 20 augusti. Själva mena
de länsstyrelsen att den planerade fabriken skulle komma 
att få en avgörande betydelse för den ekonomiska utveck
lingen i västra Sverige och tillstyrkte förslaget. Under 
tiden förberedde SIAB ansökan till vattendomstolen genom 
en rad tekniska undersökningar. Men arbeten med andra 
industriprojekt pågick även parallellt. Beträffande massa
fabriker fattade SIAB:s och "Södra förbundets" styrelser 
den 9 november 1964 ett principbeslut om utbyggnad av 
Mörrums Bruk, där produktionen skulle öka från 140 till 
280 tusen ton. Den första linjen i Mörrum blev klar 
under en högkonjunktur, vilket ledde till omedelbar god 
avsättning. Denna faktor kan tillmätas viss betydelse vid 
detta principbeslut. Man avsåg nu bygga en ytterligare 
linje, så att barr och lövmassan kunde produceras paral
lellt i stället för kampanjvis.

Pî?PÎ.ngslia-ndllng_inläm_n_a_d_e_s_ till 
v a t tend omsto len

Ansökningshandlingarna rörande Värö inlämnades till 
Västerbygdens vattendomstol den 16 november 1964.



I fyra olika bilagor stödde man tesen om överskottet av 
virke i västra och södra Sverige. På marknadssidan 
stödde man sig på den internationellt ryktbara konsulten 
Arne Sundelins långtidsprognos rörande behovet av pap
per scellulosa i Västeuropa. Ansökan som var mycket 
omfattande avsåg en första utbyggnadsetapp motsvarande 
en kapacitet av 200 000 ton 90-procentig helblekt sulfat
massa om året. Man ämnade tillverka två olika typer 
av massa, nämligen blekt kraftmassa och blekt björk sul
fat. Massan skulle huvudsakligen komma att säljas på 
export vilket som man skriver motsvarar ett "årligt 
tillskott i vår utrikeshandel på i runda tal 150 miljoner". 
Den beräknade anläggningskostnaden uppskattades till ca 
200 milj kr. De viktigaste yrkandena avsåg rätt att av
leda 2 m^ vatten per sekund från Viskan och att släppa 
ut avloppsvatten genom tubledning som skulle gå drygt 
6 km ut i Kattegatt.

Till ansökan fogades senare utlåtanden från länsarbets
direktörerna angående arbetskraftssituationer i berörda 
områden. Inom den s k samarbetsgruppen där den tidigare 
nämnde tekniske chefen hade projektansvaret diskuterades 
under 1964 den för Viskanprojektet uppgjorda PERT-planen.

Motstånd från befolkninge_n V_attenmjilet 
försenades - Prognoser om arbetskraftsbe
hov

I början av 1965 kungjordes ansökan och eventuella erin- 
maj ringar skulle inlämnas senaste 14 maj. Vattendomstolen
1965 hade under hand angivit att de kunde tänkas bli klara

till årsskiftet. Till Norra Hallands Vattenvårdsdelegations 
(NHVL) årsmöte utsändes 2 000 kallelser och fullmakter. 
Närvarande på detta möte var 55 personer (många ej 
skrivna i Värö kommun) vilka beslutade att starta, under 
sommaren 1965, en kampanj riktad mot SIAB:s planer.

Under året fortsatte SIAB köpförhandlingar med fastighets
ägare, mest sommarstugeägare. Man saknade ännu vatten
rätt för hamnbygget. Vid ett möte inom samarbetsgruppen 
i oktober 1965 orienterades om att vattendomstolen ändrat 
tidsplanen. Erinringar skulle nu vara inlämnade senaste 

oktober den 15 oktober 1965. SIAB beräknades få tid för påminnelse 
1965 till den 15 januari 1966 och vattendomstolsförhandlingarna



1966

början av 
1967

uppskattades äga rum i april 1966. Vattendomen borde 
därför kunna avkunnas i september 1966. Vid mötet kon
staterades att preliminära kostnadskalkyler beträffande 
olika alternativ för produktionsinriktning borde vara klara 
i april 1966. Några inom samarbetsgruppen fick som upp
gift att på den befintliga layouten över cellulosafabriken 
inarbeta förslag över ett sågverks placering. Vid denna 
tidpunkt uppskattade man efter planrevidering att massa
fabriken skulle tas i drift sommaren 1969.

Vid ett annat liknande sammanträde senare under året på
pekades nödvändigheten av att berörda kommuner uppmanas 
påskynda arbetet med respektive byggnadsplaner. Dessa 
utredningar ledde till att SIAB 1966 sände prognoser till 
Värö kommun rörande framtida arbetskraftsbehov. Aret 
därpå skrev SIAB:s informationschef en PM kallad "Bo
stadsplanering" vilken sändes till kommunen.

Kommunen i Värö som var mycket liten (totalt ca 2 500 
människor) anlitade konsulter för sin bostadsplanering.
Av olika skäl kopplades därför under skilda faser ol ika 
arkitekter in vilket ledde till en del ändringsförslag som 
försenade processen. Kommunen studerade emellertid 
andra städer t ex Mönsterås och Stenungsund i syfte att 
klarlägga hur man där burit sig åt vid bostadsplaneringen.

F inansieringsproblem - "Industripaketet"

Finansieringsfrågan började bli akut och några svenska 
affärsbanker som man kontaktat hade ej visat någon större 
entusiasm att låna ut pengar. Under 1966 presenterade 
SSSF ett "industripaket" dvs ett stort utbyggnadsprogram 
vilket var en uppmaning till medlemmarna att hjälpa till 
att finansiera en rad projekt. Förutom Värö berördes 
under insamlingsperioden 1966-71 Mörrumetapp 2, Mönster
åsfabriken, Kisa-sågen och Hultsfredsindustrierna.

I början av 1967 fokuserades intresset mot definitiv pro
duktinriktning inom SIAB:s centrala ledning eftersom man 
trodde att slutbehandlingen i vattenfrågan snart förestod. 
Även investeringarnas storlek och avkastningen på kapita
let undersöktes noga. De två tunga alternativen var nu 
bleksulfat respektive "kraft liner". En kombination av 
dessa övervägdes även liksom ett systemalternativ in-



kluderande kraftpapper. Tidningspappersproduktion utgjorde 
även ett alternativ som stundom kom upp. En av dessa 
utredningar visade att den optimala storleken ur produk- 
tionskostnadssynpunkt avseende sulfatproduktion baserad på 
barrved är 270 000 ton dvs mer än vad ansökan avsåg.

Ytterligare försening av vattenärendet - 
Stadsplan fastställdes

Vattenärendet försköts emellertid ytterligare och SIAB in
lämnade fler påminnelser över erinringar som gjorts i målet, 

februari Vattendomstolen gav sakägare möjlighet att före den 9 febru- 
1967 ari 1967 inkomma med nya ytterligare erinringar.

maj Men den 9 maj 1967 började huvudförhandlingarna med
1967 vattendomstolen efter det att ett mycket stort antal erin

ringar från skilda organisationer i allmänhet och några 
få i synnerhet inlämnats i syfte att stoppa etableringen. 
Förhandlingarna varade sammanlagt inklusive ingenjörs- 
undersökningar en månad, vilket kan jämföras med en 
ordinär domstolsförhandling som räcker mellan en och 
två dagar. Domen fick man emellertid vänta på. Den 

mars 29 mars 1968 fastställde i stället Kungl. Maj:t stadsplanen
1968 för Lahallsområdet vilket förmodligen utgjorde en vänd

punkt i myndighetsbehandlingen. Det kan nämnas att rege
ringen tidigare under 1966 hade givit SIAB tillstånd att för
värva marken. De olika principfrågorna: markförvärvsfrågan, 
vattenfrågan, planfrågan och immissionsfrågan finns med 
tidpunkter sammanfattade i en artikel av Rydberg (1971).
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Utbyggnad i Mörrum

På grund av den successiva förskjutningen av vattenfrågans 
lösning började man inom SIAB fundera på att bygga ut 
Mörrum etapp 2 före Värö. Detta var dock förenat med 
en rad risker. Främst rörde det osäkerheten om vad som 
skulle hända om Värötillstånden blev klara under Mörrums- 
utbyggnaden. Vissa inom företaget hävdade att de admini
strativa problemen blev alltför svåra med två stora projekt 
i gång samtidigt. Man startade emellertid förhandlingar 
med bankerna om Mörrum och fick till slut låna 200 milj 
kr mot att medlemmarna satsade 30 milj i kontanter och 
att SIAB emitterade ett obligationslån. Under 1968 beslu
tade man formellt att låta Mörrumsutbyggnaden gå före 
Värö. 1970 blev linje 2 klar under en högkonjunktur. Vatten
domen för denna utbyggnad erhöll man på ett år.

Inf_o rme l_la_ _t r äff ar

Under åren 1969-1971 möttes några kommunrepresentanter 
från Värö och några SIAB-män ungefär en gång i månaden 
under otvungna former. Man sammanträdde även om inga 
större frågor förelåg. Därefter fortsatte dessa regelbundna 
träffar med Varbergs kommunfolk under åren 1971-1972 
dvs efter kommunsammanslagningen.

Bostadsfördelningskvot - Pr o gno s_ rör ande 
bo stadsbehov

Under åren kring 1970 hade berörda planeringsmyndig- 
heter fastställt en viss bostadsfördelningskvot vilken inne
bar att större delen av bostadsproduktionen skulle koncent
reras till centralorten Varberg.

Den 21 augusti 1969 tillställde Värö Bruk myndigheterna 
en PM: "Arbetskrafts- och bostadsfrågor i anslutning till 
projekterings- och byggnadsverksamhet" där en noggrann 
prognos rörande bostadsbehovet för 1969 och 1970 presen
terades.



Ytterligare finansieringsproblem

Affärsbankerna var under hela 1960-talet mycket ovilliga 
att tillstyrka lån till mer än ett projekt i taget. SIAB vände 
sig därför i juli 1967 till den nystartade Investeringsbanken 
för att låna till Väröbygget i syfte att producera "kraft 
liner" och massa. Efter ett mycket omfattande utrednings
arbete med inspektionsresor gjorda av bankpersonalen hos 
SIAB:s andra anläggningar gav bankens styrelse sin VD i

maj maj 1968 i uppgift att fortsätta förhandlingarna med Skogs-
1968 ägarna. Efter drygt två års förhandlingar skrevs ett låne-
september avtal i september 1969 med Investeringsbanken. Under
1969 tiden hade förhandlingar även drivits med två affärsbanker. 

SIAB trodde dessa tillsammans med den statliga banken 
ville skapa ett konsortium men den senare banken tvekade. 
Däremot agerade affärsbankerna samfällt. I avtalet med 
Investeringsbanken formulerades en klausul som innebar 
att affärsbankerna måste låna ut 100 milj kr för att stats
banken skulle släppa till de 250 milj. Även uppgörelsen 
med affärsbankerna blev klar i september samma år. Med
lemmarna sköt vidare till 50 milj samt Lantbruksförbundet 
25 milj. Det återstående lånebehovet täcktes av leverantör
krediter vilka så småningom ersattes av obligationslån. Den 
totala investeringskostnaden blev 447 milj vilket kan jämfö
ras med den totalkalkyl som gjordes 1966-1967 och som 
slutade på 347 milj kr.

Fortsatta utredningar beträffande produktval 
och produktionsinriktning

Beträffande produktvalet innebar genomförandet av Mörrum 
etapp 2 att all löwed inom "Skogsägarnas" område togs 
om hand av den ena linjen. Tidigare hade man haft tankar 
på att optimera transporterna genom att använda lövträ 
även i Väröfabriken vilket även antyddes i vattendomsan- 
sökan. I samband med tillträdet av en ny VD intensifiera
des insamling av underlag för det definitiva produktvalet. 
Man tillkallade exempelvis en amerikansk konsultfirma 
som byggde en stor simuleringsmodell varvid SSSF:s 
försäljare, agenter och tjänstemän intervjuades i syfte att 
ge ingångsdata. Fabrikens tjugo första år simulerades 
med hjälp av denna modell. Resultatet härav och det förhål
landet att man redan hade en marknadsorganisation och ett 
tekniskt kunnande på bleksulfatområdet blev avgörande för



hösten
1969

det slutliga valet av produkt. Man diskuterade likväl 
mycket sent i projektet möjligheten att byta produkt dvs 
gå över till "liner", något som i och för sig bedömdes 
som helt möjligt. Ett produktbyte hade krävt nya dom
stolsförhandlingar och därmed en försening på ett till 
två år.

Deldom från Västerbygdens vattendomstol - 
Förstabyggstart

Den 10 maj 1968 avgav Västerbygdens vattendomstol en 
deldom som innebar att SIAB fick tillstånd att påbörja 
byggandet av en dammanläggning med luckor i Viskan utan 
hänsyn till om domen skulle komma att överklagas. SIAB 
kalkylerade med risken att få bakslag i nästa deldom och 
startade ett första bygge för 10-12 milj varvid projektorer 
och byggnadsarbetare anställdes. Produktvalsfrågan och fina- 
sieringsfrågan avgjordes ungefär samtidigt dvs under tidiga 
hösten 1969. Valet av produktionsteknik hade också före
gåtts av en rad överväganden. SIAB anlitade i stor ut
sträckning också i denna fråga konsulter. Man menade 
att det samlats mycket kunnande hos de internationella 
konsulterna särskilt vad gäller massa. Kunnandet på den 
trämekaniska sidan hävdade man däremot fanns hos produ
centerna. De utomstående experterna ansåg att alternativen 
satsvis och kontinuerlig kokning var någorlunda likvärdiga. 
Man valde emellertid den satsvisa metoden som bedömdes 
medföra vissa fördelar då den tillämpas vid skogsindustri- 
ella kombinat och startade upphandlingen så fort finansie
ringsfrågan var löst. Merparten av Värö Bruks utrustning 
köptes under hösten 1969 samt under våren 1970 dvs under 
en stark högkonjunktur, vilket var mycket fördyrande. Del
vis på grund av den oro som då rådde på den svenska 
marknaden placerades en stor del av orderna utomlands, 
företrädesvis i Finland. Även anläggningsarbetena inleddes 
under hösten 1969 och dessa var till större delen avslutade 
vid byggsemestern 1971.

Avsättningsfrågan fortfarande osäker

Avsättningen för Värös produkter var inte ordnad då man 
började bygga. Däremot hade man kundkontakter genom de 
två tidigare bruken. I Mönsterås tillverkades alltså halv-



blekt sulfatmassa av tall, i Mörrum helblekt av tall och 
löwed samt i Värö enligt planerna helblekt sulfat av tall.

1970 Under 1970 skaffades några kontrakt som avsåg leveran
ser från Värö, men under lågkonjunkturen 1971 hoppade 
flera kunder av. Man ville inte heller från fabrikens sida 
binda sig för hårt utan helst ha priset fixerat endast för 
de kommande tre till sex månaderna.

Koncessionsnämndens _t i 1 l_st å_nd_ - Mojitage- 
skedet inledde s_ - Driftstart

Under 1970 erhölls deldomen att lägga ut avloppstuben och 
året därpå fick man tillstånd från koncessionsnämnden att 
framställa upp till 300 000 ton sulfatmassa per år.

1971 Under sensommaren 1971 gick Värö Bruk in i montage
juni skedet, vilket avslutades i maj 1972. Den 20 juni kördes
1972 första koket och en vecka senare skedde övergång till fort

löpande drift. Den redan 1969 uppgjorda tidsplanen för 
idrifttagande hade uppfyllts så när som på några dagar 
trots vissa störningar. En sådan var en sju veckor lång 
blockad och sympatiblockad under montageperioden på grund 
av en arbetstvist i Finland. Effekten bringades ned till
en veckas försening på byggarbetsplatsen.

Det var mest gamla kunder som köpte produktionen från 
Väröfabriken. Ca 98 % går till pappersbruk i Europa. 
Produktionskapaciteten vid fabriken som 1972 utgjorde 
15 % av den totala svenska exporten av bleksulfat kan 
synas riskabelt hög men efterfrågetillväxten har varit 
stark, ca 10 % per år, eftersom marknaderna vuxit men 
även på grund av att bleksulfat substituerar blekt sulfit
massa. Den förra har bättre fiberegenskaper vilket inne
bär att pappersmaskinerna kan köras fortare med ökad 
produktionsekonomi som följd.



6.3 Sammandrag av förloppet

Viktiga händelser Är Informationsgi vning

Avsättningsproblem styrkta 
genom virke sutredningar, 
tidigare lyckosamma er
farenheter är sulfatfabriker 
samt fusionskrafter - "massa
fabrik på västkusten"

1962

Informella kontakter togs med några
Ortsökande 1963 centrala kommunalmän i Värö och 

Falkenberg

Ett antal fastigheter inom Kommunala förtroendemän i Värö
Lahallsområdet köptes direkt informerades och stödde SLABrs
av ägarna etableringsplaner

Planen att bygga en fabrik sept.
för produktion av 200 000 
helblekt sulfat offentliggjordes

1963

Projekteringsarbete, för
beredelser inför vattenmålet

Ömsesidig informationsgivning

(En rad initiativ till motaktioner
Informationsmötet enligt febr. togs av Göteborgs och Borås stad
vattenlagen 1964 av olika intresseorganisationer 

främst NHVL)

Samarbetsgruppen inom 1966 Den första arbetskraftsprognosen
SIAB gjorde ständiga utred
ningar

presenterades

Deldom maj
1968

Anläggningsarbetena startade nov. Undersökningar rörande var de
1969 potentiellt anställda önskade bo

sätta sig delgavs kommun- och 
länsorgan

Driftstart juni
1972



7.1 Holmens Bruk AB

Företagsbeskrivning

Holmens Bruk har i jämförelse med de övriga studerade företagen en 
myeket lång och traditionsrik historia. Företaget har även spelat en 
central roll i Norrköpings stads utveckling.

Företaget omorganiserades 1968, då en stab-sektorsindelning infördes 
enligt följande:

Huvudorganisationen 
Verkställande ledning

P r odukt sektorer Centrala staber

Kraftför-
valtn.

Wargöns
Bruk

Holmens
PB

Teknik

Juridik

Ekonomi

Hälistä
PB

Hults
Bruk

Awerk-
ning

— Inköp

Trävaror 
o Board

Marknads
föring

Sektors- 
konferens

I Lednings- j 
i grupper 1

Figur 7:1. Huvudorganisationen vid Holmen
(Källa: Intervju med företagsrepresentant)



Holmen har med dess ca 450 000 årston 2, 5 % av världsproduktionen 
av tidningspapper. 70 % exporteras (mest till Tyskland) medan resten 
(30 %) utgör 42 % av hemmamarknaden. Inhemska konkurrenter är SCA 
och Stora Kopparberg. Ett kvoteringsavtal reglerar distributionsstruk
turen på hemmamarknaden. Den inhemska marknadsandelen på journal
papper är 60 %. Samma konkurrenter gäller som ovan. Inga karteller 
förekommer inom Sverige for detta slag av papper.

3
Av massavedförbrukningen, som är 1, 9 milj m per år, kommer 1/6 
från egen skog, som huvudsakligen finns i Östergötland, Uppland och 
Jämtland. De största leverantörerna är syd- och mellansvenska skogs- 
ägarföreningar.

Antalet anställda är inom koncernen ca 4 000 st och dess industrier och 
förvaltningar åskådliggörs i nedanstående figur. De största aktieägarna 
är Dagens Nyheter AB och Förvaltningsaktiebolaget Ratos, vilka vardera 
innehar ungefär 1/5 av rösterna. (Samtliga uppgifter avser 1971.)

Organisation och metodik fö_r_ _långsikt_ig_ plane rin_g_

Under åren 1968-1969 anlitades konsulter från Stanford Research 
Institute (SRI) på initiativ av styrelsens ordförande. Deras arbete resul
terade i en omorganisation av företaget. Samtidigt inrättades en lång- 
siktsplaneringsavdelning. Den bestod av chefen för Central Stab Teknik 
samt en ekonom. Formellt sett var avdelningen uppdelad i en teknisk 
och en ekonomisk långsiktsplaneringssektion, men dessa sektioner slogs 
så småningom samman. Senare utökas avdelningen med en process
ingenjör. Gruppen utnyttjar dessutom en systemman på deltid. Under 
1970-1971 utvecklades den första versionen av en företags modell av si- 
muleringskaraktär. I början är denna helt manuell men man övergår så 
småningom till att utnyttja dator för körningarna.

En annan central stab: Marknadsföring omorganiserades vid årsskiftet 
1972-1973, varvid en av dess medarbetare som huvudsaklig arbetsupp
gift åläggs att förse långsiktsplaneringssektionen med långtidsprognoser.

Huvuddragen i Holmens gällande långtidsplan (avser förhållandena 1974) 
innebär en fortsatt satsning på trähaltigt tryckpapper, främst tidnings- 
och journalpapper, dvs det produktområde som för närvarande represen
terar bolagets verksamhet. "Holmens Bruk skall vidmakthålla sin mark
nadsposition på detta område och alltså bibehålla en ledande ställning 
inom europeisk tryckpapperproduktion ur såväl kvalitativ som kvantitativ 
synvinkel." (Holmens presskommuniké den 29/11 1971, s. 1) Holmens



långtidsplan exemplifieras med ett antal utvecklingsalternativ, vilka 
avser en period om 10 år samt inkluderar effekter på 20 år. De för 
Holmen relevanta plantyperna framgår av figur 7:3.

Figur 7:2. Holmens industrier och förvaltningar
(Källa: Holmens Bruk, Verksamheten 1972, s. 2)
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Figur 7:3, Holmens olika plantyper
(Källa: Intervju med företagsrepresentant)

Långsiktsplanen uppdateras formellt vartannat år men i praktiken en 
gång per år.

Löpande görs kartläggningar av världens kapacitetshöjningar samt prog
noser på konsumtionsutvecklingen. Prognoser rörande Holmens olika pro
duktslag bygger på information som skaffas från en rad källor:

1. FAO i Rom, som gör kapacitets- och efterfrågeprognoser på längre 
sikt, dvs upp till 10-15 år.

2. OECD är i sina prognoser mer kortsiktiga, dvs gör prognoser på upp 
till fem års sikt.

3. Konsulter. Arne Sundelin (f d FA O-anställd) utgör ett exempel på 
en extern konsult, som baserar sina förutsägelser på en ekonomet- 
risk modell av långtrendskaraktär. Holmen köper även prognoser 
av Business Intelligence Service i London, vars data bygger på 
intervjuteknik. Jaako Pöyry är en annan konsult med stor kännedom 
om den tekniska sidan av all skogsindustriell verksamhet. Även 
banker och konjunkturinstitut utgör datalämnare.



5. Kolleger och konferenser.

Marknadsavdelningens prognoser utgör en viktig del av det totala datain
flöde som långsiktsplaneringssektionen arbetar med. Nedanstående bild 
visar hur långsiktsplaneringsgruppen samlar in data från olika delar av 
Holmen. Samarbete inom gruppen sker dagligen. Man har även frekvent 
kontakt med marknadsavdelningens långsiktsplanerare.

Personal
Verkställande 
ledning -v.

Marknad

Långsikts -
planerings-
avdelningen,

Teknik

Extern

Administration

Ekonomi

Prognoser göres också för de olika kostnadselementen såsom ved, 
cellulosa, lera (Holmen är Skandinaviens största lerainköpare), energi 
samt för skatter, räntor, avskrivningar och utdelningar.

All denna datamängd utgör input i den s k företagsmodellen, vilken är 
en kapitalvärdemodell som används för att värdera olika strategier eller 
alternativ. Hela Bravikenprojektet kan exempelvis utgöra ett sådant 
alternativ. Andra strategier som värderats är potentiella företagsför
värv, långsiktig råvaruförsörjning, enstaka maskininköp på ett pappers
bruk etc. I modellen simuleras produktionsprocessen och som utgångs- 
data erhålles bidraget per produkt och sektor. Företagsmodellen är 
vidare kopplad till en finansieringsmodell, som kalkylerar lånebehov, 
räntor och amorteringar. För närvarande arbetar långsiktsplanerings
sektionen bl a med olika utbyggnadsalternativ i Braviken.



Relevanta frågor är därvid:

När skall cellulosafabriken byggas ?

I vilken ordning skall pappersbruk och sulfatfabrik byggas ?

Vilken utbyggnadstakt skall väljas ?

Vilken är den optimala fibersammansättningen?

Långsiktsplaneringssektorn i Holmen arbetar i ständig dialog med den 
verkställande ledningen.

Då beslut fattats om igångsättning av en utbyggnad tillsätts vid stora 
projekt en ledningsgrupp. Se figur 7:1.

7.2 Förlopp sstudie

Diskussion under 1960-talet

Diskussionen inom Holmens ledning under slutet av 
1960-talet gällde till stor del investeringar. Priserna 
på papper bestäms nämligen av de senast tillkomna en
heterna i branschen. Utvecklingen går emot, ansåg 
man, större och effektivare anläggningar som de i 
Kanada och i synnerhet British Columbia. Företagsrän- 
tabiliteten går snabbt förlorad genom de gamla anlägg
ningarna. Allt sedan Koreakriget, dvs från början av 
1950-talet, har priset på Sveriges skogsprodukter endast 
nödtorftigt kunnat upprätthållas i löpande priser vid ett 
sjunkande penningvärde. Orsaker till den lägre kost
nadsnivån i Nordamerika och Kanada är förutom fabriks- 
storlekarna även:

1. den kraftiga s änkningen av oceanfrakten till Europa

2. de mekaniserade avverkningarna

3. den rikliga skogstillgången

4. de nya snabbväxande tallskogarna i sydstaterna, 
vilket blivit den allvarligaste konkurrensfaktorn 
till Sveriges sulfatmasseindustri.



Ansökan om vattendom
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Den 24 juni 1969 söktes vattendom för Holmens anlägg
ningar i Norrköping. Ansökan inlämnades kort innan 
miljöskyddslagen skulle träda i kraft. - Vattendomen 
för Norrköping erhölls 17 november 1972 varvid ett prov- 
ningsprogram för utsläpp formulerades. Domen över
klagades emellertid senare av kammarkollegiet på 
uppmaning av länsstyrelsen. Överdomstolen fast
ställde dock underrättens dom.

Krav på policy från styrelsen

För att planeringsarbetet skulle få rimlig omfattning var 
det ett starkt önskemål att styrelsen gjorde ett tydligt 
policyuttalande. Ett sådant blev: Holmen skall vara ett 
företag i skogsförädlingsbranschen med huvudsaklig in
riktning på tryckpapper. Företaget skall vidare växa 
i takt med konsumtionen, dvs i praktiken en fördubbling 
på tio år.

Satsning på långsiktig planering

Inom Holmen hade man lyckats hålla nere kostnadsnivån 
genom hård rationalisering och genom en medvetet förd 
anticyklisk investeringspolitik. Holmen intensifierade 
arbetet att såväl kartlägga som prognosera världens 
kapacitets- och konsumtionshöjningar. Resultatet av 
dessa analyser pekade mot en snar överefterfrågan.
Man förutsåg samtidigt en kraftig prishöjning under 1973, 
vilken även slog in. Som hjälp hade man härvid en 
enkel konjunkturmodell som Holmen funnit uppvisar 
mycket gott förklaringsvärde vid historisk analys. 
Cykellängden är 4, 5 år.

Ett resultat av det långsiktiga planerandet

Ett resultat eller hellre botemedel av dessa övervägan
den baserad på noggrann datainsamling blev PM 12 
investeringen i Hallstavik. Man kallar själva introduk
tionen av denna världens största pappersmaskin för en 
chockinvestering. - Någon dylik chockinvestering var 
otänkbar i Norrköping centrum på grund av markbristen.
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Bruket är omgivet av bostadsbebyggelse och inte ens 
något järnvägsspår finns framdraget, varför all transport 
sker med bil. Men transporterna är inte dyra, menar 
man, utan det är anläggningen som är gammal och måste 
bytas ut, dvs omlokaliseras. Här kan erinras om den 
analoga beslutssituationen som förelåg 1921, då Loddby 
var ett alternativ men en nyinvestering i Norrköping val
des.

Holmens nya strategiska triangel

Under tiden 1968-1971 arbetade inom företaget kanske 
främst chefen för Central Stab Teknik med att sälja 
det "långsiktiga tänkande" med sikte på Braviken. 
1969, dvs året efter den nuvarande VD:n tillträdde, 
inköptes Wargön som ett led i detta tänkande.

Holmen fick genom förvärvet en tillskotts kapa
citet på journalpappers sidan som är Norr
köpings fabrikens specialitet, under en stigande 
konjunktur, då det gäller att bevara marknads
andelen. Wargön har ett fabriksområde som 
tillät expansion vilket Holmens pappersbruks 
läge på två holmar i Motala ström inte gjorde. 
För det tredje gav Wargön Holmen ett tredje 
ben att stå på. De två andra är Holmen och 
Hälistä pappersbruk. Den uppkomna strate
giska triangeln gav nya optimeringsmöjligheter 
både beträffande produktionen och hela material
flödet.

Marksökande

Sökandet efter lokaliseringsalternativ för en ny fabrik 
som skulle ersätta Norrköping och Loddby startade. 
Man undersökte översiktligt lokaliseringsmöjligheter 
längs den svenska kusten t ex:
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a) Västkusten

b) Södermanland, i Oxelösundstrakten, där man tidi
gare ägt mark; men friskvattentillgången var låg

c) Vikbolandet, där man ej ägde mark och där frisk
vattentillgången var mycket begränsad.

Den långsiktiga planeringen offentlig
gjordes

Den 29 november offentliggjorde Holmens Bruk sin 
långtidsplan där företagets inriktning och mål för den 
närmaste tioårsperioden presenterades. Den färdiga 
presskommunikén sändes till ca 14 000 mottagare.
Bland dem fanns samtliga anställda i Holmen, samtliga 
aktieägare och mer än 500 tidningar av skilda slag i 
Sverige och utlandet. Dessutom fanns ett speciellt in
formationspaket att användas vid informationen i före
tagsnämnderna och ett annat som VD använde när han 
besökte och informerade representanter för regering: 
statsråden Gunnar Sträng, Rune Johansson, Eric 
Holmqvist och Ingemund Bengtsson, AMS-chefen Bertil 
Ohlsson, landshövding Per Eckerberg, de fem kommu
nalråden i Norrköping m fl. De i planen nämnda målen 
(som redan delvis nämnts) är följande:

1. Företaget skall även fortsättningsvis ha sin huvud
inriktning på skogsindustriell verksamhet med 
tyngdpunkt på tryckpapper

2. Marknadsandelen ska vidmakthållas

3. Holmens traditionella skogs industriella ställning i 
Mellansverige skall hävdas.

Vidare orienterades i planen om de tillgängliga prog
noser över världsefterfrågan på tidnings- och journal
papper upprättade inom FAO och av den svenske exper
ten civilingenjör Arne Sundelin. Holmen angav en san
nolik konsumtionsökning på genomsnittligt 4, 5 % per år 
fram till 198 0. Under en tioårsperiod innebär detta en 
ökning med 50-60 %. Se figur 7:4.
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FN’s organisation FAO gör fortlöpande prognoser över bl.a. den väntade efterfrågan 
på tryckpapper i allmänhet (”kulturella papper”) och på tidningspapper. Den svenske 
experten civilingenjör Arne Sundelin har tidigare varit engagerad av FAO för att ut
föra sådant arbete och vi har i den mängd material, som ligger bakom vår långtids
plan, studerat dels FAO’s prognoser, (de övre kurvorna) och dels prognoser som 
Sundelin gjort i andra sammanhang (de undre kurvorna). Den marknadsutveckling/ 
konsumtionsökning på 4,5 procent per år, som vi talat om representeras av en — 
icke utritad — kurva mitt emellan de fyra i denna bild.

Figur 7:4. Prognos för marknadsutvecklingen till 1980 
(Källa: Holmenbladet 1971:4, s. 4)

Den långsiktiga planeringens konsekvenser 
för kapacitetsutvecklingen - Bravikenpro- 
j e kt et

För att kunna behålla sin marknadsandel måste Holmen 
följaktligen väsentligt öka produktionskapaciteten. 
Holmens utbyggnadsplan innebar att bolaget under tio
årsperioden avser öka sin samlade produktion från nu
varande (=1971) 650 000 ton till mer än 1 000 000 ton 
tryckpapper per år och investeringarna beräknades vid



denna tid ligga i storleksordningen en miljard kr. Till 
stor del skulle dessa investeringar komma att förläggas 
till pappersbruken i Hallstavik och Wargön men huvud
delen, över 500 milj kr gällde Norrköpingsregionen. 
Här avsågs en ny skogsindustriell enhet vid Bråviken, 
ett "kombinat" omfattande cellulosafabrik, större såg
verk och pappersbruk. Avsikten var att den nya in
dustrin under 1970-talet och början av 1980-talet 
successivt skulle avlösa företagens nuvarande produk
tionsenheter i Loddby och i centrala Norrköping. Den 
nya anläggningen är tänkt att uppföras vid Bråvikens 
innersta del där Loddby sulfitfabrik är belägen och där 
bolaget disponerar erforderlig mark.

Koncessionsansökan och arbets marknads- 
prognos

Företaget sökte hos koncessionsnämnden för miljöskydd 
att i massafabriker få producera 250 000 årston slip
massa och samma kvantitet kemisk massa, att i ett 
pappersbruk få tillverka 300 000 ton tryckpapper per år. 
Vidare erinrades om att ett sågverk sannolikt ska komma 
att uppföras. I presskommunikén sades även, att om 
erforderliga tillstånd gavs, beräknades arbetena kunna 
påbörjas under 1973. Bolaget räknade med att byggna
tionen skulle ske i tre huvudetapper med cellulosaindustri 
och sågverk i drift 1975/1976, en första större pappers
maskin 1977/1978 och en andra maskin 1979/1980. Man 
sade vidare i planen, att lokaliseringen till Norrköpings- 
området möjliggör tillvaratagandet av nuvarande etable
rade organisation för råvaruinköp. Nuvarande personal 
behöver inte förflyttas och kommande rekrytering kan 
ske inom området. Se figur 7:5 som visar det kommande 
arbets kraftsbehovet.

Bråviken är alltså en s k chockinvestering. Eftersom 
veden är den knappa resursen måste reviret bevakas, 
resonerade Holmen. Mo och Domsjö köper t ex ved 
från Mellansverige eftersom norr lands råvaran börjar 
ta slut. - Det kan nämnas här att då koncessionsansökan 
inlämnades hade Holmens ombud tagit första kontakten 
med ägaren av Malmömarken.
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Figur 7:5. Arbetskraft (Källa: Holmenbladet 1971:4, s. 5)

december I ansökan som inlämnades till koncessionsnämnden 
1971 den 3 december 1971 angavs att:

Anläggningen, som utföres i etapper, förutom såg
verket vilket huvudsakligen består av vedrenseri, 
sliperi antingen utrustat enbart med slipstolar eller 
utrustat med såväl slipstolar som raffinörer -, en
het for tillverkning av kemisk massa - antingen en 
sulfitfabrik för löslig bas eller en sulfatfabrik -, 
blekerier, två pappersmaskiner, flingtorkar för 
avsalumassa, anläggningar för industning och ke- 
mikalieåtervinning (återvinningspanna i sulfitalter
nativet samt sodapanna och någon för mesaombrän- 
ning i sulfatalternativet) samt vissa hjälpa vdel
ningar såsom vattenreningsverk, ångcentral med en 
bark/oljeeldad panna och sedimenteringsbassäng. 
(Ansökan till koncessionsnämnden, s. 2)

Beträffande utsläpp sägs (s. 3) att dessa från den nya 
anläggningen trots en mångfaldigt större produktion 
väsentligt understiger utsläppen från Loddby sulfit
fabrik. Mängden filtrerbara ämnen skulle totalt minska 
från ca 6 000 ton till 1 500 ton per år. Mängden BS^ 
nedbringas från ca 7 000 ton till omkring 4 500 ton per 
år efter uppförande (s. 14). SMHI bestämde platsen för
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avloppsutsläppet efter det att de gjort den erforderliga 
hydrologiska utredningen. Holmen skrev vidare : "Med 
hänsyn till sin tidsplan för projektet, som innefattar 
byggstart i mitten av 1973, hemställer sökanden, att 
målet handlägges i sådan ordning, att ett sammanträde 
inför koncessionsnämnden kan hållas helst före sommar
semestrarna 1972 och att tillstånd kan meddelas i 
början av 1973."

Yttranden till kon c e ssio nsansökan

I mars 1972 kungjorde koncessionsnämnden för miljö
skydd innehållet i Holmens ansökan samt fastställde 
den 2 maj detta år som senaste dag före vilket yttranden 
skulle inlämnas till nämnden.

Under mars månad kom "kommittén för natur
skydd och hembygdsvård" i Norrköping in med 
ett yttrande till kommunstyrelsen vari man be
farar utbyggnad av Borgsområdet. Man hem
ställde att kommunstyrelsen snarast skulle be
sluta om en inventering av Malmölandet samt 
att en disposition upprättas. Området är sär
skilt intressant från naturskyddssynpunkt på 
grund av värdefull fauna och flora samt på 
grund av vinterförekomsten av örn, betonade 
kommittén. - Hälsovårdsnämnden i Norrköping 
krävde utförligare redovisning när det gällde 
åtgärder för att motverka vatten- och luftföro
reningar samt bullerstörningar. Detta fram
hölls i remissvaret som lämnades inom an- 
ståndstiden samtidigt som man påpekade att 
man förordar sulfitmetoden för framställning 
av kemisk massa. - Fiskeristyrelsen drog 
efter de yttranden koncessionsnämnden erhållit 
av Holmen slutsatsen att företaget stannat för 
att bygga en sulfatfabrik. Det ansåg man i sitt 
svar vara olyckligt för fisket eftersom risken 
för förorening med lukt- och smakförsämrande 
ämnen är större vid sulfatprocessen. - Det 
tredje yttrandet som kom in i tid var från 
kommunstyrelsen. I skrivelsen, som är



mycket kort, sägs att uppgifter rörande den 
planerade anläggningen i flera avseenden är 
ofullständig och att man med anledning därav 
förutskickade att dess yttrande torde komma 
att kompletteras med ytterligare synpunkter. 
Det framhölls vidare att man inte bara ur 
sysselsättnings- och utveeklingssynpunkt utan 
även med hänsyn till miljöintressena finner det 
angeläget att medverka till bolagets planerade 
förflyttning ut från centrala Norrköping. Man 
förutsatte också att kommunen och bolaget ge
mensamt skulle komma att diskutera frågor 
rörande t ex hamnanläggningar och energiför
sörjning och att en samordning av intressena i 
sådana frågor kan komma till stånd.

Fördröjda yttranden

Länsstyrelsen fick anstånd tills vidare, dvs till dess att 
bolaget kom in med begärda kompletteringar till sin 
ansökan. Fördröjt var även socialstyrelsens yttrande 
till statens planverk, som väntades säga sitt först 
den 23 maj. SMHI eller naturvårdsverket (SNV) hade 
ej heller svarat. SNV förmodades för övrigt inte svara 
förrän de andra remissinstanserna hade gjort detta.
- I en intervju relaterad i Norrköpings Tidningar 
den 4.5.1972 gissade en ledamot av koncessionsnämnden 
att det kommande offentliga sammanträdet i Norrköping 
med berörda parter kunde bli aktuellt först någon gång 
under kommande höst.

Information på bolagsstämman

Vid bolagsstämma den 9 maj 1972 sade Holmens VD Karl 
Erik Önnesjö bl a "handläggningen av den koncessions- 
ansökan, som vi ingav i december 1971 har hittills 
gått planenligt. De lokala och regionala remissmyndig
heterna avger inom kort sina yttranden och ärendet 
torde i naturvårdsverket komma upp till principiellt 
avgörande i sommar. Vi räknar alltså med att konces
sionsnämndens huvudförhandling kommer att ske i 
höst och att slutlig koncession skall föreligga färdig
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några månader senare". VD orienterade vidare om att 
sonderingar for den nya anläggningen gjordes på Malmö- 
landet i trakten av Lillsjön. En av kommunens ledande 
män bekräftade den 12 maj att idén med ett nytt lokali
seringsalternativ byggde på ömsesidiga önskemål.

Komplettering av kone es s ion s an sö kan 
- alternativt fabriksområde

En komplettering av koncessionsansökan inlämnades av 
Holmens Bruk den 23 maj 1972 där ett alternativ till 
Loddby fabriksområde angavs, nämligen fastigheten 
Malmö 2:1, belägen ca 4, 5 km öster om Loddby. Den 
kemiska massan skulle utgöras av sulfat och storleken 
på massafabriken preciserades till 175 000 årston.

Den angivna storleken på sulfatfabriken gav vissa änd
ringar i utsläpp av BS och lignin, vilka redovisades i 
en utredning som gjordes av Ångpanneföreningen (AF) 
och Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL). 
Utsläppspunkten för recipienten liksom mängden fasta 
föroreningar kom ej att ändras men ur buller synpunkt 
var Malmöalternativet gynnsammare, erinrades slutli
gen om i den reviderade ansökan. Som skäl för val av 
sulfat angav bolaget den bättre hållfastheten relativt 
sulfitmassan. Allt större och snabbare pressar ställer 
allt högre krav på hållfasthet och tryckbarhet på pappe
ret. - Uppenbarligen var länsmyndigheten och kommu
nala myndigheter mest intresserade av Malmölandet 
som alternativ men några överenskommelser om mark
köp hade inte träffats med ägaren Trozelli.

I början av juni kungjorde koncessionsnämnden att 
Holmen lämnat in en ändringsansökan och meddelade 
samtidigt att man väntade få in yttranden över ansökan 
senast 14 juli.

Yttranden om den "nya" koncessionsansökan

Den 5 juni 1972 tillstyrkte både fastighetsnämnden och 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle besluta 
att begära expropriationstillstånd för Björnsnäs och 
Malmö egendomar. Ägarna var informerade om kommu-
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nens åtgärder. Tanken var att Holmen om de fick till
stånd att bygga på Malmölandet skulle köpa marken av 
Norrköpings kommun förutsatt att kommunens markför
handlingar kunde genomföras. Kommunala beslutsfattare 
menade att ett rakt förhandlingsköp var målet och att 
expropriationstillstånd var en beredskapsåtgärd. Det 
bekräftades även att kommunen hade lovat medverka i 
markfrågan. - Den 21 juni beslutade kommunfullmäktige 
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Under juni meddelade länsstyrelsen i ett yttrande till 
koncessionsnämnden att trots Malmöområdets stora natur
kvaliteter var det motiverat att använda detta till indu
strier. Med hänsyn till lukten tillade man, borde i 
första hand sulfitmetoden användas. En rad starka pro
tester formulerades även:

Docent Tyler vid avdelningen för ekologisk bo
tanik vid Lunds Universitet betonade Malmö- 
landets omistliga värden vad gäller flora och 
fauna. Dessutom hävdade han att området är 
en av de viktigaste övervintringsplatserna i 
Mellansverige för ett åttiotal fågelarter bl a 
kungsörn och havsörn. - Sommarstugeföre
ningen på ön Kvist utanför Malmölandet ansåg 
sig vara i farozonen. Norrköpingskretsen av 
Sveriges villaägareförbund, stadens biologiska 
förening samt Kolmårdssjukhuset är exempel 
på andra organisationer som avstyrkte Malmö- 
landet.

Planverket lämnade under juli sitt remissvar till kon
cessionsnämnden vari påpekades att ärenden som 
Bra viken borde prövas av Kungl. Maj:t vilket skulle 
medge en prövning av ärendet även från andra syn
punkter än de som inryms i miljöskyddslagen. Bland 
annat kunde härvid bedömas, framhöll man vidare, ange
lägenheten av att över huvud taget bygga en ny massa
fabrik i denna del av landet med hänsyn till råvarusitua- 
tionen. Man menade också att ett fördjupat studium av 
hela föroreningssituationen i luft och vatten för Bråviken- 
området borde föregå ett ställningstagande. Det fram-
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hävdes även i remissyttrandet att en avveckling av den 
befintliga sulfitindustrin vid Loddby av miljöskäl borde 
ses som angelägen oavsett tillkomsten av en ny anlägg
ning. Därför borde det aktuella Bravikenprojektet be
traktas som en fristående nylokalisering och platsen för 
en sådan väljas med denna utgångspunkt. Planverket 
ville varken tillstyrka Loddby- eller Malmöalternativet.
Det senare på grund av att, förutom återverkningarna av 
luft- och vattenföroreningar, transportmöjligheterna till 
och från anläggningen inte heller hade utretts.

Enligt Norrköpings Tidningar den 21 juli 1972 uttalade 
en Holmendirektör som kommentar till planverkets svar 
möjligheten av att företaget gör en total avveckling i 
Norrköping. Förutom tillverkningen måste i ett sådant 
fall hela förvaltningen flyttas från staden.

SN V _b_e_g_är d e anstånd

Den 1 september skulle SNV:s remissvar ha inkommit. 
SNV begärde och fick anstånd hos koncessionsnämnden 
till den 1 oktober då SNV ånyo begärde och fick anstånd 
till den 6 oktober då SNV beslutade att tillstyrka Holmens 
ansökan av hänsyn till "starkt samhällsintresse". Styrel
sen för naturvårdsverket uttalade sig för Malmölandet 
framför en placering i Loddby. (SNV hade även önskat 
att Holmen senast den 31 december 1975 hade upphört 
med driften i Loddby.)

By g gn ad s 1 a gen § 136 a tillkom

I samband med lagstiftningsarbetet i anslutning till den 
fysiska riksplaneringen behandlades en proposition i 
mitten av december 1972. I korthet innebar den att ären
den som underställts koncessionsnämnden för prövning, 
men vilka inte avgjorts före den 1 januari 1973 först 
skall gå till Kungl. Maj:t. Propositionen bifölls i riks
dagen och benämndes § 136 a i byggnadslagen.

Holmen som alltså ännu ej fått koncessionsnämndens 
bifall ingav i enlighet med den nya lagen en nv ansökan 
till civildepartementet för beslut hos Kungl. Maj:t. An
sökan inlämnades den 2 januari 1973 och erhöll diarie
nummer 1. På departementet lovade man snabb behand
ling. Det skulle röra sig om några veckor varvid
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några personer skulle vidtalas. Efter någon månad 
kontaktar Holmen departementet och erfar då att totalt 
ett 25-tal myndigheter och organisationer hade anmodats 
respektive beretts tillfälle att lämna remissyttrande av
seende Braviken. Till dessa hörde, utöver de som in
gick i den första omgången, även några miljövårdsorga- 
nisationer som Jordens vänner, Fältbiologerna och 
Vattenvärnet. Den nya bestämmelsen innebar också 
att koncessionsnämnden för miljöskydd blev en remiss
instans och inte som tidigare hade att fälla avgörandet.

Koncessionsnämndens ändrade roll

Koncessionsnämnden förklarade den 2 mars 1973 det 
"anhängiga" ärendet rörande Holmens ansökan som 
vilande i "avbidan" på Kungl. Maj:ts prövning.

Exakt en månad senare den 2 april kungjorde koncessions
nämnden att Holmens Bruk AB hos Kungl. Maj:t hade 
anhållit om tillstånd enligt § 136 a BL till planerat 
skogskombinat och att koncessionsnämnden i egenskap 
av remissinstans skulle hålla sammanträde den 2-3 
maj 1973.

På Holmens uppdrag hade IVL och ÅF gjort en ytterligare 
miljöutredning vilken översändes till koncessionsnämnden 
den 26 april 1973. I denna ges dels några preciseringar 
rörande kombinatets utformning dels nyare rön rörande 
föroreningsmängder vid aktuell produktion, innebärande 
ett årligt utsläpp av 2 300 ton BS7 och 500 ton filtrer- 
bara ämnen.

Sammanträde med koncessionsnämnden

Den 2-3 maj 1973 avhölls sammanträde mellan kon
cessionsnämnden och Holmen. Företaget omtalade 
under diskussionerna att endast känd teknik skulle ut
nyttjas. Den kontinuerliga kokning som därvid skulle ut
nyttjas underlättar hanteringen av gaserna menar IVL.
- Under den andra dagen företog nämnden besiktning av 
de båda alternativt föreslagna platserna på Malmöhalvön 
och vid Loddby, av Bråvikens norra strand och av bo
lagets anläggningar i Norrköping. Vid sammanträdet



gavs följande tidsplan: Under förutsättning att lokalise- 
ringstillstånd och koncession erhålls under första halv
året 1973 och att markfrågor och övriga problem löses 
före utgången av 1973 kan anläggningsarbetena börja vid 
mitten av 1975 och produktions starten ske mot slutet av 
1977. Därefter kan Loddbyfabriken avvecklas. Tids
plan för Holmens avveckling i centrala Norrköping kunde 
däremot ej lämnas. Det sades vidare att tiderna är unge
färliga, att utbyggnaden kan ske i en eller flera etapper, 
att ordningsföljden kan hända svänger så att man t ex 
börjar med pappersbruket och tar massafabrik och såg
verk senare.

Jordbruksminister Ingemund Bengtsson meddelade den 
14 maj 1973 då han som arbetarekommunens gäst be
sökte Norrköping att regeringen inom kort skulle ta 
ställning till Bravikenprojektet.

juni Före juni månads utgång hade samtliga remissyttranden
1973 inlämnats till koncessionsnämnden respektive till civil

departementet.

Regeringsbeslut

oktober Den 19 oktober 1973 lämnade Kungl. Maj:t Holmens Bruk
1973 tillstånd att enligt § 136 a byggnadslagen nyanlägga en

skogsindustri på yttre delen av Malmöhalvön. Lokali
seringen av det sågverk som ingick i ansökan hade där
emot inte prövats. Tillståndet gällde i övrigt de sökta 
produktionsvolyme rna.

För tillgodoseende av "allmänna intressen" före
skriver Kungl. Maj:t även följande villkor:

1. Verksamheten vid Loddby sulfitfabrik och 
Holmens sliperi och pappersbruk i Norr
köping skall upphöra då enheterna för massa
produktion respektive pappersproduktion i 
den skogsindustri som tillståndet avser 
sätts igång. Det ankommer på koncessions
nämnden för miljöskydd att meddela när
mare föreskrifter om detta.



2. Verksamheten vid sulfatfabriken, sliperiet 
och pappersbruket skall ha satts igång se
nast den 1.1.1981 vid äventyr att tillstån
det förfaller beträffande den del av den 
tillåtna verksamheten som inte satts igång 
vid denna tidpunkt. Bolaget skall senast 
den 1.10.1980 till KungL Maj:t ange vilken 
omfattning tillståndet tagits i anspråk.

3. Hamnen i anslutning till den planerade an
läggningen skall även få utnyttjas av andra 
lastägare, vilket förutsätter bl a att ham
nens planering och utbyggnad löses genom 
överenskommelse med Norrköpings kommun. 
Detta innebär inte något åtagande från sta
tens sida beträffande utbyggnad av vägar. 
Frågan om spåranslutning får lösas genom 
överenskommelse med Statens Järnvägar.

________________________________________________ I

Holmen förhandlade därefter direkt med Trozelli och 
1 januari köpte behövlig mark med tillträde den 1 januari 1974. 
1974 Marken utgjorde emellertid bara en del av det område

som kommunen fått tillstånd att expropriera. Detta 
tillstånd gäller ej Holmens nyförvärvade mark.

april Precisering av utsläppsvillkoren från koncessionsnämn-
1974 den hade i april 1974 ännu ej erhållits. Optimistiska be

dömare i Holmen trodde villkoren skulle komma under 
sommaren.

november Ett samarbetsavtal mellan Holmen och SLAB presen- 
1974 terades i pressen. Holmen avstod från att bygga en

sulfatmassafabrik och ett sågverk i Bråviken. Däri
genom bereddes utrymme för en motsvarande expansion 
vid SLAB:s sulfatfabrik i Mönsterås. I ersättning för 
dessa eftergifter fick Holmen enligt pressuppgifter, 
garantier för att skogsägarna avskriver sina planer på 
att anlägga ett konkurrerande pappersbruk i Mönsterås. 
Dessutom erhöll Holmen ett långsiktigt leveransavtal 
som garanterar råvaruförsörjning till Holmens projek
terade pappersbruk med tillhörande slipmassefabrik i 
Bråviken.



7.3 Sammandrag av förloppet

Viktiga händelser År Informationsgivning

Företagets mål att bibe- 1969
hålla marknadsandelen 
initierade kapacitetshöj- 
ningar

Översiktligt ortsökande

Den långsiktiga planen som nov. Den första arbetskraft-
inkluderar Bravikenprojektet 1971 prognosen presenterades
offentliggjordes i dessa planer

Projekteringsarbete Ömsesidigt utbyte av
information rörande 
lämpligaste lokaliserings-

Komplettering av kon- maj ort.
cessionsansökan 1972



PV C-TILLVERKNINGSENHETERNA I STENUNG- 
SUND

8.1 KemaNord AB

Föj^tagsbeskri vning

KemaNord är moderbolag i en kemisk industrigrupp med drygt 5 000 
anställda och en omsättning 1973 av 1 000 milj kr. I KemaNord- 
gruppen ingår bl a följande företag: dotterbolagen Barnängen, Casco 
Extraco, Liljeholmens Stearinfabrik, Svensk Färgindustri, Kemiintressen 
och Nitronobel. Bland de hälftenägda företagen återfinns Perma-Scand, 
Lilachim och Unifos Kemi AB. Verksamheten inom moderbolaget är 
uppdelad på tre divisioner, med inriktning på plaster, industrikemi samt 
specialkemi.

Koncernledning och koncernstab återfinns i Stockholm tillsammans med 
dotterbolagskontor, stabs- och serviceenheter samt försöksanläggning.
De egna större anläggningarna är: Ljungaverken, Trollhätteverken, 
Stockviks verken, Stenungsundsverket samt kraftverk i Ljusnan och 
Ljungan.

Grunden till inträde i petrokemin lades 1960 då hälftenintresset i Unifos 
Kemi AB etablerades genom avtal med Union Carbide Co. Unifos tog 
upp produktion av polyeten - en för landet ny tillverkning, i Stenungsund.

En andra etapp i det petrokemiska engagemanget representeras av an
läggningarna för framställning av vinylklorid och PVC i Stenungsund.

Produktregistret i KemaNord-gruppen sträcker sig nu från tunga bas
kemikalier av typen kloralkali, PVC, natriumklorat och kisel över 
prestationskemikalier såsom lim, plastisoler och gelatin till konsument
varor av typ ljus, kemisk-tekniska hushållsprodukter och kosmetika. 
Principerna för PVC-tillverkningen redovisas i figur 8:1.

Inom dåvarande Fosfatbolaget fanns det, vid tiden för Stenungsundsan
läggningarnas tillkomst, inte någon särskild avdelning för långsiktspla
nering. Dessa frågor handhades av företagets tekniker, vilka tillsammans 
med försäljningen gjorde erforderliga marknadsundersökningar.



Till Plastfabrikanter
Tillverkning: Styva rör (för vatten och avlopp), slangar, kabelisolering, 

golvbeläggningsmaterial, byggnadslister och profiler, regnkläder, flaskor, 
förpackningar; laminat: PVC pa väv (t. ex. bil- och möbelklädsel), 

PVC pa papper (t. ex. plasttapeter). PVC pa trä och metall.

Figur 8:1. Principiell beskrivning av PVC-tillverkning 
(Källa: Informationsblad från KemaNord)



Historisk bakgrund

Stenungsund ligger i mellersta Bohuslän, ca 4, 5 mil norr om 
Göteborg. Denna del av Bohuslän är en gammal jordbruks
bygd och så sent som vid 1930 års folkräkning var 57 % av 
befolkningen i kommunen sysselsatt inom jordbruk med bi
näringar. Skogsbruket var en viktig binäring och likaså 
förekom fiske, dock mest för husbehov. Från mitten av 
1800-talet och framåt kan man också räkna turismen som en 
binäring i denna kommun, då det började byggas sommar
villor i närheten av de bästa badplatserna, bl a på Stenungsön, 
mitt emot det nuvarande samhället.

Under 1900-talet etablerades vissa småindustrier som byggde 
på ortens förutsättningar, t ex båtbyggerier, snickerier och 
sågverk. Den första etableringen av ett större företag skedde 

1944 år 1944, då Svenska Bandfabriken AB flyttade över från Borås
till Stenungsund. Det var ett företag som tillverkade vävda 
etiketter, främst för export, och denna fabrik blev ortens 
första större industri.

Under 1900-talet minskade arbetstillfällena inom de i 
Bohuslän traditionella näringsgrenarna fisket, stenindustrin 
och fraktfarten. Kriserna inom stenindustrin innebar att 
många blev arbetslösa och inom näringsgrenarna jordbruk, 
sjöfart och fiske minskade sysselsättningsmöjligheterna. Ar 
1950 låg landskapet efter riket i dess helhet i utveckling mot 
industrialisering och urbanisering. Denna eftersläpning i 
kombination med ökad arbetslöshet medförde att landsbygden 
snabbt avfolkades och att Bohuslän fick svåra glesbygds
problem. År 1938 bildades Bohusläns Företagareförening på 
statligt initiativ, i enlighet med andra företagareföreningar i 
s k "depressed areas". Föreningarna skulle stödja befintliga 
småindustrier och uppmuntra tillkomsten av nya sådana.
Staten trädde vidare in med stödåtgärder åt stenindustrin 
samt skapade AMS-arbeten genom vägbyggen. 1954 motio
nerades i första och andra kammaren om en "utredning i 
syfte att främja näringslivet och befolkningsutvecklingen i 
Bohuslän". Utredningen utfördes av länsstyrelsen och då 
den publicerades 1960 hade redan stora förändringar inträtt.



Bro- och kraftverksbyggen under 1950-talet

I början av 1950-talet tillträdde Per Nyström posten som 
landshövding i Göteborgs och Bohus län och han kom att 
ägna särskilt stort intresse åt sysselsättningsfrågorna i 
länet. De två kommunerna Norra Bohus samt Stenungsund 
uppvisade högst avfolkningstakt och en av landshövdingens 
första åtgärder var att se till att den nya Tjörnbron kom att 
byggas vid Stenungsund samhälle. Dessutom uppmanade 
landshövdingen kommunen att bedriva en aktiv markpolitik i 
syfte att främja lämplig bebyggelseutveckling och skapa möj
ligheter för en utveckling av näringslivet.

I slutet av 1940-talet konstaterade statens vattenfallsverk, 
att det ångkraftverk som fanns i Västerås hade för liten 
kapacitet. Man tillsatte en kommitté för att undersöka 
lämpliga lokaliseringsorter för ett o ljekondensverk och 
denna kommitté kom, efter att ha undersökt ett antal orter 
längs västkusten, fram till Stenungsund och Hisingen som 
huvudalternativ. Såväl Per Nyström som representanter 
från Stenungsund kommun arbetade på att få kraftverket för
lagt till Stenungsund, ett arbete som gav resultat, eftersom 
riksdagen fattade beslut om denna lokalisering 1954. I an
slutning till verket anlade Vattenfall en oljehamn, som länge 
var Sveriges djupaste (max tungt tonnage 60 000 ton).

Arbetena med bro- och kraftverksbygget innebar att folk
mängden i kommunen ökade under slutet av 1950-talet med 
ca 1 100 personer. Kommunen gjorde då stora satsningar 
på eget bostadsbyggande, vägar, vatten och avlopp. Då dessa 
storbyggen började lida mot sitt slut förlitade man sig på 
landshövdingens strävan att göra Stenungsund till en stor 
tätort. Man hade dessutom fått underhandsförsäkringar från 
arbetsmarknadsmyndigheterna om att en eventuell avfolk
ning av Stenungsundsområdet inte var önskvärd. AMS- 
chefen Bertil Ohlsson antydde redan 1958 att framtida in
dustrilokali seringen i Bohuslän lämpligen borde styras till 
Stenungsund.

Snabb utveckling inom den p la s tt i 11 ve r ka nd e 
industrin under 194Ö- och 19l>0-tafet

Under 1940- och 1950-talen skedde en snabb utveckling inom 
den plasttillverkande industrin, bl a inom följande bolag:



Fosfatbolaget, Mo och Domsjö samt Esso, vilka så småning
om kom att spela en betydelsefull roll i Stenungsunds utveck
ling:

År 1945 startade Fosfatbolaget tillverkning av PVC 
i Stockviksverken enligt ett förfarande som utveck
lats av Lonza i Schweiz. Företaget ägde kraftverk 
i Ljungan och det var tillgången till billig elektrisk 
kraft som utgjorde basen i denna tillverkning. Pro
cessen byggde på att acetylen framställdes ur kal
ciumkarbid och vatten och att denna gas sedan för
ädlades. Någon gång 1951-1952 fördes inom Fosfat
bolaget det första samtalet om tillverkning av poly- 
eten. Samtalen hade initierats av att tulltaxorna för 
plastprodukter vid denna tid justerades. År 1955 
hade man kontakter med ICI angående polyetentill- 
verkning och 1957 studerade de båda bolagen möj
ligheter till fabrikation av polyeten på Hisingen, 
där Koppartrans strax efter kriget hade byggt ett 
raffinaderi. Den "feasability study" som utfördes 
visade emellertid att projektet inte hade tillräcklig 
lönsamhet.

Mo och Domsjö AB, vars mest betydande produkt 
är pappersmassa, tillverkar sedan 1936 även ke
miska produkter. Omkring 1940 började MoDo 
tillverka etenoxid framställd ur sulfitsprit. De 
kemiska produkterna "växte" så snabbt att man fick 
problem med råvaruanskaffningen. Man började 
därför se sig om efter andra råvaror för den orga- 
nisk-kemiska tillverkningen och bestämde sig för 
petroleum. Redan i början av 1950-talet hade MoDo 
haft kontakt med olika amerikanska oljebolag angå
ende möjligheterna att etablera petrokemisk industri 
i Sverige. I och med bytet av råvarubas var det 
aktuellt att lägga en sådan industri vid västkusten.

Ett dotterbolag till MoDo, Berol AB, tillverkade i 
mitten av 1950-talet två olika slag av tensider (syn
tetiska tvättmedelsråvaror), en baserad på etenoxid 
som råvara, med tillverkning vid MoDo:s fabriker 
i Örnsköldsvik, och en baserad på svavel och orga
niska ämnen. Denna tillverkning bedrevs i Helsing



1958

borg. Försäljningskontoret fanns dock i Mölndal 
och för att samordna verksamheten började man söka 
efter en lämplig plats för uppförandet av en ny an 
läggning, baserad på importerad råvara. Den un
dersökning som man lät utföra 1956 angav Stenung- 
sund som bästa plats för den nya anläggningen.
MoDo hörde sig för hos Vattenfall om möjligheten 
att använda den oljehamn som kraftbolaget anlagt 
och man fick ett positivt svar. En representant för 
MoDo besökte landshövding Nyström i Göteborg för 
att diskutera en eventuell etablering och fick även 
där ett positivt gensvar. Företaget förhandlade med 
kommunen och köpte ett större stycke mark för att 
säkra den framtida expansionen. Man hade ett tag 
planer på att i egen regi uppföra en "cracker", men 
dessa planer skrinlädes, då de visade sig allt för 
dyra att bära för ett ensamt företag.

Svenska Esso är ett dotterbolag till det amerikanska 
holdingbolaget Standard Oil of New Jersey, ett av 
världens största företag i oljebranschen. Koncer
nen har sedan 1940-talet tillverkat petrokemiska 
produkter och äger petrokemiska anläggningar i 
flera olika länder. Ar 1955 började man diskutera 
möjligheterna att anlägga en petrokemisk industri i 
Sverige. Man bedömde marknaden som intressant, 
men ännu inte mogen, och den marknadsundersök
ning man lät utföra pekade på att behovet i Sverige 
omkring 1962-1963 ensamt skulle vara stort nog för 
att motivera en petrokemisk industri. Den skandi
naviska marknaden kunde bli tillräckligt bärkraftig 
några år tidigare.

Förhandlingar om samarbete mellan olika 
kemiföretag

Under slutet av 1950-talet fördes intensiva förhandlingar 
mellan en mängd olika skandinaviska företag i plastbranschen. 
1958 diskuterade Svenska Esso med Norsk Hydro, danska 
A P Möller och ett finskt företag om möjligheterna till 
nordiskt samarbete, men dessa samtal gav inget resultat. 
Tidigare hade Esso och Gränges fört förhandlingar, men 
gruvföretaget avbröt emellertid kontakterna då Lamco-pro-



jektet blev aktuellt. Planerna mognade efter hand inom 
Svenska Esso. Man avsåg att bygga en cracker-anläggning 
för produktion av gasråvaror vilka skulle vidareförädlas 
till en mängd olika produkter, bl a plaster. Det var tänkt 
att ett par eller flera satellitindustrier skulle teckna avtal 
om köp från Esso och bygga sina produktionsanläggningar i 
anslutning till crackern. Till detta skulle behövas folk, 
stora mängder kapital, stora landområden, goda hamnför
hållanden med jämna fartygsförbindelser samt i övrigt goda 
transportmöjligheter.

Dåvarande verkställande direktören i Svenska Handelsbanken, 
Tore Browaldh, tillika styrelseledamot i Mo och Domsjö, 
hade på ett tidigt stadium skissat en lösning till en svensk 
petrokemisk industri.

Tore Browaldh blev kontaktad av Esso i detta ärende 
och han förde kontakten vidare till chefen för Mo och 
Domsjö. Företag nummer två på kontaktlistan var 
Stockholms Superfosfat Fabriks AB (Fosfatbolaget), 
sedermera KemaNord. Kostnaderna för det företa
gets acetylenbaserade tillverkning hade stigit efter 
hand och intresset för petroleumbaserade produkter 
hade därför ökat. Under 1958-1959 fördes förutom 
med Esso även samtal på teknisk nivå mellan MoDo 
och Fosfatbolaget rörande råvaruanskaffning. Ace
tylen var fortfarande aktuell som råvara, men man 
talade också allmänt om petrokemi och tanken på 
att utnyttja eten mognade successivt. Teknikerna 
inom Fosfatbolaget började arbeta på att försöka 
övertyga direktionen och styrelsen om denna nya idé.

Under hösten 1959 kontaktades också, genom Tore 
Browaldh, Harry Hjalmarsson, verkställande direk
tör i Kooperativa Förbundet. Han fick en komplett 
redogörelse för det tilltänkta projektet och man 
diskuterade tänkbara lokaliseringsplatser. Helsing
borg nämndes då som en möjlighet, där fanns kom
munikationer, lämplig hamn samt en välvilligt in
ställd kommun.



december
1959

1960

Parallellt med dessa kontakter bedrev Esso undersökningar 
om lämpliga lokaliseringsorter på västkusten. Resultatet 
av dessa undersökningar blev att man förordade Stenungsund.
I december 1959 kontaktade Esso landshövding Per Nyström. 
Denne hade tidigare flugit längs Bohuskusten med represen
tanter för Standard Oil of Indiana, på jakt efter en lämplig 
plats för ett eventuellt oljeraffinaderi men dessa planer 
stoppades av handelspolitiska hinder. Landshövdingen tog 
därför med glädje del av Essos konkreta planer. I samma 
månad kontaktade Svenska Esso Artur Andersson och Ivar 
Larsson, ledande kommunalmän i Stenungsund. Det beslöts 
att kommunen skulle ta hand om markfrågan och under hela 
1960 fördes förhandlingar med olika markägare, medan det 
formella beslutet om försäljning av mark till Svenska Esso 
inte fattades förrän den 6 december i kommunalfullmäktige. 
Under detta år köptes mark för såväl Unifos räkning som för 
Fosfatbolagets. Man var från Fosfatbolagets sida intresserad 
av att skaffa så mycket mark som möjligt, att ha i beredskap 
för eventuella framtida etableringar. De förhandlingar som 
fördes under året rörande markköp hölls hemliga och det 
var endast ett fåtal personer inblandade från kommunens 
sida. Det var först på försommaren 1960 som kommunal
fullmäktige och kommunalnämnden informerades om vad 
som höll på att hända.

Under året 1960 arbetade Svenska Esso intensivt på att få 
underskrivet kontrakten med de närmast intresserade in
dustrierna och kunderna, MoDo och KemaNord. Dessa båda 
företag hade dock samtidigt kontakter med Standard Oil of 
Indiana. Svenska Esso (som ju var ett dotterbolag till Stan
dard Oil of New Jersey) gav emellertid ett lägre pris på eten, 
klarare kontaktbesked och hade en mer konkret planering än 
Standard Oil of Indiana. Därför valde KemaNord slutligen 
Svenska Esso.

Slutskedet av denna förhandling blev dramatisk. 
Standard Oil of Indiana hade lierat sig med OK och 
de båda försökte få genomfört en etablering i 
Helsingborg. Den 1 november 1960 påstod en 
Helsingborgstidning att staden skulle få landets 
första petrokemiska centrum och dessutom ett 
oljeraffinaderi. KF och SO of Indiana sades ha



1963

långtgående investeringsplaner vilka pekade mot 
närmare 1 miljard i slutet av 1960-talet. Kontak
ter hade även tagits med MoDo, KemaNord och 
Uddeholm. Beaktionen kom emellertid snabbt. Den 
2 november 1960 skrevs det slutgiltiga avtalet 
mellan Svenska Esso, MoDo och KemaNord under 
och i en presskonferens samma kväll kunde man 
meddela att det var definitivt klart att Stenungsund 
skulle bli platsen for ett petrokemiskt centrum i 
Sverige. Då var det också klart att Stockholms 
Superfosfat Fabriks AB skulle medverka i form av 
ett nybildat bolag tillsammans med det amerikanska 
kemiföretaget Union Carbide. Det nybildade bolaget 
döptes senare till Unifos. I juni 1961 skedde det 
formella bildandet av Unifos Kemi AB med de båda 
intressenterna som hälftendelägare.

Fosfatbolaget hade parallellt med förhandlingarna 
med Svenska Esso fort förhandlingar med ICI och 
Union Carbide rörande delägarskap i en fabrik för 
tillverkning av polyeten. Dessa utländska kemigi
ganter ägde rätten till olika tillverkningsprocesser 
och krävde delägarskap i samband med att de över
lät processtekniken. Eftersom ICI byggde en fabrik 
tillsammans med Maersk i Danmark valde Fosfatbo
laget emellertid Union Carbide som samarbetspart
ner. Union Carbide hjälpte därefter Fosfatbolaget 
att förhandla med Svenska Esso, vilket var en styrka 
för det svenska företaget.

Fortsatt industriutbyggnadi _s_te n ung s u nd_

År 1963 startade Essos första cracker i Stenungsund och 
samtidigt därmed de etenkonsumerande kemiska fabrikerna 
Unifos och MoDo Kemi. Under 1961-1962 hade Fosfatbolaget 
kompletterat de tidigare markköpen. Man hyste vid denna 
tid dock stor tveksamhet när det gällde PVC-marknadens 
tillväxtmöjligheter. År 1963 hade emellertid åsikterna 
ändrats och man förutsåg vid denna tid en stark marknads
tillväxt för PVC.



1964

Man insåg också att det skulle behövas en råvaruin- 
tegrerad PVC-anläggning någonstans i Skandinavien. 
En sådan anläggning krävde med dåvarande teknologi 
ett befolkningsunderlag på ca 20 miljoner personer. 
Produkten var transportkänslig ur ekonomisk syn
vinkel och tillverkningsorten borde därför ligga så 
att man uppnådde låga transportkostnader. Det var 
också av vikt att ha tillgång till en cracker for eten- 
försörjningen. Tillverkningen baserad på acetylen 
hade med åren blivit alltför dyr i förhållande till den 
petroleumbaserade. Man såg att Stenungsund hade 
ett lämpligt läge eftersom transportförhållandena 
var goda, cracker redan fanns där och man kunde nå 
stora befolkningscentra inom en radie av 50 mil. 
Dessutom var arbetet med en generalplan för kom
munen nästan fullbordad och detta, ansåg man, 
skulle underlätta en etablering.

År 1964 igångsattes prognos- och förarbetena för byggande 
av vinylkloridenheten i Stenungsund. Man arbetade med två 
kapacitetsnivåer, 60 000 respektive 80 000 ton per år, olika 
processer och råvarupriser. Det fanns vid denna tid tre 
olika tekniska principer att välja på, varav den som utnyttjar 
s k oxiklorering, som man så småningom valde, sedermera 
blivit den helt dominerande. Ett antal kemiföretag kunde 
leverera en teknisk lösning för denna process. Man under
sökte 4-6 stycken för att slutligen välja en amerikansk firma. 
För det mer detaljerade ingenjörsarbetet valdes, efter en 
liknande urvalsprocess, en tysk ingenjörsfirma.

Det markområde som Fosfatbolaget hade köpt i början av 
1960-talet, med tanke på en framtida PVC-tillverkning, 
kompletterades under åren 1965-1966 genom ytterligare 
markköp, vilka skedde i samarbete med kommunen. Som 
hälftenägare i Unifos hade KemaNord (Fosfatbolaget) redan 
från början goda lokala kontakter.

Då valet av process och ingenjörsfirma var klart utsågs en 
projektgrupp för ledning av utbyggnaden. Denna drevs som 
ett fristående projekt inom bolaget och gruppen hade rapport
skyldighet direkt till direktionen. Till en början arbetade



januari
1966

man vid bo lagets byggnadsavdelning i Sundsvall. I januari
1966 började skogen fällas på KemaNords område i
Stenungsund och på hösten samma år flyttade projektgruppen 
dit ner.

mars
1966

I mars 1966 inlämnades en ansökan till vattendomstolen 
gällande fabriker för vinylklorid (75 000 ton) och polyvinyl- 
klorid (30 000 ton). Man fick snabbt byggnadslov för arbe
tena, någon gång i maj-juni samma år. Byggnadsarbetena 
påbörjades alltså innan dom hade fallit i vattenmålet, men 
detta var inte något hinder och domen var så småningom av
klarad innan man startade driften av anläggningen. Ansök
nings- och byggnadsprocessen fick ett smidigt förlopp och 
man kunde därför gå i drift två år efter det att licensen köpts. 
Konstruktion, inköp samt byggande och montage av sj älva 
fabriken tog bara 18 månader.

november
1967

I november 1967 startades vinylkloridfabriken. Den klor 
som behövdes för anläggningen köptes från Bohus EKA, inte 
långt därifrån. Eten levererades från Essos cracker som 
vid denna tidpunkt hade trimmats till en kapacitet av 70 000 
ton per år, detta var dock övre gränsen för denna anläggning. 
Den vinylklorid som tillverkades i fabriken skickades till 
Stockviks verken för vidare bearbetning till po ly vinylklorid 
(PVC).

Ar 1967 fattade man beslut om att bygga en kloralkalifabrik 
på området och i oktober samma år inlämnades vattendom- 
ansökan för denna utbyggnad. Man avsåg att starta fabriken 
i april 1969.

1968 Påföljande år, 1968, skedde vissa produktionsstörningar i 
Essos cracker. Esso blev därvid tvungen att köpa eten från 
utlandet, Port Jerome i Frankrike, för att klara av sina le
veranskontrakt. Denna fabrik hade emellertid också produk- 
tionssvårigheter och då det var svårt att uppbringa eten på 
världsmarknaden till rimliga priser medförde detta leverans
problem.

maj
1969

I maj 1969 stod kloralkalifabriken klar. Bolaget hade i detta 
fall köpt en s k turnkey-anläggning, varför man sluppit mycket 
av det ingenjörsarbete som var förknippat med byggandet av 
vinylkloridfabriken. Kapaciteten på denna kloralkalifabrik 
har så småningom ökat, från 45 000 upp till 77 000 ton per år.



januari
1970

1972
1974

På hösten detta år startade Essos nya stora cracker med en 
kapacitet på 250 000 ton per år och leveranserna av eten från 
utlandet kunde därför upphöra.

I januari 1970 stod den första PVC-fabriken i Stenungsund 
klar. Den tog hand om 25 000 ton vinylklorid, medan reste
rande mängd fraktades till Stockviks verken. PVC-fabriken 
byggdes ut med en andra etapp som stod klar 1972 och en 
tredje, som togs i drift 1974.
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LÅNGSIKTSPLANERINGENS FASER - EN JÄM
FÖRELSE MELLAN DE STUDERADE FALLEN

I kapitlen 4-8 har vi beskrivit planeringsförloppen i de studerade fallen 
var för sig. I detta kapitel beskriver vi likheter och olikheter mellan 
de olika fallen samtidigt som vi gör ett försök att indela planeringsför
loppen i ett antal naturliga faser. Då man gör en sådan fasindelning görs 
naturligtvis också axiomatiskt en överförenkling av verkligheten. Emel
lertid tycker vi oss ha upptäckt ett antal distinkt urskiljbara faser som 
de olika planeringsförloppen kan uppdelas i. Vi vill emellertid kraftigt 
understryka att faserna inte är sekventiella utan i hög grad överlap
pande.

Våra motiv för att söka efter fasindelningar sammanhänger bl a med:

1. Genom att indela planeringsförloppen i olika faser ökar vi förmågan 
att överblicka och jämföra de olika fallen.

2. Genom att indela planeringsförloppen i faser kan vi bättre analysera 
företagens signifikanta beteende i respektive planeringsfas samt
få en bättre överblick och förståelse för problemens olikheter och 
likheter i de olika faserna.

3. Vid studium av företags tillväxtförlopp har man bl a funnit att de 
största problemen sammanhänger med "byte av fas”. Genom att 
indela planeringsförloppen i ett antal naturliga faser kan vi öka 
vår förmåga att upptäcka "de kritiska momenten" i planeringsför
loppen.

De faser som vi urskiljer är:

1. Fasen i vilken den överordnade strategin och strukturen fastställs
2. Initieringsfasen
3. Lokaliseringsplaneringsfasen
4. Projekterings- och genomförandefasen.



9.1 Fasen i vilken den överordnade strategin och 
strukturen fastställs

Frågan huruvida ett foretag tillväxer och utvecklas efter en överordnad 
strategi eller om företagets strategi formas och skapas av olika opera
tiva ageranden har under senare år intresserat forskare inom strategisk 
planering. Inte oväntat har man kommit fram till att i vissa fall har ett 
företag utvecklats efter en från början väl utvecklad och genomtänkt 
strategi, medan andra företags strategi framför allt är en konsekvens 
av olika operativa ageranden och beslut. Den struktur som ett företag 
successivt förvärvar som en följd av olika beslut verkar kraftigt styran
de på företagets fortsatta tillväxt och utveckling. Chandlers (1962) beröm 
da tes om att "structure follows strategy" ifrågasätts och en starkt fram 
växande alternativ tolkning är att det finns ett ömsesidigt samband mel
lan företagens strategi och struktur. Vi delar denna senare åsikt.

Som utgångspunkt för att beskriva de studerade företagens tillväxtstrategi 
skall vi skilja mellan två idealtyper:

tillväxt genom omorientering
tillväxt genom successiv utbyggnad av likartade anläggningar

Ju mera tillväxten utgår från successiva utbyggnader av likartade an
läggningar, desto större erfarenheter och kunskaper om planeringsför- 
loppen samlas naturligtvis i företaget. Kunskaper om marknader, kun
der, konkurrenter, produkter, teknologier etc ökar samtidigt som för
mågan att varsebli och tolka förändringar i företagens omvärld också 
förbättras. I figur 9:1 har vi gjort en relativ bedömning av de studerade 
företagens tillväxtstrategi i förhållande till de båda idealtyperna. Figu
ren visar att samtliga tillväxtstrategier ligger relativt långt till höger 
på skalan "tillväxt genom successiva utbyggnader av likartade anlägg
ningar". Strategiska överväganden såsom produktval, marknadsval 
och över huvud taget strukturbestämmande beslut var mest dominerande 
i KemaNord-fallet medan skogsföretagen bör placeras mellan KemaNord 
och kraftföretagen.

1/ Begreppet omorientering är vidare utvecklat av Normann (1969)



tillväxt
genom
omorien
tering

Vattenfall
Sydkraft^

tillväxt genom successiva 
utbyggnader av likartade 
anläggningar

Figur 9:1. Tillväxtstrategi för de studerade företagen

9.2 Initieringsfasen

Även om planeringsprocesserna i de studerade företagen initierats av 
olika konkreta förhållanden, tycks det ändå som om något slags "bris
tande balans" varit den viktigaste orsaken till att planeringsprocessen 
har utlösts.

I de båda kraftföretagen upprättades prognoser för energiförbruk
ningens utveckling inom olika samhällsregioner. Prognoserna jäm
fördes med den existerande produktionsapparaten och denna jämfö
relse resulterade i en "bristande balans" mellan konsumtionsutveck- 
lingen och den befintliga produktionsstrukturens förmåga att tillgodo
se de förväntade behoven. Denna jämförelse resulterade i ett pla
nerat utbyggnadsbehov med angivande av t ex driftstid per år, 
effektbehov och ungefärligt läge.-*-/

f skogsföretagen initierades planeringsprocessen i första hand ge
nom "bristande balans" mellan tillgängligt virke och existerande 
produktionsapparat. Väröanläggningen är tredje steget i den serie- 
investeringsprocess som SIAB/SSSF påbörjade genom Mönsterås-

1/ Vi skall i detta sammanhang inte ge oss in på kraftföretagens möj
ligheter att styra konsumtionsutvecklingen genom sina prognoser 
eller sin prissättningspolitik och inte heller på den i dag så aktuella 
debatten om lågenergi- kontra högenergisamhället.



anläggningen i början av 1950-talet. Dessa investeringsprocesser 
initierades av den "eftersläpande utbyggnaden av de virkeskonsume- 
rande industrierna i södra Sverige". Samtidigt ingår Varöanlägg- 
ningen som ett naturligt led i strukturomvandlingsprocessen inom 
skogsindustrin där behovet av stora anläggningar under hela efter
krigsperioden varit mycket betydande. Tillgång på skogsråvara 
tillsammans med behovet av stordrift i branschen var sålunda vik
tiga faktorer som utlöste planeringsprocessen i SLAB/SSSF.

När Holmens Bruks planeringsprocess initierades är det viktigt 
att poängtera att den strategiska situationen i skogsindustrin hade 
kraftigt förändrats i förhållande till tidpunkten för Väröanläggningen. 
Behovet av stora enheter för att uppnå så hög produktionseffektivi
tet och därmed internationell konkurrenskraft hade ytterligare 
accentuerats samtidigt som risken för att skogen inte skulle räcka 
till allt mera började uppmärksammas. Holmens Bruks långsikts- 
plan från slutet av 1960-talet som bl a poängterade att "Holmens 
Bruk skall vidmakthålla sin marknadsposition på produktområdet 
tidnings- och journalpapper" verkade också pådrivande för behovet 
av kapacitetsutveckling, eftersom ett kapacitetstillskott var nödvän
digt för att marknadsandelen för de angivna produkterna inte skulle 
sjunka. Alla dessa faktorer samverkade och verkade kraftigt på
drivande på Holmens Bruks behov av att "hinna före konkurrenterna 
med sin kapacitetsutbyggnad".

KemaNords initiering av planeringsprocessen för Stenungsundsan
läggningen sammanhängde i stor utsträckning med ett ökat missnöje 
med den befintliga teknologin samtidigt som en ny teknologi (petro- 
kemin) erbjöd nya möjligheter. Kostnaderna för Fosfatbolagets 
acetylenbaserade produkter steg kraftigt samtidigt som bristen på 
råvara ökade. Teknikerna inom Fosfatbolaget uppmärksammade 
petrokemins möjligheter att ge adekvata lösningar på de problem 
som den gamla teknologin medförde.

Den "bristande balansen" gäller sålunda olika konkreta förhållanden. I 
kraftföretagen gällde det den bristande balansen mellan den förväntade 
konsumtionsut vecklingen och existerande kapaciteten. I skogsföretagen 
var det framför allt obalansen mellan kapacitet och råvarutillgång till
sammans med obalansen mellan befintliga anläggningars storlek och de 
krav på storlek som var nödvändiga för att konkurrenskraften skulle bi
behållas. I KemaNord-fallet gällde obalansen främst spänningen mellan 
den befintliga teknologins problem och de möjligheter som öppnade sig 
genom den nya teknologin, petrokemin.



9.3 Lokaliseringsplaneringsfasen

Valet av lokaliseringsort inom tyngre industri kan i stor utsträckning 
betraktas som en relativt enkel urvalsprocess som kännetecknas av en 
successiv utsållning av olämpliga lokaliseringsalternativ. Själva sökan
det sker ofta mycket enkelt genom att några representanter från före
taget reser runt med karta i handen och "okulärbesiktigar" olika lokali
seringsalternativ. Kraven på lämpliga orter är redan vid planeringens 
början dels mycket väl kända, dels mycket stränga. Därför är teore
tiskt sett möjliga orter för lokalisering, redan på ett mycket tidigt sta
dium i planeringsprocessen, kraftigt begränsade. Efter en inledande 
utgallring av lokaliseringsalternativ som inte uppfyller de grundförut
sättningar som lokaliseringen kräver, kännetecknas den fortsatta pla
neringsprocessen i stor utsträckning av att de möjliga lokaliserings- 
alternativen blir föremål för närmare granskning och detalj studium. 
Slutligen väljs det alternativ som bäst uppfyller de redan från planerings
processens början väl kända kraven (se figur 9:2). Lokaliseringsplane
ringen kan sålunda beskrivas som en ganska enkel och rationell mål- 
medel-process.

t t t
Teoretiskt sett 
möjliga orter 
för lokalisering

I planeringsprocessen 
faktiskt övervägda 
lokaliseringsalternativ

Val av ort

Figur 9:2. Planeringsprocessen för val av ort.

Låt oss sammanfatta några observationer om lokaliseringsvalet från de 
av oss studerade fallen som klart visar hur man mycket tidigt i plane
ringsprocessen känner kraven på en lämplig ort för lokalisering och som 
avspeglar den "rationella" beslutsprocessen.

I Sydkrafts planeringsprocess preciserades tidigt i planeringspro
cessen att ett lämpligt lokaliseringsalternativ bl a skulle uppfylla



kraven: närhet till konsumtions centra, närhet till stamlinjen ätet, 
tillgång till kylvatten i stora mängder samt möjligheter att anlägga 
djup hamn.

I Vattenfalls planeringsprocess arbetade man i stort efter samma 
riktlinjer som Sydkraft. Av politiska skäl redovisades samtliga möj
liga lokaliseringsorter på kuststräckan Gävle - Oskarshamn (se 
Kärnkraft på Östkust). Från Vattenfalls sida ansåg man emellertid 
att endast ett fåtal av de ca 50 möjliga alternativen var lämpliga.

I SIAB/SSSF:s planeringsprocess preciserades att en lämplig ort 
för lokalisering bl a måste uppfylla kraven på möjlighet till stort 
vattenintag, tillräcklig recipient, isfri hamn samt goda väg- och 
järnvägsförbindelser.

I skogsindustrin är också "skogens belägenhet" i förhållande till 
existerande skogsindustri (såväl det egna företagets produktions
struktur som konkurrenternas såväl befintliga produktionsstruk
turer som eventuella utbyggnadsplaner) en viktig lokaliseringsbe- 
stämmande faktor. SIAB/SSSF:s "strategiska triangel", Mönster
åsanläggningen, Mörrumsanläggningen och Väröanläggningen, visar 
hur redan genomförda investeringar påverkar och kraftigt begränsar 
möjliga lokaliseringsalternativ. Den existerande produktionsstruk
turen bestämmer mängden "tillgängligt virke" som är en mycket 
viktig lokaliseringsbestämmande faktor.

I Holmens Bruks planeringsprocess skedde i början ett översiktligt 
sökande längs den del av svenska kusten som kan anses höra till 
Mellansverige. Företaget har dock starka band till Norrköpings- 
regionen och dessutom är de två övriga enheterna, Hälistä Pappers
bruk och Wargön väl placerade från transportsynpunkt. Det var 
omöjligt att expandera på fabrikstomten inne i Norrköpings kommun 
och fabriken i Loddby var föråldrad. I syfte att rädda sysselsätt
ningen för de anställda sökte därför företaget en lokalisering i 
Norrköpingsregionen.

Vid tillkomsten av KemaNords anläggning i Stenungsund spelade de 
s k samlokaliseringsfördelarna stor roll. Genom att lokalisera 
"satellitindustrier" i direkt anslutning till en cracker kan en rad 
olika fördelar nås. Transportkostnaderna kan minskas för sådana 
industrier som hör till samma förädlingskedjor, transportkostnader 
för vissa förnödenheter som elenergi kan reduceras, långa transpor
ter av farliga produkter såsom klor kan undvikas och industrins 
kostnader för transportanläggningar, vatten- och avloppsanlägg



ningar etc kan fördelas på flera parter. De teknisk/ekonomiska 
fördelarna av samlokalisering är sålunda mycket betydande i 
denna bransch.

9,4 Projekterings- och genomförandefasen

Som tidigare nämnts har vi koncentrerat uppmärksamheten på de 
strategiska beslutsskedena i planeringsprocessen eftersom dessa re
presenterar den period i etableringen som är behäftad med störst 
osäkerhet.

Arbetet med projektering och genomförande startar i regel inte förr
än de överordnade besluten om val av lokaliseringsort och typ av 
anläggning är fattade. När det gäller projektering och genomförande 
finns det väl utvecklade metoder som beskriver tillvägagångssättet.
Vi tänker då främst på nätverksplaneringstekniken som i dag utnyttjas 
vid alla större byggnadsarbeten eftersom det där gäller att i tiden sam
ordna ett stort antal aktiviteter som är kända vad avser tidsåtgång och 
resursbehov.

Våra fallbeskrivningar gäller emellertid etableringar som är spridda 
över en lång tidsperiod, 1960-1974, och under denna tid har tillstånds
frågans roll ändrats betydligt. Eftersom det finns vissa kopplingar 
mellan projekteringsarbetet och handläggningen av tillståndsfrågan 
kan det vara motiverat att karakterisera denna fjärde fas för de olika 
fallen:

Sydkraft hade ursprungligen planer på att uppföra ett kondens- 
kraftverk med ca 150 MW effekt och sökandet efter lokaliserings
ort inriktades efter detta. Innan den slutgiltiga förläggningsplat- 
sen valdes utfördes vissa alternativstudier. Men det var först då 
förläggningsplatsen fastlagts som man kunde påbörja en mer nog
grann projektering och byggnadsplanering. För Sydkrafts del 
inträffade detta på hösten 1963, då markköpet var avklarat och av
talet med staden undertecknat. Ett resultat av den mer detalje
rade planeringen av det inköpta området var att man sökte kon
takt med andra kraftbolag för att gemensamt bygga ett större 
kraftverk än man tidigare planerat. Planerna tog successivt form. 
Sommaren 1964 diskuterade man olika placeringsalternativ på tom
ten, under hösten fastställdes en översiktlig tidsplan för byggnads- 
och schaktarbetena. Vid informations- och diskussionsmöte i 
januari 1965 gavs en ganska detaljerad beskrivning av det blivande



verkets utformning och månaden därpå förelåg Vattenbyggnads - 
byråns förslag till förläggning och utformning av oljepir och kol
kaj. Planerna för dessa externa arbeten dvs byggande i vatten, 
hade betydelse för de ansökningshandlingar som skulle inlämnas 
till Söderbygdens vattendomstol. Efter det att dom fallit i vatten
målet kunde man definitivt bestämma hamnens utformning och i 
januari 1966 utväxlade Sydkraft och hamnstyrelsen tidsplaner för 
sina respektive byggnadsarbeten.

Liksom Sydkraft gjorde Vattenfall på ett tidigt stadium i sitt sökan
de efter en lokaliseringsort vissa undersökningar och beräkningar 
som kan anses tillhöra projekteringsfasen. Det gällde att få fram 
relevanta hydrologiska, meteorologiska, geologiska m fl data för 
den undersökta platsen för att man skulle få en översiktlig bild 
av dess lämplighet som lokaliseringsort. Under 1968 utarbetade 
Vattenbyggnadsbyrån två förslag till dispositionsplaner för området 
utanför Trosa. I juni 1968 inlämnades ett antal ansökningar gällande 
konce ssion enligt atomenergilagen, vattendom, expropriation av 
vissa markområden på Käftudden m fl till respektive instans och 
i dessa ansökningshandlingar fanns översiktliga beskrivningar av 
anläggningen, vilket hade föregåtts av ett visst projekteringsarbete. 
Då regeringen i januari 1970 meddelade att det nya kraftverket 
skulle förläggas till Forsmark inriktades omedelbart planerings
arbetet på detta alternativ. Nya ansökningshandlingar utarbetades 
och man fastställde en ny tidsplan för arbetet. Man hade inom 
Vattenfall lång erfarenhet av stora byggnadsprojekt och det fanns 
därför ett väl utbrett kunnande om hur dessa skall bedrivas och 
hur lång tid respektive fas i byggnadsarbetet tar. Av politiska 
skäl ändrades reaktorleveranserna till Fors mark och detta fick 
till följd att tidsplanen försköts. Strax efter det att vattendom
stolens dom publicerades, i november 1971, påbörjades byggnads
arbetena med ett planerat idrifttagande sju år senare.

SIAB hade, när Viskanprojektet offentliggjordes i september 1963, 
erfarenhet från två stora etableringar, massafabrikerna i Mönster
ås och Mörrum. Denna erfarenhet innebar att man utvecklat 
och förfinat ett kunnande om projektering och byggande av stora 
industrianläggningar, i huvudsak baserat på ett avancerat nätverks- 
program. Inför tillståndsansökningarna och fram till dess att 
byggandet startade var den tekniske chefen ansvarig. Denna första 
fas, som man inom SIAB betecknar projektering, innefattar ca 
4 000 aktiviteter inom följande huvudgrupper: grov layout, iden
tifiering av tänkbara offertgivare, införskaffande av anbudsunder- 
lag, förfinad layout, köp av utrustning samt konstruktionsarbete.



Fasen två i nätverksprogrammet innebär byggandet av anläggningen 
och inkluderar ca 6 000 aktiviteter inom huvudgrupperna: mark
arbeten, uppförande samt montage. I den tredje fasen genomförs 
provdriften av anläggningen.

I fallet Holmens Bruk arbetade man med vissa grundläggande tek
niska data om en blivande anläggning i den s k företagsmodellen. 
Det erfordrades en viss översiktlig projektering inför inlämnandet 
av ansökan till koncessionsnämnden för miljöskydd, vilket skedde 
i december 1971. Man måste nämligen i denna ansökan ange 
vissa tekniska värden för anläggningen såsom produktionsdata, 
typ av teknologi samt värden för olika slag av utsläpp. Den in
givna ansökan kompletterades i maj 1972 med angivande av typ 
av kemisk massa samt definitiv storlek på massafabriken. Man 
anlitade Ångpanneföreningen och IVL som konsulter då det gällde 
att beräkna de ändringar i utsläppsmängder som den ändrade stor
leken av sulfatfabriken gav upphov till. Under våren 1973 gjorde 
dessa konsulter ytterligare en miljöutredning i vilken man redo
visade preciseringar rörande kombinatets utformning samt nyare 
rön vad gällde föroreningsmängder. Vid tiden för vår studie, 
april 1974, hade Holmen ännu inte erhållit en precisering av ut- 
släppsvillkoren från koncessionsnämnden.

Under 1963 igångsattes prognos- och förarbeten för byggandet av 
vinylkloridenheten i Stenungsund. Det fanns många tekniska alter
nativ att välja på och man genomförde därför en översiktlig pro
jektering på två kapacitetsnivåer och för olika tekniska alternativ. 
Nästa steg blev att man undersökte de företag som kunde leverera 
en lämplig process, basic design, för att slutligen välja en av 
dessa. Därefter valde man ut den firma som skulle utföra det 
mer detaljerade ingenjörsarbetet och det blev den tyska firman 
Lurgi. I samband med valet av process utsågs en projektgrupp 
inom KemaNord för ledning av utbyggnaden. Man ville snabbt 
bli klar med anläggningen och därför påbörjades byggande, detalj
projektering och ansökan till vattendomstolen ungefär samtidigt 
på våren 1966. Detaljprojektering, konstruktions- och byggnads
arbete skedde delvis parallellt och därför kunde fabriken gå i 
drift två år efter det att licensen köpts, bara 18 månader efter 
det att konstruktionsarbetet påbörjats.



10.1 Vad kännetecknar tyngre industri

VI har i kapitel 1 anslutit oss till den definition av tyngre industri 
som § 136 a, BL ger. Lagen definierar tyngre industri genom att 
klart ange vilka typer av verksamheter som faller inom denna del av 
näringslivet. I syfte att få en större förståelse för de studerade pla- 
neringsförloppen, skall vi i detta kapitel närmare granska vad som 
utmärker långsiktsplaneringens villkor inom tyngre industrin. Med 
planeringens villkor avser vi i första hand yttre planeringsförutsätt
ningar, dvs egenskaper och karakteristika i företagens omvärld såsom 
teknologi, marknad, konkurrensförhållanden, råvaruförsörjning, finan- 
sieringsförhållanden etc. I vår analys studerar vi graden av osäker
het i olika delar av företagets omvärld och vi har särskilt försökt 
uppmärksamma de s k turbulenta fälten, dvs områden i omvärlden 
som är utsatta för mycket kraftiga strukturella förändringar.

Den tyngre industrin som helhet uppvisar jämfört med övrig industri 
en mängd situationsspecifika egenskaper och karakteristika som kraf
tigt påverkar såväl företagens möjligheter att långsiktsplanera som 
metodiken för långsiktsplanering. Vi skall nedan sammanfatta några 
av dessa karakteristiska egenskaper.

1. Den tyngre industrins produkter är ofta homogena. Detta gör 
det svårt att priskonkurrera på marknaden och det gäller så
lunda att vara konkurrenskraftig till det marknadsbestämda 
priset. Sättet att uppnå relativa konkurrensfördelar är därför 
ofta starkt beroende av det enskilda företagets förmåga att 
med hjälp av hög produktionseffektivitet kunna producera till 
tillräckligt låga kostnader i förhållande till det ofta opåverk
bara priset.

2. Den tyngre industrin är kapitalintensiv och stordriftsfördelarna 
betydande. Företagens finansiella bindningar i anläggningarna 
är därför mycket omfattande och högt kapacitetsutnyttjande och 
störningsfri produktion är några av de viktigaste lönsamhets- 
påverkande faktorerna.



3. Företagen är ofta konjunkturkänsliga. I tiden väl inplanerade 
investeringar genom t ex anticyklisk investeringsplanering är 
därför mycket viktigt för företagen.

4. Konkurrensformen är ofta oligopol. "Spel”- och/eller samar- 
betsavtal mellan konkurrenterna är därför vanligt förekommande.

5. Den omgivande fysiska miljön påverkas ofta i betydande grad 
av den tyngre industrins produktionsanläggningar. Bl a som en 
följd av detta är frekvensen kontakter med myndigheter i sam
band med etablering i den tyngre industrin, åtminstone i rela
tion till andra industrier, mycket hög.

10,2 Planeringens villkor i de studerade del- 
branscherna

Företag tillhörande tyngre industri uppvisar, vilket visats ovan, 
många likheter. Nästa steg i analysen är att beskriva ett antal olik
heter som identifierats mellan några delbranscher inom tyngre in
dustri .

P laner i_nge_ns_ villkor _f örkr af tf öretagen

Inom kraftindustrin är många av de vanligaste källorna till osäkerhet 
eliminerade, eller åtminstone kraftigt reducerade. Marknadstillväxten 
har varit i hög grad välkänd och förutsebar, konkurrensen är mer 
eller mindre satt ur spel och relationerna mellan de olika kraftföre
tagen har kännetecknats av samarbete. Även om kärnkraften är en ny 
teknologi som kraftföretagen arbetar med har man i god tid känt till 
denna teknologiförändring och kunnat förbereda sig för teknologibytet. 
Företagen har också "i kraftförsörjningens tjänst" arbetat i nära sym
bios med staten.

Förutsättningarna för långsiktig planering har sålunda i denna bransch 
varit synnerligen gynnsamma. I oljekrisens spår har emellertid "den 
värderande omvärlden" blivit en allt större källa till osäkerhet för 
kraftindustrin. Kraftföretagens förmåga att göra prognoser över det 
framtida energibehovet har börjat ifrågasättas och debatten om hur 
stort det framtida energibehovet kommer att, eller bör vara, har 
starkt intensifierats. Vi sammanfattar planeringens villkor i kraft
industrin nedan.



1. Konsumtionsutvecklingen har historiskt sett vuxit i jämn takt och 
på ett för kraftföretagen väl förutsebart sätt.

2. Kraftföretagen arbetar inom lokala, geografiska distributionsom
råden, på vilka de har en dominerande ställning (geografiska 
revir). Reviren respekteras av konkurrenterna och stöds av lag
stiftningen.

3. Ett väl utvecklat samarbete mellan de olika kraftproducenterna 
eliminerar riskerna för över/underinvesteringar i branschen.

4. Den teknologiska utvecklingen har varit relativt lugn och inte 
kännetecknats av några plötsliga teknologiska genombrott. För
ändringen i produktionsstrukturen från i huvudsak vattenkraft till 
en mix av vatten- och värmekraft har kunnat ske under en lång 
tidsperiod.

5. Kraftföretagen arbetar "i samhällets tjänst" i nära samarbete 
med staten.

6. Före oljekrisen fanns det knappast några större motsättningar 
mellan samhällets och den allmänna opinionens värderingar å
ena sidan och kraftföretagens värderingar å den andra. Efter olje
krisen har debatten om hur stort det framtida energibehovet kom
mer att eller bör vara intensifierats och kraftföretagens egna prog
noser starkt börjat ifrågasättas.

Planeringens villkor i skogsindustrin

Planeringssituationen i skogsindustrin överensstämmer i stor utsträck
ning med den beskrivning som vi inledningsvis gav av tyngre industrin. 
Vi hänvisar därför i första hand till den beskrivning av tyngre in
dustri i allmänhet som vi tidigare gjort men vill dessutom understry
ka den mycket stora betydelse som råvaruförsörjningen har för före
tagen. Som ett ständigt diskussionsämne och som källa till osäkerhet 
i de studerade fallen återkommer frågan om råvaruförsörjningen.

1. Planeringens villkor i skogsindustrin överensstämmer i stor ut
sträckning med vad vi tidigare beskrivit som situationsspecifika 
egenskaper i den tyngre industrin.

2. Råvaruförsörjningen är i dag det kanske viktigaste strategiska 
problemet inom skogsindustrin.



3. Konkurrensen inom skogsindustrin kännetecknas både av "spel- 
och konkurrens samverkan' '.

4. Stordriftsfördelarna accentueras kraftigt inom skogsindustrin.

P1 aner in gen s_ vill k o r_ _i__d e n_ _p_e t r_o_k em i sk a_ _i_n d u_s t r i n_

Det kanske mest utmärkande för planeringens villkor i petrokemisk 
industri, som den gestaltar sig i KemaNords planeringsförlopp för 
Stenungsundsanläggningen, är det kraftiga beroendet till yttre omstän
digheter som det enskilda företaget inte kan kontrollera. Omvärlden 
innehåller flera källor till osäkerhet och försvårar företagets möjlig
heter att långsiktsplanera. Samtidigt förstärks problemen av relativt 
långa planeringsperioder samt höga anläggningskostnader. Nedan 
sammanfattar vi några av de viktigaste faktorer som påverkar plane
ringens villkor i petrokemisk industri.

1. Den petrokemiska industrin kännetecknas av snabb teknisk utveck
ling och höga utvecklingskostnader. För att klara av de höga ut
vecklingskostnaderna är det nödvändigt att utvecklade metoder kan 
säljas på en stor marknad (världsmarknaden). Samtidigt är det 
viktigt att den kommersiella exploateringen sker relativt snabbt 
eftersom nya metoder ständigt utvecklas och slår ut gamla och 
beprövade.

2. Kvalificerat utvecklingsarbete sker i första hand hos "jättarna" 
(såsom ICI, DuPont, Monsanto m fl) som kraftigt dominerar i 
branschen. De mindre företagen är starkt beroende av storföre
tagens utvecklingsresultat, eftersom de förra ofta köper resul
taten i form av know-how, licenser etc.

3. Såväl råvarumarknad som avsättningsmarknad har kännetecknats 
av kraftiga prissvängningar.

4. Branschen har kännetecknats av stark konjunkturkänslighet.

5. Det finns påtagliga sam lokali seringsförde lar vid etableringen 
av en ny industri.



10.3 De yttre planeringsförutsättningarna och 
planeringsförloppen

Vi skall nu gå från den allmänna beskrivningen av planeringens vill
kor i olika delbranscher till en direkt jämförelse mellan och analys av 
de fem studerade företagen. Vår analys baseras på en jämförelse 
i nedanstående fem dimensioner:

teknologi
marknad
konkurrensförhållanden
råvaruförsörjning
ägande- och finansieringsförhållanden.

Dessa dimensioner på miljön kan värderas längs en skala med be
greppen stabil - turbulent som poler. I det följande sammanfattar vi 
de konsekvenser som vi menar att dessa villkor fått för de studerade 
planeringsförloppen.

Teknologi samt marknad

Kraftbolagens marknader är givna sedan 30 år tillbaka (sett ur geo
grafisk synvinkel) och produktionen har vuxit med befolkningsökningen 
och den specifika energiförbrukningen. I både Karlshamns- och Fors- 
marksfallet var teknologin given från början och det fanns ett begrän
sat antal olika leverantörer av utrustning att välja mellan. Man valde 
beprövade teknologier vars krav på kylvattenmängder etc styrde 
sökandet efter lämplig lokaliseringsort. Teknologin utgjorde aldrig 
någon källa till osäkerhet. Osäkerheten på marknaden uttrycktes i 
minimi- resp maximiprognoser, där avvikelserna från medelprogno
sen var små jämfört med de flesta andra branscher.

På SIAB såg man allvarligt på valet av teknologi, efter tidigare er
farenheter av driftsstörningar, och man föredrog en äldre beprövad 
metod för sin Mörrumsanläggning. Då det blev aktuellt att välja ut
rustning för Värö Bruk ansåg emellertid experter att de alternativa 
metoderna satsvis resp kontinuerlig kokning var likvärdiga.

Det "institutionella" tänkandet präglade beslutsfattandet inom SIAB. 
Värö Bruk byggdes inte primärt därför att marknaden efterfrågade 
skogsprodukter, utan för att det fanns ett vedöverskott i medlems- 
skogarna i södra Sverige. Marknadsaspekter kom emellertid att 
sätta sin prägel på den senare delen av planeringen. Man valde 
kombinatidén för att bli mindre konjunkturkänslig och diskuterade,



fram till en mycket sen tidpunkt i projektet, möjligheten att byta pro
dukt, trots att detta produktbyte (övergång till "liner") hade krävt 
nya domstolsförhandlingar och därmed försenat projektet ett till två 
år.

Marknadstänkandet och den föränderliga marknad Holmens Bruk arbe
tar på avspeglades i företagets långsiktsplan som innefattade ett antal 
utvecklingsalternativ. Den företagsmodell man konstruerat används 
f n för en bedömning av olika utbyggnadsalternativ i projekt Braviken. 
Så centrala frågor som huruvida man över huvud taget skulle bygga 
en cellulosafabrik stod öppna väldigt länge. I prognosarbetet tog man 
hänsyn till en mängd variabler av typ konjunkturförändringar, konsum - 
tionsutveckling och konkurrenternas åtgärder. Den osäkerhet man 
kände inför framtiden fick bl a till följd att man vid sammanträdet 
med koncessionsnämnden i maj 1973 förklarade att tidsplanen var unge
färlig, att utbyggnaden kunde komma att ske i en eller flera etapper 
samt att ordningsföljden mellan enheterna i kombinatet kunde komma 
att ändras.

För KemaNords del kom beslutet om PVC-tillverkning i Stenungsund 
snabbt. Under början av 1960-talet såg man inom företaget mörkt 
på framtiden för denna produkt och det var först 1964 som denna syn 
ändrades. Då gällde det att agera snabbt, eftersom marknaden hade 
hög förändringstakt. En tillbakablick på utvecklingen i Stenungsund 
som helhet visar att produktionen ökat med ca 25 % per år. Mark
naden är inte heller väldefinierad. Plastråvarorna kan genom att 
substituera andra material snabbt erövra nya marknadssegment. Den 
snabba tekniska utvecklingen innebär emellertid också att en ny pro
dukt snabbt kan slå ut en som är gammal och beprövad. Denna ut
veckling medförde också att det enskilda företaget inte hade råd att 
bedriva forskning och utveckling utan att man blev beroende av andra 
företag för att kunna få tillgång till de nya processerna. Innan kon
traktet rörande licensköp eller samarbete var underskrivet var den 
framtida produktionsanläggningens öde osäkert.

Vi vill sammanfatta de olika företagens relativa läge med avseende 
på teknologi och marknad i nedanstående figur:
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Figur 10:1 De studerade företagens relativa position i en teknologi/ 
marknadsmatris

K o nkur ren sf_ö rh_å Handen

I kraftbranschen har den konkurrens som ursprungligen rådde mellan 
företagen i början av 1900-talet, då deras resp revir utvecklades 
efter hand ersatts av ett kollegialt samarbete. CDL, köp och för
säljning av kraft, "saxningsavtal" mellan bolagen och delat ägarskap 
i stora produktionsanläggningar är betecknande för denna samarbets- 
anda. I denna bransch kämpar man inte om marknadsandelarna, utan 
”förvaltar sitt pund”.

Inom SIAB ville man ha någon form av inteckning, dvs försprång 
gentemot konkurrenterna, innan man offentliggjorde planerna på en 
ny anläggning. Vid Mörrumsetableringen utspelades under några 
veckor en kamp med en huvudkonkurrent innan det stod klart att det 
bara skulle bli en anläggning i Mörrum. Under etableringen i Värö 
förekom inte något motsvarande hot.

Konkurrenternas agerande, i form av kapacitetsutbyggnader, intar en 
viktig plats i den företagsmodell som Holmens Bruk använder i sin 
långsiktsplanering. Agerandet gentemot konkurrenterna i denna bransch



väl exemplifierat genom Holmens Bruk kan karakteriseras som ett 
spel, där man med ett lämpligt strategiskt handlingssätt försäkrar 
sig om råvaran (knapp resurs) eller skrämmer konkurrenterna från 
att bygga ut (genom "chockinvesteringar").

I Stenungsundsfallet har vi exempel på en ännu mer invecklad spel- 
situation. I detta fall kunde konkurrenternas agerande över en natt 
(Standard Oil of Indiana och KF:s Heisingborgprojekt) omintetgöra 
de egna långt framskridna planerna. En komplicerande faktor var 
att man inte kunde spela ensam utan måste samordna sitt agerande 
med de andra förhandlingsparterna (Esso, ModoKemi och Union Car
bide) . Kraven på sekretess och osäkerheten med avseende på kon
kurrerande företag är här högst påtagliga. Då PVC-anläggningarna 
så småningom etablerades skedde detta under något säkrare förhållan
den eftersom man då hade vissa "inteckningar" (mark, etablerade 
förhållanden med den petrokemiska industrin i Stenungsund, erfaren
het av PVC-marknaden) och därigenom ett övertag gentemot konkur
renterna.

Vi sammanfattar de studerade företagens relativa konkurrenssituation 
genom att placera dem på nedanstående skala:

Kraft-
J företagen SIAB Holmen KemaNord j 

Stabil Turbulent

Figur 10:2, De studerade företagens relativa konkurrenssituation

Råvaruförsörjning

Under hela den tid som Sydkraft planerade och byggde Karlshamns- 
verket var leverantörsituationen klar. Det fanns många säljare och 
priserna var stabila. På maskinsidan hade man några olika leveran
törer av turbiner och pannor att välja emellan. För samtliga stude
rade fall gäller att maskinupphandlingen var en viktig händelse som 
starkt påverkade möjligheten att planera byggstart och arbetskrafts
behov under byggnadstiden. För Sydkrafts del styrde den förväntade 
prisutvecklingen på maskinsidan uppköpen av turbin och panna för de 
efterföljande aggregaten så att dessa kunde ske tidigare än vad som 
ursprungligen var avsett. För Vattenfalls del reglerades råvaruköpen



genom långtid skontrakt. Prisutvecklingen var inte helt stabil. Det 
fanns olika reaktorleverantörer att välja bland och som tidigare 
nämnts blev det slutgiltiga reaktorvalet ett politiskt beslut styrt av 
sysselsättningshänsyn.

SIAB befann sig i den för ett svenskt skogsföretag unika situationen 
att det var tillgången på råvara som drev fram en utbyggnad av Värö 
Bruk. Upphandlingen skedde i en högkonjunktur, vilket verkar fördy
rande och en stor del av orderna placerades utomlands på grund av 
den oro som då rådde på den svenska marknaden. Det produktval 
som skedde i projektets slutskede påverkades starkt av att företaget 
redan hade ett tekniskt kunnande och en marknadsorganisation på 
bleksulfatomr ådet.

I fallet Bravikenprojektet spelade råvarufrågan en betydande roll. 
Holmens Bruk har en mycket låg självförsörjningsgrad vad gäller 
massaved (i-~* 17 %) jämfört med övriga skogsbolag (ofta ca 50 %).
Detta medför ett beroende till de största leverantörerna, syd- och 
mellansvenska skogsägarföreningar. Utspelet i november 1971 då 
"långsiktsplänen" presenterades, kan ses som ett sätt att skrämma 
ev konkurrenter från att etablera sig i regionen. Med ytterligare en 
storkund i området skulle vedleverantörernas ställning stärkas och 
Holmens i motsvarande grad försvagas.

Råvarubristen och spelet med konkurrenterna ledde så småningom 
också till ett samar bet savtal mellan skogsägarna, SIAB och Holmens 
Bruk. Enligt samarbetsavtalet skjuter skogsägarna på sina utbygg- 
nadsplaner i Mönsterås och hjälper i stället till med råvaruleveran
ser till tidningspapper sbruket i Braviken. Härigenom stödjer skogs
ägarna Holmens Bruk på dess svagaste punkt, den egna råvaruför
sörjningen. I gengäld får skogsägarna överta Holmens Bruks tillstånd 
på en sulfatmassafabrik som då kan byggas i Mönsterås. Holmens 
Bruks snabbhet med att ansöka om tillstånd har sålunda hjälpt före
taget att hantera den besvärliga råvaruförsörjningsfrågan.

Fosfatbolaget var starkt beroende av sin råvaruleverantör. Av kost
nadsskäl var det gynnsamt för företaget att etablera sig intill en 
cracker och leveransavtalet fick därför stor betydelse i planerings
arbetet, eftersom ett uteblivet avtal skulle omintetgöra en etablering 
och avtalets villkor starkt påverkade anläggningens ekonomi.

Utrustning och tekniskt kunnande kunde inte köpas på en öppen mark
nad. För att få tillgång till en polyetenprocess måste Fosfatbolaget 
låta Union Carbide gå in som delägare och för PVC-processerna var



man beroende av en licensgivare. I båda fallen krävdes förhandlingar 
vars utgång inte från början kunde förutses.

På samma sätt som tidigare vill vi sammanfatta diskussionen i nedan
stående skala:

Kraft -
J företagen SIAB Holmen KemaNord^

Stabil Turbulent

Figur 10:3. De studerade företagens relativa råvaruförsörjnings- 
situation

Ägande- och finansieringsförhållanden

De splittrade ägandeförhållandena i Sydkraft gav bolaget stor frihet 
att agera inom det givna verksamhetsfältet. Finansieringen skedde 
på obligationsmarknaden och betraktades inte som något problem.

Vattenfall är starkt beroende av sin ägare och denna styrning är 
oupplösligt förenad med finansieringsformen, årlig medelstilldelning. 
Då regering och riksdag gett sitt samtycke till ett projekt är också 
finansieringsfrågan löst. Men politiska beslut kan också helt kull
kasta företagens långt framskridna planer.

Vattenfall kan betraktas som en "appendixorganisation" till staten, 
med uppgift att leverera ström i efterfrågad omfattning samt att ut
göra ett statligt kontrollinstrument i ett samhällsviktigt produktions
system, kraftbranschen. Eftersom Vattenfall bara utgör ett bihang 
(appendix) till samhällskroppen fick samhällets överordnade önskan 
om jämnt fördelad sysselsättning en styrande inverkan på detta före
tags planering och företagets långt framskridna planer fick därför 
ge vika.

En grundtanke i SIAB:s verksamhet är att man skall ge den enskilde 
bonden/medlemmen ett så högt pris för veden som möjligt är. Denna 
politik motverkar en kapitalackumulation inom bolaget. Ägande struktu
ren, den producentkooperativa formen, medför också att man saknar 
den naturliga anknytning till en bank som de flesta av konkurrenterna 
har. Dessa två förhållanden har inneburit att finansieringen av



industriutbyggnader utgjort ett problem. Frågan har lösts olika i de 
tre stora utbyggnaderna Mönsterås, Mörrum och Värö.

I Mönsterås innebar det spridda ägandet i aktiebolagsform en konflikt 
mellan företagets institutionella mål och vissa aktieägares krav på 
utdelning. I Mörrum etapp I utnyttjade man sig av medlemmarnas 
föreningskänsla genom insatsreverser och man fick snabbt ihop erfor
derligt kapital. Inför investeringarna i Värö Bruk kontaktade man 
några svenska affärsbanker men fick avslag. Än en gång gick man ut 
till medlemmarna, denna gång med insamlingen "silveryxan", som ut
gjorde medlemmarnas grundplåt i "industripaketet". Efter en lång 
och komplicerad förhandling som sträckte sig över flera år kom man 
först i september 1969 fram till ett låneavtal med Investeringsbanken. 
Avtalet stadgade att affärsbankerna släppte till 100 milj kr och det 
krävdes därför flera parallella förhandlingar innan det kunde föras 
i hamn. Först därefter kunde man börja upphandlingen av maskinell 
utrustning.

Vi har inte funnit att ägandeförhållanden och finansieringsfrågor på 
något avgörande sätt har medfört osäkerhet för, eller i övrigt på
verkat planeringen i Stenungsund- och Bravikenfallen.

Den källa till osäkerhet som ägar- och finansieringsförhållanden inne
burit i de olika fallen sammanfattas i nedanstående figur.

Sydkraft
Holmen
KemaNord Vattenfall SIAB

Stabil Turbulent

Figur 10:4. De studerade företagens relativa ägande- och finansierings
förhållanden

Den nu gjorda jämförelsen mellan fallen i fem dimensioner ger må
hända en komplex bild av de olika företagens planeringsförutsättningar. 
Vi tror dock inte det är meningsfullt att beräkna något slag av tyngd
punkt för respektive företag på den angivna skalan eftersom en plane
ringsförutsättning kan verka styrande på ett förlopp oavsett vilka vär
den de andra har. Vi nöjer oss därför med att sammanfatta det förda 
resonemanget i nedanstående figur.
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LÅNGSIKTSPLANERING OCH INFORMATIONSUT
BYTE

Mot bakgrund av analysen av de studerade långsiktsplaneringsförloppen 
skall i detta kapitel presenteras några slutsatser - av vilka vissa är av 
hypotetisk karaktär - rörande informationsutbytet mellan företag i tyngre 
industri och myndigheter. I framställningen introduceras även några nya 
begrepp. Såväl begreppen som en del slutsatser avses tjäna som utgångs
punkter för fortsatt forskning.

11.1 Två slags långsiktsplanering

Av de tidigare kapitlen framgår att de olika planeringsförloppen upp
visar betydande olikheter när det gäller aspekter såsom planerings
processens komplexitet, situationens planerbarhet, de uppgjorda 
planernas genomförandegrad etc.

Då man jämför de olika planeringsförloppen kan man emeller
tid urskilja två principiellt olika planeringsansatser nämligen:

Mål-medelorienterad långsiktsplanering 
Långsiktsplanering för att bevara flexibiliteten och 
upprätthålla handlingsfriheten.

Mål-medelplanering åskådliggörs bäst av de båda kraftföretagens 
sätt att bedriva planering och kan karakteriseras som en "ingaff- 
lingsprocess". Med ledning av två variabler, effekt och ungefärligt 
geografiskt läge, påbörjas en datainsamling som innebär att osäker
het av olika slag efter hand kan elimineras. Steg för steg tar pro
jektet och dess lokalisering konkret form. De kunskaper man skaffar 
sig leder till att de ursprungliga planerna modifieras (effektbehov, 
lämplig driftstart) men det väsentliga är att projektet inte ändrar 
karaktär. Det finns aldrig någon tvekan om att projektet skall genom
föras även om man är beredd att justera och anpassa inom den givna 
ramen.

I denna situation finns det möjlighet att med hjälp av olika planerings
tekniker effektivisera och kontrollera arbetet så att olika delaktivite
ter anpassas till varandra och tidsplanerna kan hållas. Förloppet 
kan enklast åskådliggöras med en strut (se figur 11:1) som anger att 
osäkerheten efter hand minskar.



Den mål-medelorienterade långsiktsplaneringen passar väl i situationer 
som kännetecknas av att förändringar i omvärlden har hög förutsebar
het, att företagens erfarenheter av långsiktsplanering är omfattande 
samt att kunskaperna om marknader, kunder, konkurrenter, teknologi 
är mycket utvecklade.

De båda kraftföretagens planering står rätt nära den ovan beskrivna 
planeringen även om politiska beslut kan göra det nödvändigt att för
ändra uppgjorda planer.

I genomförandefasen uppvisar samtliga planeringsförlopp mål-medel- 
planeringens karakteristika.

Figur 11:1. Mål-medelplanering, successiv reducering av osäkerhet

För företag vars planeringssituation kännetecknas av en mycket hög för- 
ändringstakt (turbulens) i företagens omvärld skulle ett strikt genomfö
rande av uppgjorda långsiktsplaner vara "rena dödsstöten" åt företagen. 
Långsiktsplanen skulle bli en tvångströja som förhindrade företagen att 
anpassa sig till förändrade förutsättningar. För företag som befinner 
sig i denna situation sammanhänger långsiktsplanering därför i första 
hand med att öka företagets flexibilitet och handlingsberedskap och att 
reagera inför nya och oväntade situationer. Planeringsfilosofin går där
för ut på att medvetet undvika att låsa sig samt att med hjälp av olika 
metoder och tekniker uppskjuta den beslutstidpunkt då man absolut måste 
binda sig. Vi skall ge några exempel från fallstudierna som belyser detta 
fenomen.



De snabba svängningarna i prisbilden på skogsprodukter gjorde 
det svårt att tidigt besluta om lämplig produktionsinriktning. 
Genom medveten "beslutsfördröjning” kunde i Väröfallet beslutet 
om slutlig produktionsinriktning uppskjutas till mera informa
tion hade införskaffats. Genom den s k kombinatidén ökades 
anläggningens flexibilitet och det blev i viss utsträckning möjligt 
att vid anläggningens utnyttjande kanalisera råvaran till den för 
tillfället mest lönsamma produktionen. Genom att bygga anlägg
ningen i steg bevarades också handlingsfriheten och flexibiliteten.

I flera av de studerade fallen var markköpen villkorliga, vil
ket gjorde att man undvek att binda sig i mark ifall plane
ringen skulle gå "i en annan riktning". Man bevarade sålunda 
handlingsfriheten och överförde osäkerheten på en annan part.

Inför den första etableringen i Stenungsund förde KemaNord 
parallellt förhandlingar med olika konkurrerande företag i 
syfte att ha flera alternativ att välja på.

Företag som tvingas tillämpa handlingsfrihetsbevarande långsiktspla
nering kan naturligtvis lämna säker information om sina tillväxt - 
och utvecklingsplaner först på ett ganska sent stadium i planerings
processen.

Långsiktsplanering för att bevara handlingsfriheten kännetecknas så
lunda av att:

Planeringsarbetet inriktas på att flera planeringsalternativ be
arbetas parallellt.

Det slutliga avgörandet fälls så sent som möjligt för att öka 
flexibiliteten och bevara handlingsfriheten.

Valet av slutligt handlingsalternativ måste kunna ske snabbt då 
beslutet inte längre kan uppskjutas eller då planeringsalterna
tive ns konsekvenser blir överblickbara.

11.2 Planeringsmetodik och informationsutbyte

Vid den handlingsfrihetsorienterade planeringsfilosofin kan säker 
information om för samhällsplaneringen viktiga förhållanden såsom 
arbetskraft m m lämnas först på ett sent stadium i planerings
processen; när man verkligen har bestämt sig och söker tillstånd.



Samtidigt är det viktigt att understryka att behovet av medveten 
beslutsfördröjning och arbete med flera planeringsalternativ är olika 
utpräglat inom olika delbranscher i tyngre industri. När det gäller 
t ex serieetableringarna inom kraftverksindustrin med en i huvudsak 
känd teknologi och marknadsutveckling och där i de studerade fallen 
den mest väsentliga orsaken till avvikelser frän uppgjorda planer 
visade sig vara politiska ingrepp, kan naturligtvis planeringen på ett 
tidigare stadium än i de andra planeringsförloppen inriktas på ett 
planeringsaltemativ med möjlighet till tidig informationsgivning. Som 
kontrast till kraftföretagens åtminstone relativt sett mycket planer- 
bara situation bör ställas KemaNords behov av att söka koncession 
till och med innan man hade bestämt sig för om man skulle bygga 
eller ej.

Möjligheterna för företag inom tyngre industri att ge infor
mation varierar sålunda högst betydligt beroende på varierande 
förutsättningar inom olika delbranscher, olika metoder för 
långsiktsplanering, olika tillväxtstrategier samt olika erfa
renheter av långsiktsplanering.

11.3 Informationsutbyte och osäkerhet

Även om det i de studerade planeringsförloppen förefaller som om 
företagen beredvilligt lämnat information till samhällsplanerande myn
digheter, är det viktigt att slå fast att information som lämnas på 
ett tidigt stadium av planeringsprocessen givetvis är behäftad med 
en betydande mängd osäkerhet. Denna osäkerhet kan gälla om man 
över huvud taget skall bygga, vilken typ av anläggning man skall 
bygga, produktval, tidpunkten för byggande, anläggningens storlek etc.

Om det ställs krav på att den information som företagen lämnar 
till myndigheterna skall vara direkt bearbetningsbar av myndig
heterna är det viktigt att fastslå, att sådan information endast 
kan lämnas på ett mycket sent stadium i planeringsprocessen. 
Denna tidpunkt sammanfaller ungefär med den i kapitel 9 nämnda 
projekterings- och genomförandefasen.

Emellertid kan det ur många synvinklar vara angeläget att information 
lämnas på ett tidigare stadium av planeringsprocessen både för före
tagens och samhällsplanerande myndigheters skull. Emellertid kan det 
föreligga vissa hinder för att överlämna information under tidiga stadier 
i planeringsprocessen.



1. För företagen kan detta betyda att man binder sig moraliskt och 
prestigemässigt till vissa beslut som man sedan har svårt att fri
göra sig från även om de yttre förutsättningarna för beslutet för
ändras med tiden. Sålunda finns det en risk för att investeringar 
genomförs, trots att de egentligen aldrig borde genomföras, med 
hänsyn till nya förutsättningar som uppkommit efter det att man in
formerade om sina planer. För samhällsplanerande myndigheter 
kan det betyda felsatsningar.

2. Då osäker information överförs finns det alltid risk för att 
osäkerhet absorberas och den överförda informationen tolkas 
som om den är säkrare än vad den faktiskt är. Detta kan 
naturligtvis leda till feltolkningar och felaktiga beslut inom 
samhällsplanerande organ.

Det är därför viktigt att anlägga en helhetssyn på sambandet mellan 
företagens planering och samhällets planering. Bristande insikt i mot
partens planeringssituation och skillnader i de föreställningar som styr, 
och måste siyra, aktörernas beteenden (dominerande idéer) inom företag 
respektive samhällsplanerande myndigheter kan få olika konsekvenser. 
Dels kan det leda till att helt orealistiska krav ställs på respektive sam
hällssektor, dels inser man helt enkelt inte vilka möjligheter man har 
att stödja varandra. Detta leder då till bristande effektivitet i samspelet 
mellan företag och samhälle (se figur 11:2).

Företag Samhällsplanerande organ

Figur 11.2 Behovet av ett väl fungerande samspel mellan 
företag och samhällsplanerande organ.



11.4 Informationsutbyte - kommunikation och dialog

Behovet av att utbyta osäker information gör det nödvändigt att in- 
formationsutbytesprocessen mellan företag och samhälle inte ses som 
ett ensidigt överlämnande av information från företag till samhälle.
I stället bör informationsutbytesprocessen betraktas som en kommuni
kation och dialog mellan företag och myndigheter. Det bör anmärkas 
att det i flera av fallen klart framgår att denna dialog i stor utsträck
ning redan fungerar. I en sådan dialog är det naturligtvis viktigt att 
samhällsplanerande myndigheter har förmåga att rätt tolka överförd 
information och att mottagaren kan bedöma informationens värde som 
underlag för samhällsplaneringen när det t ex gäller arbetsmarknads- 
politiska åtgärder, planering av bostadsbyggande m m.

Informationsöverföring från företag till myndigheter föregås ofta 
av en informell informationsutbytesprocess och formellt över
sänd information är ofta enbart en bekräftelse på tidigare förd 
dialog. Formellt översänd information är därför ofta väl för
ankrad hos mottagaren.

Dialogen mellan samhällsplanerande myndigheter och företag försvåras 
emellertid av att företagens planer inte är uttryckta i för samhälls
planeringen relevanta termer.

I företagens planeringsalternativ ingår bedömningar av produkter, 
marknader, teknologi, investeringsvolym, produktionsvolym, 
konjunkturläge etc medan däremot för samhällsplaneringen rele
vanta uppgifter såsom arbetskraftsbehov, exakt tidsplanering etc 
sällan eller åtminstone mycket sent i planeringsprocessen åter
finns i företagens planer.

För ett väl fungerande samspel mellan samhällsplanerande myn
digheter och företag är det därför nödvändigt att det utvecklas 
en översättningsmekanism mellan företagens planer och samhäl
lets planering.

Osäkerhet när det gäller information på ett tidigt stadium av plane
ringsprocessen medför också några viktiga etiska frågeställningar.

1. Om man utgår ifrån att information innehåller osäkerhet; vilken 
krets kan då mottaga osäker information?

2. Är det rimligt att ge osäker information enbart till en mycket 
liten krets? Strider inte detta mot de demokratiska idealen?



Vi vill avslutningsvis åter betona att dialogen mellan företag och 
samhällsplanerande myndigheter som den har avspeglats i de av oss 
studerade planeringsförloppen, i stort sett har fungerat väl. Det har 
skett gemensam problemlösning mellan företag och samhälle, man 
förefaller att ha haft förståelse för varandras behov, problem etc.
I figur 11:3 har vi grovt sammanfattat interaktionsprocesserna och 
samspelsformerna mellan företag och samhälle som en konsekvens 
av företagens planeringssituation och beroendeförhållandet mellan 
företag och samhällsplanerande myndigheter. Figur 11:3 visar att:

Ju mer planerbar företagens situation är, desto mer kan dia
logen kännetecknas av informationsgivning, formell kommunika
tion och direktkontakt.

Samspelsformerna måste intensifieras, kontakterna bli mer 
frekventa och relationen mera kännetecknas av dialog och infor
mationsutbyte ju mera ömsesidigt beroende av varandra företag 
och myndigheter är.

Ju högre grad av osäkerhet som finns i företagens planerings
situation desto större är behovet av intensitet i dialogen, gemen
sam problemlösning samt behov av hjälp i samspelet av tredje 
part (t ex koncessionsnämnden).

Beroendeförhållanden mel- 
lan företag och sam- 

Företa-N. hällsplanerande 
gens plane-'"smyndigheter 
rings situation 
grad av osäkerhet ^

Sekvêhtiêllt

©-KD
Ömsesidigt

©♦>0

Låg Informations- Informationsut-
givning, kom- byte, rikare dia-
munikation for- log, tätare kon-
mellt, direkt 
kontakt

takter

Hög Gemensam problem
lösning, intensiv dia
log, samspel med 
hjälp av tredje part

Figur 11:3, Samspelsformerna mellan företag och myndigheter som en 
konsekvens av osäkerhet och typ av beroendeförhållanden
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