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Jag har med intresse studerat skriften 
”Globalisering och svensk maritim 
förmåga” särtryck ur Kungl Krigs-

vetenskapsakademiens Handlingar och 
Tidskrift 5. häftet 2006, av konteramiral 
Bertil Björkman, konteramiral Stefan 
Engdahl, överste Stefan Gustafsson, kom-
mendörkapten Kenneth Lindmark och 
kommendörkapten Gunnar Wieslander.

 Skriften behandlar bl a Göteborgs hamn, 
Brofjorden och den planerade rysk/tyska 
gasledningen i ett globalt och nordeurop-
eiskt perspektiv, samt hotbilder kopplade 
till dessa verksamheter.

 Från 1986 till slutet på 1990-talet arbe-
tade jag dels som affärsområdeschef inom 
SJ Gods med bl a speciellt ansvar för tra-
fikutvecklingen i väst- och sydsverige, dels 
som VD för Gatubolaget i Göteborg, med 
ett djupt engagemang i infrastrukturfrågor. 
Under många år var jag styrelseledamot 
i Statens väg- och transportforsknings-
institut (VTI). Jag blev därför förvånad 
över den beskrivning författarna i ovan 
nämnda skrift gör av Göteborgs hamn och 
Brofjorden.

Den mest omfattande transoceana contai-

nertrafiken sker mellan primära container-
relationer, de stora containerhamnarna så-
som Hong Kong, Shanghai, Hamburg m fl. 
Till och från dessa primärhamnar sker tra-
fik från sekundära containerrelationer med 
mindre trafikunderlag. De stora hamnarna 
utgör nav (hubs) för närliggande trafik, och 
de mindre hamnarna är ”underhubbar” till 
de stora hamnarna.

Göteborgs hamn är logistiskt en under-
hub till Hamburg även om man med viss 
tveksamhet fortfarande räknas som primär 
containerrelation. Den stora container-vol-
ymen till Göteborg är s k feeder från bl a 
Hamburg. Marknaden styr denna utveck-
ling, och den totala nordiska befolkningen 
(motsvarar ganska exakt marknaden) är 
inte större än Hamburg med närområde.

I princip landas inget gods i Göteborg 
för transfer till kontinenten, medan det 
omvända gäller i mycket stor omfattning.
Dessutom kan Göteborgs hamn inte ta 
emot de största containerfartygen beroende 
på begränsningar i farleden.

Importhamnen Stockholm feedras i un-
gefär lika utsträckning från Göteborg som 
från Hamburg. 

av civilingenjör Lars Bæckström

Tvivelaktiga säkerhetspolitiska slutsatser
Kommentar till avd II:s årliga redovisning ”Globaliseringen och 
svensk maritim förmåga”
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Norges största godstrafik- och contai-
nerhamn är Göteborgs hamn, och som 
importhamn spelar Göteborg större roll 
för Norge än för Sverige.

Däremot är Göteborg av synnerligen 
stor betydelse för export av främst skogs-
industrins produkter som transporteras till 
Göteborg dels genom tågsystem och dels 
via specialtonnage.

 Beträffande Brofjordens raffinaderi-
anläggning, så saknar den järnvägsför-
bindelse. Shells raffinaderi i Göteborg är 
distributionscentrum för de järnvägsburna 
petroleumvolymerna, och Brofjorden 
levererar via produkttankers till olika 
inhemska och några utländska terminaler. 
Brofjorden har mycket måttlig betydelse i 
ett nordeuropeiskt perspektiv.

Det är helt missvisande att som förfat-
tarna hävdar  (s 30)  att 

Göteborgs hamn är den enda hamnen i den 
nordeuropeiska regionen med kapacitet att 
hantera de stora globala sjötrafiksystemen 
och därför den i särklass viktigaste inter-
nationella logistiknoden, av stor betydelse 
inte bara för Sverige utan för alla länder 
i regionen. Där sker inte bara omlastning 
till andra transportsystem utan även en 
omfattande transittrafik in i Östersjön. 
Brofjordenetablissemanget har samma 
betydelse vad gäller energileveranser.

Under min tid som teknisk direktör på 
Swedegas under förra hälften av 1980-talet 
hade jag nöjet att bygga den första fasta 

förbindelsen mellan Sverige och Danmark, 
naturgasledningen Dragör-Klagshamn. Vi 
studerade även ingående olika importva-
rianter för sovjetisk naturgas, och fann i 
nära samarbete med försvaret, att bästa 
landningspunkter på svensk sida var de 
bäst försvarade områdena. Vidare fann vi 
att det fanns problem längs gasledningar 
där det var svårt att detektera aktiviteter.

 Beträffande kompressoranläggningar så 
är dessa tämligen enkla. Efter ca 3-400 km 
i en gasledning sjunker trycket på gasen i 
ledningen under höglasttider och genom ett 
turbinförfarande höjer man ånyo trycket i 
ledningen till storleksordningen 80 bar. Det 
finns gott om kompressoranläggningar i 
Europa och i anslutning till Nordsjön.

Kompressoranläggningar har planerats 
på ett flertal ställen utmed det svenska 
gasnätet. En kompressoranläggning är föga 
mer spektakulär än vilken bränsledepå som 
helst, och betraktas inte som speciellt in-
tressant ur terrorsynpunkt i internationella 
perspektiv.

Jämfört med de oljeplattformar som finns 
i Östersjön, är en planerad kompressoran-
läggning synnerligen osofistikerad. Med 
dagens teknologi finns det avsevärt mycket 
enklare metoder för övervakning än att 
använda en kompressorplattform.

Utifrån mina kommentarer ovan så 
finner jag författarnas säkerhetspolitiska 
slutsatser i ett ”Nordeuropeiskt perspektiv” 
tvivelaktiga.


