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Sammanfattning  

 

Den här rapporten är gjord i samarbete med Västerås kommun och tekniska nämnden. 

Rapporten tar upp flera olika ämnen som berör drivmedelsstationer i Västerås. Dels så finns 

en inventerings del där en genomgång av alla stationer som finns i området tas upp. 

Inventeringen görs med hänsyn på flera olika saker som geografiskspridning, vilka bolag är 

representerade och vilken service nivå stationerna har. I den andra delen av arbetet som görs 

med hjälp av analysen av hur det ser ut i dagslägen. Så görs en genomgång av nya lägen runt 

Västerås som skulle vara attraktiva för placering av stationer.  De nya lägena utvärderats på 

flera olika sätt med olika policy punkter som satts upp. Det är viktigt att man får en helhetssyn 

över hur en ny etablering påverkar omgivande miljö. Mina förväntningar med denna rapport 

är att skapa ett dokument som kan bli användbart för mina uppdragsgivare i framtiden.  Det är 

avsett för att vara ett övergripande dokument som tar upp drivmedelssituationen i stort. Det är 

inte menat att den ska gå in på detaljnivå utan det är en översikt. En slutsats som kommit fram 

av detta arbete är att Västerås har bra tillgänglighet till drivmedelsstationer.  De flesta 

bränslen finns tillgängliga på en eller fler stationer och alla de stora bensinbolagen finns 

representerade i staden. Det finns också ett antal nya lägen som skulle kunna fungera som bra 

plats för en nyetablering. 
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Abstract 

 

 

This report is made in cooperation with the municipality of Vasteras and technical committee 

staff. The report addresses several topics that affect fuel stations in Vasteras. The report 

contains two parts, first is a inventory that review all stations in the area to be addressed. The 

inventory is made with consideration to various things that geographic situation, what 

companies are represented and what level of service stations have. And the second part of the 

report, is done with the analysis of how it looks in daily situations review. Then the new 

positions around Vasteras is chosen, which would be attractive to the new location of stations. 

The new positions were evaluated in various ways with a variety of policy issues that had 

been set, it is important to have a holistic view of how a new establishment affect the 

surrounding environment.  

The hope of this report is to create a document that may be useful to my commission in the 

future. It is intended to be a comprehensive document that addresses the fuel situation at large. 

It is not meant it to go into the detail level, but it is an overview.  

One conclusion that emerged from this work is that Vasteras have good accessibility to the 

fuel stations. Most fuels are available in one or more stations and all the major petrol 

companies are represented in the city. There are also a number of new positions that could 

serve as a good place for new locations. 
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Förord   

 

 

Denna rapport är ett examensarbete som genomförts vid Mälardalens högskola. Det är ett 15 

poängs arbete som görs med inriktning på samhällsplanering. Arbetet utförs av en blivande 

byggnadsingenjörs student. Rapporten skrivs i regi av Västerås Kommun där Tekniska 

Nämndens Stab varit det handledande organet.  Jag skulle vilja passa på att tacka några 

personer som har hjälpt mig mycket under projektets gång. Mina handledare på Tekniska 

nämnden Helena Hansson och Sara Wändell har varit ett stort stöd och verkligen hjälpt mig 

när jag haft problem. Men även min handledare på skolan Lisbeth Dahlbäck har varit ett stort 

stöd under arbetets gång.  

 

Jag vill även ge ett särskilt tack till mina klasskamrater för en fantastisk studietid. Ni betyder 

mycket! 
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1. Inledning 

 

1.2 Bakgrund 

 

Under senare år har frågor som rör drivmedel blivit allt mer aktuella. I nästan varenda 

nyhetssändning så tas det upp något om drivmedelsfrågor. Det har blivit en viktig fråga för 

gemene man och något som berör alla. Det sker och kommer ske stora förändringar i hur 

drivmedelssituationen blir i framtiden. Det är mycket nya förutsättningar som har tillkommit 

under senare år. Allt fler stationer läggs ner, i dagsläget finns det cirka 3700 stationer i 

Sverige men det finns nya rapporter som pekar på att upp till 2000 kan komma att läggas ner 

inom en snar framtid. Det blåser alltså förändringens vindar i drivmedelsbranschen och hur 

ska man tackla de nya problemen som uppstår. Ett flertal ny bränslen har tillkommit under 

senare år med främst biogas och etanol som nya miljövänliga bränslen. Hur ska man ställa sig 

till dessa nya alternativ i framtiden.  

 

 

 

1.3 Syfte/Mål 

 

Denna rapport syftar till att kartlägga och inventera befintliga drivmedelstationer i Västerås 

tätort men även föreslå platser för nya tänkbara stationer i området. 

Arbetet består av två delar. Första delen består av en inventering av drivmedelsstationer. I 

fokus står geografisk spridning, bolagsrepresentation och stationernas servicenivå. Andra 

delen utgår från inventeringen och ger förslag på nya lägen för drivmedelstationer, men även 

vad som är viktiga att titta på när nya stationer ska anläggas.   

 

 

Förhoppningen med detta examensarbete är att Västerås Kommun ska kunna använda det 

både som informationskälla och i vägledande syfte vid granskning av drivmedelssituationen i 

staden. På så vis skapas en bättre överblick än vad som är fallet idag. I dagsläget finns det 

inget övergripande dokument som behandlar drivmedelsfrågan i Västerås. 

 

 

 

 

1.4 Problem/Frågeställningar 

 

Tekniska Nämnden Stab som jag gör detta projekt åt har tagit fram ett antal olika 

frågeställningar som jag ska försöka jobba emot och lösa. I dagsläget så finns inget 

sammanfattande dokument över hur drivmedelssituationen i Västerås ser ut. Så det min 
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uppdragsgivare vill att jag ska göra är att jobba fram en övergripande rapport i ämnet. I 

rapporten så kommer följande frågeställningar tas upp. 

 

Hur ser drivmedelssituationen ut i dagsläget? 

Vilka bensinbolag finns tillgängliga på marknaden? 

Vilken service nivå finns på Västerås drivmedelsstationer? 

Vilka tänkbara nya lägen för bensinstationer finns? 

Vilka krav skall ställas på utformning av nya drivmedelsstationer? 

Har Västerås tillräckligt med drivmedelsstationer för att försörja dess invånare? 

 

Dessa punkter är de frågeställningar jag kommer att försöka svara på under projektets gång.  

 

 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Jag har gjort ett antal avgränsningar i mitt projekt dels för att hålla nere på storleken på arbetet 

men även för att hålla mig till det som är det viktiga i rapporten. Men vilka avgränsningar har 

jag då satt upp, dels så kommer jag bara att titta på Västerås tätort med omnejd.  

Jag kommer inte att gå i på detaljnivå i de olika områdena jag kommer att ta upp. Utan det blir 

mer i översikts genomgång där de viktigaste sakerna kommer tas upp. Jag kommer enbart att 

titta på drivmedelsstationer där allmänheten kan komma till och tanka. Stationen ska alltså 

ligga på allmän väg eller gata som är tillgänglig för allmänheten.    

 

 

 

1.6 Metod/ tillvägagångssätt 

 

Jag har använt mig av flera olika källor till arbetet först och främst  kommer jag att använda 

mig av faktaböcker för att hitta material och nya idéer till arbetet. Men även Internet kommer 

vara en stor källa till information, mycket material finns på Internet i pdf format som kan 

laddas ner. Jag kommer också att genomföra en hel del studier ute i fält där jag kommer samla 

information och framför allt få en bild av hur en drivmedelsstation i stort fungerar. En viktig 

del i arbetet är att bolla idéer med både min examinator men även med mina handledare och 

de som ingår i min projektgrupp.  De resurser som jag har att tillgå är lite begränsade man jag 

kommer att använda mig av skolan datasalar där datorer och skrivare finns. Jag kommer också 

att kunna använda mig av några av Tekniska Nämndens Stabs resurser.  
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2. Grundläggande fakta 

 

Se bilaga 2 för karta över stationer och bilaga 1 för drivmedelsstations förteckning. 

 

Västerås har bra tillgång på drivmedelstationer som det ser ut idag. Det finns 37 stationer 

utspridda runt Västerås stadskärna. Det största antalet stationer är automatstationer, 25 

stycken är sådana. De övriga 12 stationerna är bemannade drivmedelsstationer som erbjuder 

en större service. Bland annat finns det oftast livsmedelsförsäljning och snabbmat att köpa. 

Det kan också finnas annan service på dessa stationer som tvätthallar och reservdelar. Det 

finns också 6 stycken speciella truckstationer (se bilaga 4) där truckdiesel säljs. Dessa 

stationer är anpassade med rejäla utrymmen så stora lastbilar får plats.  

 

 

2.1 Vilka bolag är representerade?  

 

Västerås har en bra mångfald av olika bolag på sina befintliga drivmedelsstationer i tätorten.  

Alla de stora bolagen i Sverige finns representerade med 3 eller fler stationer. Med de stora 

bolagen menas de 6 bolagen Statoil, Ok Q8, Shell, Preem, Jet och Hydro som tillsammans har    

95 % av handeln med drivmedel i Sverige.(Svenska Petroleum Institutet 2008) 

 

Ok Q8 är de största och mest representerade bolaget i Västerås, Ok har hela 13 stationer. Efter 

det kommer flera olika bolag med ett mindre antal stationer.  Statoil har 6 stationer och sen 

kommer Shell, Jet, Hydro, Preem med 3 stationer var. Det var de 6 stora aktörerna på bränsle 

marknaden sen finns det ett antal företag som bara driver en station runt om i stan. Dessa 

drivs oftast av mindre företag och det finns 6 såna små stationer i Västerås Din x, 

Mälarparkens bensin och café, Sjömacken Västerås, Bilia, Svensk Växtkraft AB och QSTAR.   

 

 

2.2 Geografisk spridning  

 

Se bilaga 2 för karta  

 

Geografiskt så är Västerås drivmedelsstationer utspridda på ett bra sätt över stan. Det finns 

stationer att tillgå på de flesta större områdena runt själva statskärnan. De flesta stationer runt 

stan ligger hoppklumpade så det ligger fler stationer i samma område. Det har vi på några 

områden tex. Hälla, Tunby, Erikslund, Ängsgärdet, Bäcby. Detta fenomen kan ju både tolkas 

som bra och dåligt men det är mest fördelar transporterna av bränsle blir enklare om 

stationerna är samlade och konsumenten får en val möjlighet. Utöver dessa områden där 

stationerna samlar sig så finns det ett antal stationer som ligger utspridda och själva. Det är 

tex. stationen ute på Västra Gryta, vid Rocklunda eller vid Lögarängen. De här stationerna är 

också viktiga för de ger en bra spridning på stationer över stan och en del av dem kan också 

fungera som närlivs. 
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3. Olika bränslen i Västerås 

 

 

Här följer en uppräkning av de vanligaste och mest använda bränslena. Styckena inleds med 

en kort fakta del för att sedan gå in på bränslets förutsättningar i staden.  

 

3.1 Bensin 

 

Bensin är det vanligaste bränslet till fordon. Det är ett fossilt bränsle framställs genom 

raffinering av råolja. Bensin finns i flera olika oktantal, vilket mått på bränslets förmåga att 

motstå temperatur och tryck. Det vanligast oktantalen är 95 och 98 och ett högre oktantal ger 

en bättre verkningsgrad och en bättre gång på fordonet. Bensinen bidrar till den förstärkta 

växthuseffekten och det är först och främst de höga utsläppen av fossil koldioxid som bidrar 

till nedsmutsningen.  (Svenska petroleum institutet 2008) 

 

Bensin finns nästan på alla drivmedelsstationer runt Västerås. De enda drivmedelsstationerna 

som inte har vanlig bensin är de truckstopp som finns och Svensk växtkraftsstation, de har 

bara diesel respektive biogas. Det är bra att så pass många stationer har bensin för det ger en 

valmöjlighet vilket bolag man vill tanka hos och det ger en konkurrens situation som gynnar 

konsumenten i det långa loppet. 

 

3.2 Diesel 

 

Diesel är ett petroleumbaserat drivmedel som brukas i motorer vars tändning baseras på 

kompression.  Dieselmotorn har också en lägre energiförbrukning än vad en bensinmotor har. 

Så man behöver använda mindre mängd bränsle för varje mil man kör. ( Svenska petroleum 

institutet 2002) 

I Sverige förbrukar vi 4 miljoner m³ diesel per år, den svenska dieseln är också en så kallad 

MK1 diesel som är ett miljövänligare bränsle än vanlig diesel och som släpper ut mindre än   

7 % kväveoxider och 18 % partiklar. (Dagens Industri 2008)  

 

Diesel har länge varit ett bränsle som mestadels används av lastbilar och taxibilar och inte 

varit så vanligt bland personbilar. Men diesel är ett drivmedel på frammarsch hela 18 % av 

bilarna som såldes i Sverige var en dieselbil 2007 (Dagens Industri 2008).  

Och det märks på antalet mackar som har det tillgängligt. Det flesta mackarna har diesel i sina 

pumpar det ger en bra tillgänglighet på bränslet. Och det behövs när allt fler bilar använder sig 

av det. 

 

 
 

/wiki/Temperatur
/wiki/Tryck
/wiki/Petroleum
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3.3 Etanol 

 

Etanolbränslet är en bladning av etanol och bensin som kallad E85. Eftersom etanol har ett 

högre oktantal än bensin och brinner långsammare kan motorn få en högre verkningsgrad än 

vid bensindrift. Etanol framställs normalt genom jäsning av socker- och kolhydratrika råvaror. 

Etanol innehåller inte svavel eller cykliska kolväten som till exempel bensin gör, inget sot 

bildas heller i en etanolmotor eftersom det vid ofullständig förbränning endast bildas 

acetaldehyd och en mycket liten mängd formaldehyd. Den allra största andelen (cirka 90 %) 

av de oförbrända ämnena är dock ren etanol som även finns med i det naturliga kretsloppet 

och därför i dessa sammanhang är försumbart. Bilar som kan köras på både bensin och etanol 

(E85) kallas FFV vilket står för Flexi Fuel Vehicle. Det är möjligt att konvertera bensinbilar 

till att gå på etanol. En etanol bil drar lite mer bränsle än vad en vanlig bensindriven bil gör, 

cirka 20-30% mer bränsle får man räkna med.(Svensk Etanol 2008)  

 

Etanol är det miljöbränslet man satsar mest på av de alternativa bränslena. Försäljningen av 

etanolbilar har ökat mycket de senaste åren och det märks på antalet drivmedelsstationer som 

tillhandahåller bränslet. Ungefär 1/3 av alla stationer runt Västerås har etanol, dessa stationer 

ligger utspridda runt stadskärnan vilket ger en god tillgänglighet om man ska tanka.  

Etanolen är som sagt på stark frammarsch och jag ser stora möjligheter till att ännu fler 

stationer kommer följa trenden och börja sälja etanol. Det finns också en ny lag som antogs 

april 2006 som säger att drivmedelstation ska ha något miljövänligt bränsle tex etanol eller 

biogas. Men lagen var inget krav 2006 utan den antogs som en handlings plan vilken stramas 

åt så fler och fler bensinstationer omfattas av förslaget fram till 2010. Det kommer också vara 

möjligt för mindre stationer på lansbygden att få dispens från lagen, men det är lite oklart om 

de ska få det för all framtid. (Miljödepartementet 2005) 

 

 

3.4 Fordons gas 

 

Fordonsgas är ett samlingsnamn på de bränslen som kan användas till gasfordon.  

Fordonsgas är antingen fossil gas, biogas eller en blandning av dessa.  Jämfört med bilar som 

drivs med bensin eller dieselolja har bilar som drivs med fordonsgas lägre utsläpp av miljö- 

och hälsofarliga avgaser. Majoriteten av fordonsgasen i Sverige består sedan några år av 

biogas som i april 2008 stod för drygt 55 % av fordonsgasen. Det enda fordonsgasen som 

finns i Västerås är biogas.  

När det gäller klimatpåverkan så innebär användning av biogas en cirka 85% minskning av 

utsläppen än om man kör på fossila bränslen. Biogas är också i princip koldioxidneutralt. 

Därför klassas gasdrivna bilar som miljöbilar. Enligt statens energiutredning är biogas det 

mest miljövänliga fordonsbränslet som finns kommersiellt tillgängligt i dagsläget.(Svenska 

gasföreningen 2008) 

 

Gas för att driva bilar har inte riktigt slagit igenom och det är en väldigt liten del som är gas 

bilar i Västerås. Detta kan bero på flera olika saker. Dessa bilar är dels dyrare att köpa än bilar 

/wiki/E85_%28br%C3%A4nsle%29
/wiki/Oktan
/wiki/Bensen
/wiki/Acetaldehyd
/wiki/Formaldehyd
/wiki/Br%C3%A4nsle
/wiki/Gasfordon
/wiki/Fossil
/wiki/Biogas
/wiki/Bensin
/wiki/Dieselolja
/wiki/Avgaser
/w/index.php?title=Koldioxidneutral&action=edit&redlink=1
/wiki/Gasbil
/wiki/Milj%C3%B6bil
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som drivs med vanligt bränsle och tillgången på biogas väldigt begränsad både i Västerås och 

resten av landet. I Västerås finns det två stationer som har biogas tillgängligt, men bara en av 

dem är avsedd för privatpersoner. Den andra stationen servar stadens bussar som använder sig 

av biogas. 

 

3.5 Alkylatbensin 

 

Alkylatbensin är en speciell bensin som är det bästa bränslet till gräsklippare, motorsågar och 

äldre båt motorer. 

Äldre 2-taktsmotorer med förgasare förbränner endast 70-80% av bränslet och resten släpps ut 

mer eller mindre oförbränt och hamnar antingen i vattnet eller i luften. Det är därför viktigt att 

de skadligaste kolvätena tas bort ur bensinen. 

Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle och innehåller i stort sett inga av de 

skadligaste kolvätena bensen, aromater, polyaromater. 

Tillgången på alkylatbensin är begränsad och det är därför viktigt att den används där 

miljönyttan är som störst. (Sjöfartsverkets faktablad 2006) 

 

Alkylatbensin finns bara på en pump i Västerås (OK Q8, 12). Denna bensin skulle kunna 

användas mycket mer speciellt till båtmotorer.  Det borde finnas på någon mer station i stan. 

Eftersom Västerås är en Mälarstad med mycket fritidsbåtar. De två sjömackarna som finns 

borde kunna tillhandahålla bränslet. 

 

 

 

4. Förutsättningar i olika områden runt stan 

 

Se bilaga 1 för karta över befintliga drivmedelsstationer. Varje station har ett nummer               

tex. Preem 4. Då motsvarar det station 4 på kartan. 

 

Här nedan kommer en genomgång av stadens större områden, dels så kommer ta upp lite vad 

det finns för stationer och om det finns några problem eller liknade. 

 

4.1  Erikslund 

 

Stationer idag 

 

Erikslundsområdet har tre drivmedelsstationer tillgängliga, två är automatstationer Din x 32 

och Statoil 6 sen finns också den bemannade Ok Q8. 9. Alla dessa tre stationer är av 

karaktären tanka när du handlar eftersom alla stationer mer eller mindre ligger mitt inne bland 

köpcentren på området. Visst Ok Q8 macken kan kanske ta lite kunder både från bilar som är 

på väg på E18 och på väg till Surahammar, Statoil mackan ligger också längs Suravägen så 
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den kan nog dra till sig en del passerande trafik. Men i det stora hela så är de flesta kunderna 

till dessa mackar besökande till Erikslund.   

 

Nya förutsättningar 

 

Erikslund är ett område med stora möjligheter. Det har växt mycket de senaste åren och det 

ser inte ut att sluta expandera. Som det ser ut idag så räcker de tre stationer som redan finns på 

Erikslund för att täcka behovet av drivmedel i området, men nu när den nya infarten till 

området från E18 blir byggd och Ikea med flera ska etablera sig vid västra delarna av 

Erikslund. (Statsbyggnadskontoret ÖP 55 2004) Så kommer det absolut att finnas ett behov av 

en station i den delen av området.  

 

Problemställningar 

 

Hela området Erikslund är ganska trångt. Bensinstationerna ligger lite nära köpcentrumen och 

restaurangerna. Detta kan innebära en risk om något skulle hända vid en station eftersom allt 

ligger så nära inpå varandra. Det är speciellt OK Q8.9 och Din x 32 som ligger lite olämpligt 

Statoil 6 är inte lika problematisk.    

 

Övrigt  

 

Erikslund ligger i direkt anslutning till E18. Det skulle finnas möjlighet att lägga en stor 

station/ rastplats direkt intill vägen och på sidan av Erikslund. På denna station så skulle man 

kunna fånga upp mycket trafik som går genom stan på E18. Vid den nya infarten till 

Erikslund från E18 finns ett bra läge att lägga en station. 

 

 

4.2 Tunby 

 

Stationer idag 

 

Tunby är ett område där drivmedelsstationerna verkligen har klumpat ihop sig på.  Vi har hela 

4 vanliga tankstationer och flera stationer med truckdiesel på det inte så stora området Tunby.  

Dels så har Ok Q8 18, Jet 28, Bilia 35 och Preem 29. Inga av dessa stationer är bemannade 

utan alla är så kallade automatstationer.  Själva området består mest av saker som har med 

bilar att göra tex. Verkstäder och bilförsäljning det kan kanske ha att gör att så många 

stationer har etablerat sig på Tunby. Mackarna servar först och främst folk som besöker någon 

av områdets affärsverksamheter, men även genomfarts trafik som kommer på Bergslagsvägen 

tex. från Hökåsen eller Sala kan stanna till på mackarna på Tunby. 
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Problemformuleringar 

 

Tunby området som sträcker sig från Norrleden till Nyängsleden är ett komprimerat område 

med många drivmedelstationer på en liten yta. Det har varit ännu fler stationer där men några 

har lagts ned på grund av lönsamheten. Fler stationer kanske kan få problem i framtiden.  Det 

är något man ser i hela landet. 

 

Nya förutsättningar  

 

Tunby området sträcker sig också ut mot Hökåsen på andra sidan Nyängsvägen och det finns 

planer på att expandera området ännu mer ut mot Sala hållet. I detta område finns även planer 

på att etablera ett truckstopp. Det finns både gott om utrymme och bra förutsättningar. Det 

finns planer på att bygga nya in och utfarter till de omgivande områdena från Bergslagsvägen. 

En station skulle kunna ligga antingen vid Lundarondellen eller om det byggs något ny infart 

längre ner på Bergslagsvägen.  

 

Övrigt 

 

Ingen av stationerna på Tunby har någon sorts miljöbränsle.  

 

 

4.3 Bäckby området 

 

Stationer idag 

 

Bäckby har 4 drivmedelsstationer en är bemannad Statoil 1 och sen finns det fyra 

obemannade  Jet 26, Ok Q8. 10, Din X 37 och Shell 25. Vilka servar då stationerna på 

Bäckby, Jet 26. Ok Q8 10 och Din X 37 ligger inne på handelsområdet på Bäckby så de har 

mycket besökande kunder. Men även människor som bor på Bäckby och Skälby har dessa 

stationer närmast när de ska tanka. 

Statoil 1 Shell 25 ligger lite utanför Bäckby och är mer av att man uppsöker stationerna för att 

tanka eller att man är förbipasserande på Surahammarsvägen. Statoil stationen är också 

bemannad och har livsmedel så den drar en hel del folk från områdena omkring som vill 

handla livsmedel. 

 

Nya förutsättningar 

 

Både Skälby och Barkarö området växer mycket med ny boende.  Detta ger att stationerna 

runt Bäckby får ett ännu större upptagningsområde. Och detta kanske kan ses som ett tillfälle 

att etablera en ny station i området. 
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Problemformuleringar  

 

Statoil 1 är en station där det är mycket folk i rörelse. Eftersom den både säljer livsmedel och 

snabbmat så drar det till sig fotgängare från områdena runt omkring. Ur en trafiksäkerhets 

synpunkt så är det farligt att ta sig till stationen. Vägar omringar hela området och dåliga 

övergångsställen gör överfarten mindre säker.   

Ok Q8 ligger väldigt nära inpå övriga verksamheter där det ligger. Det är nästan lite insprängt 

mitt emellan två hus. Det är inte mer än 20 meter till de andra husen och det rör sig ganska 

mycket folk i detta område. 

 

 

Övrigt 

 

Tvätthall och gasol finns tillgänglig på Statoil 1. 

 

 

4.4 E18 

 

Stationer idag 

 

Motorvägen E18 som går genom hela Västerås har fyra stationer nära eller i direkt anslutning 

till vägen. Det är Shell 24, Ok Q8 14, Hydro 22 och Statoil 4.  Två av stationerna är 

bemannade och har livsmedel. Det är Shell och Ok Q8. De andra två är automatstationer 

Hydro och Statoil.  Alla stationer efter E18 ligger i Västerås centrala delar och det innebär 

ganska tät bebyggelse runt omkring stationerna. Vilka konsumenter servar då dessa stationer?  

Eftersom stationerna ligger så centralt så har de stort upptagningsområden, större delen av 

city har stationerna som närmast. Även trafik på E18 kan stanna till och tanka på stationerna.  

 

Nya förutsättningar 

 

Om man skulle bygga en stor knutpunkt/station i början eller slutet av stan så skulle några av 

dessa stationer längs E18 inte behövas lika mycket. Man skulle kunna ta bort någon av de 

stationerna som ligger olämpligt inne i city.  

 

 

Problemformuleringar 

 

Shell och Ok Q8 som har livsmedel och snabbmat ligger i eller nära bostads områden. Detta 

gör att stationerna drar till sig fotgängare som ska ta sig dit.  Trafiksäkerheten för dessa 

oskyddade personer är inte den bästa på någon av stationerna. 

Ok Q8 ligger väldigt nära bostadsområdet Krutkällarbacken det är nog inte mer än 35 meter 

till närmast bostadshus och kanske 10 till det närliggande hotellet. 
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Det kan vara svårt att ta sig av E18 för att komma till stationerna längs vägen. Det är ganska 

dåligt skyltat så det är svårt att hinna svänga av avfarten om man inte vet var stationen finns. 

 

Övrigt 

 

Shell stationen har tvätthall. Ok Q8 stationen har gasol att köpa.  

   

 

4.5 Stockholmsvägen 

 

Stationer idag 

 

Längs Stockholmsvägen finns 6 drivmedelsstationer och alla ligger i direkt anslutning till 

vägen. Tre av stationerna är bemannade med livsmedel det är Statoil 2, Preem 31 och Ok Q8. 

12.  Det finns också 3 obemannade stationer längs stråket Jet 27, Ok Q8.15 och sedan har vi 

också Svensk Växtkraft AB 36. 

Stockholmsvägen har bra utbud av stationer. De ligger också bra till precis intill vägen så de 

har bra tillgänglighet vilket är viktigt. Det är bra att det också både finns automat och 

bemannade stationer längs stråket så man får en valmöjlighet var man vill tanka.  

Vilka kunder servar då dessa stationer längs Stockholmsvägen? De har ett stort upptagnings 

område. Både konsumenter som bor längs vägen tex. vid Skiljebo eller Klockartorpet 

använder stationerna, men det är även mycket trafik längs vägen. Det är en av Västerås mest 

trafikerade vägar så många kunder kan komma från genomfartstrafik. 

 

Nya förutsättningar  

 

Stockholmsvägen är väl tillgodosedd med drivmedelsstationer, men man skulle kunna tänka 

sig att planera ett truckstopp/ bensinstation på andra sidan rondellen vid på farten till E18. En 

sådan etablering skulle både kunna serva folk från Irsta och Gäddeholms området men även 

lastbilar skulle kunna stanna till och trafik som passerar på E18. 

 

Problemställningar 

 

De 3 stationerna som är bemannade och har livsmedel längs denna väg är Statoil 2 . Preem 31, 

Ok Q8 12. De har ganska dålig trafiksäkerhet för fotgängare som besöker stationerna. 

Eftersom de ligger i ganska tätbebyggt område med många bostadshus så blir stationerna 

besökta av många människor som kommer dit till fots. Det gör att man måste ge sig ut i 

trafiken för att komma till stationen men även inne på själva macken så är det mycket bilar i 

rörelse och det passar inte så bra ihop med fotgängare.  
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Övrigt 

 

Längs Stockholmsvägen finns Västerås enda fordonsgas station som är tillgänglig för 

allmänheten. Den ligger långt ner på vägen ner mot stan på en sidogata (Retorgatan) så 

stationen är i ett ganska så centralt läge för hela Västerås.  

Längs vägen finns också en av de få stationerna som säljer alkylatbensin på pump det är Ok 

Q8 12.  

 

4.6 Viksäng 

 

Stationer idag  

 

Viksäng har två bensinstationer det är OK Q8 19 och Norsk Hydro 20.  Bägge stationerna 

ligger i direkt anslutning till Björnövägen och är bemannade. Det finns också livsmedel på 

bägge dessa stationer. 

 

Nya förutsättningar  

 

Nya Kokpunkten som ska byggas nere vid gamla kraftvärmeverket, ligger nästan granne med 

Viksäng. Det kommer att dra mycket folk till detta område både besökande från Västerås och 

andra orter. Då kommer stationerna på Viksäng vara de närmast tankställena.    

 

 

Problemställningar 

 

Norsk Hydro 20 ligger väldigt nära bostadshusen. Det ligger nästan insprängt mellan 

Björnövägen och husen.  Placeringen är verkligen inte optimal för en säker miljö i 

bostadsområdet.   

Ett annat problem som finns är att Viksängsskolan ligger bara några hundra meter bort ifrån 

Hydro stationen. Macken är närmaste ställe där godis och liknade går att köpa så det drar till 

sig barn som ger sig ut i trafiken för att komma dit. Det finns inga övergångsställen så om 

man ska ta sig till stationen måste man ta sig över vägen som är rikligt trafikerad. 

 

 

Övrigt 

 

Stationerna på Viksäng är de enda stationerna som finns på sydost sidan om E 18. De har 

verkligen en viktig funktion att serva de stora områdena Hamre, Talltorp och Framnäs. Så det 

finns ett bra underlag för dessa stationer på Viksäng.   
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4.7 Ensamma stationer 

 

Stationer idag 

 

Det finns ett antal stationer runt stan som inte ligger i samma område som någon annan 

station. De ligger kanske lite avsides eller i något område där det bara finns underlag för ett 

tankställe. I Västerås så finns det 10 olika stationer som inte går att specificera till något 

område de är Ok q8 7,8,11,15 och 16.  Statoil 5.  Preem 30. Shell 23. Norsk Hydro 21. Alla 

dessa stationer har viktiga funktioner i drivmedelsutbudet för stan. Det ger en mycket större 

bredd när dessa stationer finns utspridda i mindre områden runt stan än om bara de stora 

områdena skulle ha drivmedelsstationer.  En stations som Ok Q8 11 som ligger ute på Gryta 

vid Coop Konsum är ett perfekt exempel på en station som breddar stans utbud på drivmedel. 

 

Nya förutsättningar  

 

Det finns en ny lag (Miljödepartementet 2005) som säger att alla stationer i framtiden ska ha 

någon slags miljöbränsle. Det kan vara ett hot mot dessa ensamma stationer. Många av de är 

inte lika stora som de stationer som ligger i större områden och det innebär stora ekonomiska 

kostnader om man ska bygga om en station till att kunna tillhandahålla någon slags 

miljöbränsle. Detta kan innebära att många stationer kanske inte kommer kunna göra dessa 

förändringar så de får lägga ner verksamheten.   

 

Problemställningar 

 

Ett problem som kan finns är att det blir mer tranporter av bränsle som ska ut på vägarna om 

det finns många utspridda stationer.  Om stationerna ligger mer spridda så måste tankbilarna 

ge sig ut på mindre vägar för att ta sig in till dessa områden. Vilket inte är så bra, det är bättre 

om de kan hålla sig till större vägar som är anpassade för tranporter av farligt gods. Ur den 

synvinkeln så är det bättre om stationerna ligger samlade runt större områden och vägar.  

 

Övrigt 

 

Många av stationerna som ligger utspridda i olika områden runt stan har en större funktion än 

att bara serva bränsle. Många fungerar också som samlingspunkt och närlivs för området de 

ligger i tex. Ok Q8 8, 14. Därför är det viktigt att man försöker behålla dessa stationer.   
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4.8 Sjöstationer 

 

Västerås är en Mälarstad med mycket fritidsbåtar och flera hamnområden. Det finns två olika 

sjöstationer runt mälarstranden en vid Öster mälarstrand som heter Mälarparkens bensin och 

cafe 34. Den andra stationen ligger vid Lögarängen Sjömacken 33. Bägge dessa stationer 

drivs av mindre privata företag som bara har en station. Det som är speciellt med en sjömack 

är att stationen är uppbyggt på flyt pontoner och ligger på vattnet. Detta är nödvändigt så att 

båtar kan komma till att tanka. 

 

Nya förutsättningar  

 

En förflyttning av stadens båtuppläggnings platser håller på att ske. De flyttas från Öster- 

Mälarstrand till Johannesberg där nya bryggor och upptagnings platser byggs. Det kommer 

även att byggas bryggor så en del båtar kommer att få båtplats i detta område. Så från att ha 

varit två stora hamnar för fritidsbåtar så får man en till hamn vi västra delen av mälarstranden. 

Där skulle det vara läge att lägga en till sjöstation. 

 

Problemställningar 

 

Bensinstationer som ligger på vattnet känns som en lite mer riskabel konstruktion än en vanlig 

station som ligger på fast mark. Dels blir själva tanktillfället lite mer avancerat när man har en 

guppande båt som ska tankas. Men det är även mycket svårare att kontrollera bensin i vatten 

än om det blir utsläpp på fast mark. Det måste anses som viktigt att skydda Mälaren från alla 

sorters utsläpp vilket kan bli svårt från en sjöstation.     

 

 Övrigt 

 

Västerås sjöstationer fyller en viktig funktion i båtlivet för många Västeråsare. Staden är en 

sjöstad och det är viktigt att man värnar om tillgängligheten på bränsle för båtägarna. Men det 

får inte gå ut över säkerheten för miljön och olyckor. 
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5. Truckstationer 

 

Se bilaga 3 för karta över truckdieselstationer 

 

Truckdiesel finns på ett antal drivmedelsstationer runt Västerås. På dessa stationer finns det 

enbart truckdiesel och de är anpassade så lastbilar kan komma till att tanka. På det flesta 

stationerna så är det bara en tank som står ovanför marken och det finns oftast bara en pump. 

De stationer jag har räknat är stationerna som alla lastbilar kan komma åt, alltså allmänna 

stationer. Det finns fler stationer med truckdiesel, men de står på inhägnat område och är bara 

tillgängliga för företagets dieselbilar. Det finns 9 stationer med truckdiesel i Hydro 1, Preem 

2, Preem 3, Internationell diesel service 4, Branzells Elektro diesel 5, Preem 6, Shell 7,  

Statoil 8 och Statoil 9. Alla dessa stationer ligger i industri områden tex. Haksta, Stenby. Det 

är kanske inte så konstigt eftersom nästan alla tunga tranporter med tex. lastbil utgår från 

något av industriområdena  runt stan. Det är ganska bra täckning på truckdieselstationer runt 

Västerås. Man skulle kanske kunna ha någon station i stadens västra delar för där finns det 

ingen tillgänglig.  

Det man kanske skulle kunna titta närmre på är ett lite större truckstopp längs E18, där 

transporter som går genom stan kan stanna till och tanka men även sova över på inhägnat 

område. Tänkbara områden skulle kunna vara vid Hälla eller någon stans runt nya på farten 

till E18 vid Erikslund.  
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6. Kriterier vid nya etableringar 

 

När man ska titta på en ny drivmedelsstation i något område så är det viktigt att man gör en 

noggrann analys av hur området kommer påverkas.  Här nedan kommer jag att ta upp ett antal 

punkter som man kan undersöka och titta på när ska planera en ny station. 

 

Trafiksäkerhet  

 

Det viktiga är att det finns förutsättningar för att skapa en trafiksäker miljö för trafikanter i 

fordon, men även fotgängare som besöker stationen.  Dels så kan man titta på vilka 

möjligheter man kan skapa för människor att ta sig till stationen tex är det många vägar runt 

omkring, vilken hastighet är det på omgivande vägar, finns det trafikljus i närheten.  

 Man kan även titta på hur det ska se ut inne på själva stationsområdet, hur pumparna ska 

läggas och byggnaders placering för att göra det trafiksäkert. Ibland kommer trafiksäkerheten 

på stationen lite i andra hand men det är mycket viktigt att man försöker få till en så säker 

miljö som möjligt för alla besökande.  

 

 

Säkerhets avstånd 

 

Vid etablering av drivmedelsstations så ska säkerhetsavstånd till bebyggelse beaktas 100 

meter eller vid särskilda omständigheter 50 meter till omgivande byggnader.(Boverkets, 

Bättre plats för arbete). De olika avstånden berör olika risker, 50 meter motiveras av 

riskhänsyn medans det resterande skyddsavståndet beror på andra störningsfaktorer som 

buller, lukt, ljusstörningar och luftföroreningar. Hur stort skyddsavstånd som behövs beror på 

lokala förutsättningar.  

 

Det finns också ett dokument från Räddningsverkets Allmänna råd där man ska beakta 25 m 

till närmast A-byggnad (bostad, samlingslokal, kontor, servering)  

 från lossningsplats för bensintankfordon. Dessa två krav motsätter sig själva lite gran, men 

det är viktigt att man för varje specifikt fall gör en analys av läget. Om man anser att risk 

finns så kan man använda sig av tekniskt eller mekaniskt skydd för att få lägga en station 

närmare bebyggelse.  Skyddsvallar eller liknande kan användas för att skydda närliggande 

bebyggelse (Svenska Petroleum Institutet 2002) .  

 

Miljöanalys 

 

Kommer omgivande natur kunna ta skada och hur stor miljöpåverkan kommer en 

nyetablering innebära på området? Det är viktigt att man får en helhetssyn på hur miljön kan 

påverkas dels om något kan ta skada av föroreningar och dylikt men också hur området 

förändras när en drivmedelsstation etableras. En ny station ska tex. aldrig läggas i närheten av 
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vattenskyddsområde. Eftersom petroleumprodukter är mycket besvärliga med hänsyn till 

föroreningar. Det räcker med en liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten 

odrickbart.(Naturvårdsverket 2000) Så det är av yttersta vikt att man utformar stationen på ett 

sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.  En viss påverkan på miljön 

kommer alltid en bensinstation att ha men självklart så ska man försöka göra så mycket man 

kan för att minska ner föroreningarna.  

 

Omgivande bebyggelse  

 

Vad är det för bebyggelse i området där en station ska läggas, är det känslig miljö som i ett 

bostadsområde eller är det industriområde?  Självklart är inte ett industriområde lika känsligt 

som det finns boende i närheten. En drivmedelsstation drar till sig mycket trafik och rörelse så 

man måste ta extra hänsyn till om det finns boende i området. Ibland går inte detta att undvika 

och då får man försöka göra det på bästa sätt.  

 

Underlag 

 

Finns det ett underlag och behov av en drivmedelsstation i det området man tänkt? Det finns 

flera olika parametrar man kan titta på tex. Hur mycket trafik det är på omgivande vägar, om 

det är något som drar folk dit som köpcentran och annan verksamhet.  Finns det boende i 

området som skulle kunna använda stationen dels för att tanka men även som livsmedelsbutik. 

Om ska det finnas livsmedelsförsörjning på stationen så ska det helst inte konkurrera med 

andra livsmedelsbutiker i området.  

Det viktiga är att man försöker skapa sig en helhets bild över vilket behov det finns för 

nyetablering. 

 

Vem får etablera sig  

 

Det är viktigt att titta på vilket bolag som ska få etablera sig Det bästa är att ha en stor 

mångfald av vilka bolag som finns i ett område, men även se vilka bolag som har bäst 

förutsättningar för att tillgodose de krav som ställs. En del bolag etablerar nästan bara 

bemannade stationer medan andra endast har obemannade.  Vissa bolag är mer service 

inriktade med tex. livsmedel, tvätthallar, enkla reservdelar, snabbmat och vilket bolag man 

väljer beror på vilka som kan motsvara ens krav på bästa sätt. 

 

Påverkan på omgivande handel 

 

Om en ny station ska etableras så är en viktig del att göra en analys av hur omgivande bensin 

och livsmedels försäljare kommer att påverkas. Det är viktigt att det finns en konkurens 

situation men det är inte bra om man slår ut någon redan befintlig verksamhet när man lägger 

en ny station.  Detta gäller dels andra bensinstationer men även mindre livsmedelshandlare 

kan påverkas om man lägger en ny station med livsmedel i närheten.  
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Olika bränslen 

 

Vilka bränslen ska finnas tillgängliga? Det är bra att ha ett så stort utbud av bränslen som 

möjligt. Man kan titta på om det finns några andra stationer i området vad de har för bränsle 

och försöka få till så att alla bränslen finns tillgängliga i alla fall på någon station i området.  

Miljöbränslen är extra viktigt att det finns, men att tvinga det på stationerna är kanske inte rätt 

väg att gå. Det är viktigare att man ser det i ett större perspektiv och försöker få så bra 

spridning i stället på de olika miljöbränslena över staden.     

 

 

 

7 Nya stationer 

 

 

Se bilaga 2 för karta över nya lägen.  

 

7.1  Erikslund 

 

Erikslundsområdet har 3 drivmedelsstationer i dagsläget vilket räcker ganska bra, men 

området växer mycket med nya affärsverksamheter. Området har en stor potential att ha en 

drivmedelsstation till. Den tänkbara platsen för en nyetablering skulle vara vid den nya 

infarten från E18 till området. (Statsbyggnadskontoret ÖP 55 2004) Infarten blir till 

Erikslunds Västra delar där nya Ikea ska ligga.  

Om man skulle lägga en station i anslutning till E18 så skulle man kunna ha lite 

turistinformation om Västerås stad på stationen.  

 

Underlag 

 

Med utbyggnaden av Erikslund så kommer det att finnas ett stort behov av en 

drivmedelsstation längs den nya påfarten från E18. Stationen kommer finnas på västra delen 

av Erikslund där mycket ny trafik till området kommer finnas.  

 

Trafiksäkerhet 

 

Det kommer finnas bra möjligheter att skapa en trafiksäker miljö runt stationen, eftersom 

infarten inte byggts än så kan rätt åtgärder vidtas för att skapa en säker miljö. Det blir också 

mestadels bilister som kommer att ta sig till denna station eftersom det inte finns några 

bostadsområden i närheten så det kommer inte dra tills sig många oskyddade trafikanter.  
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Miljöanalys 

 

Det finns en miljöanalys gjord på området i Översiktsplan Öp 55 av Erikslundsområdet. Där 

tar man upp miljösituationen i området och det borde inte vara några problem med att 

omgivande natur kan ta skada.  

 

Omgivande bebyggelse (säkerhetsavstånd) 

  

Det kommer inte att finnas någon omgivande bostadsbebyggelse i närheten av 

drivmedelsstationen men annan affärsverksamhet kan läggas på tomter bredvid. Det kommer 

inte heller att vara några problem att tillgodose Sprängämnesinspektionens föreskrifter enligt   

(SÄIFS 1997:8) om säkerhetsavstånd på 25 m. 

 

Vem får etablera sig 

 

Vem som skulle få etablera sig på denna plats beror nog lite på vad som kan erbjudas från 

bensinbolaget.  Det ska absolut vara en bemannad drivmedelsstation som etableras och gärna 

med någon slags livsmedels, snabbmats försäljning. Vilka drivmedel som borde finnas på 

stationen så självklart bensin och diesel, men även etanol. Sen kan även något av de andra 

miljöbränslena tex. biogas finnas eftersom det inte finns något biogas ställe i denna delen av 

stan. Men också för att det kommer många besökare från andra orter till Erikslund då är det 

bra att kunna erbjuda biogas. 

 

 Påverkan på omgivande handel 

 

En ny bensinstation vid Erikslunds västra delar vid den nya infarten kommer inte att påverka 

omgivande handel nämnvärt. Det finns redan tre befintliga stationer i området men de är 

belägna till andra sidan av Erikslund.  Den nya stationen är tänkt att serva inkommande trafik 

på den nya infarten och det är ny trafik som tillkommer området. Så de andra stationerna 

kommer ha kvar redan befintlig trafik som rör sig runt de östra delarna. Det finns heller inga 

små livsmedelshandlare i området som kan påverkas av att stationen säljer livsmedel.     
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7.2 Rondellen Grytavägen/Norrleden 

 

 

Vid rondellen som binder samman Grytavägen och norrleden skulle en etablering av en 

bensinstation kunna passa bra. Det skulle då bli på den södra sidan av rondellen mitt emot 

Lidl.   

 

Underlag  

 

Båda vägarna som går förbi stationsområdet är rikligt trafikerade.  Norrleden har en daglig 

cirka 10000 fordon på denna sträcka och Grytavägen har  runt 7000 fordon per dygn. Det 

finns mycket trafikanter att serva, sen finns även Lidel och Ica gryta i samma rondell. Många 

som handlar kan passa på att tanka om det skulle finnas en bensinstation.   

 

Trafiksäkerhet 

 

Det tänkbara läget ligger vid en rondell och som sagts tidigare så är det ingen optimal lösning. 

Men om man tänker till redan tidigt i projekteringsfasen och kanske gör en speciell till och 

från fart så borde det inte bli några problem.  

 

Miljöanalys 

 

Området där stationen är tilltänkt att ligga är inte speciellt känsligt med avseende på miljön. 

Norrleden som går förbi är en rikligt trafikerad väg så det finns redan en miljöbelastning i 

området. Så en etablering av en drivmedelsstation borde inte ha allt för stor inverkan. 

 

Omgivande bebyggelse 

 

Det finns ingen direkt inpå liggande bebyggelse i närheten av den tänkta stations platsen. Den 

närmaste bebyggelsen är mataffären Lidl som ligger på andra sidan vägen. Men Nordanby 

bostadsområde ligger inte allt för lång ifrån tilltänkta tomten. Det är ett litet skogsparti som 

skiljer bostäderna från vägen och rondellen. Det är svårt att uppskatta hur lång avståndet är 

men det borde inte vara några problem att uppfylla rådande säkerhetsföreskrifter med tanka på 

avstånd.    

 

 

 Påverkan på omgivande handel 

 

Det finns flera närliggande stationer i samma område som denna tänkbara station skulle ligga. 

Först och främst är det stationer längs Norrleden som påverkas. Det är Statoil 3 och OK Q8 

11 som ligger längs vägen. Statoil stationen är det lite oklart med vad som kommer hända 

med, den kanske måste flyttas och då blir det nya läget ett riktigt bra ersättning ställe för 

stationen. Ok Q8 11 har mycket trafik väster ifrån på Norrleden men även västra Gryta har 
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stationen som närmast så den kommer också i fortsättningen att ha bra underlag. En station 

vid detta läge kommer definitivt att påverka men det beror lite på vad som händer området i 

framtiden.      

 

 

7.3 Lundamotet 

 

 

I rondellen som binder samman Bergslagsvägen och Nyängsleden på den östra sidan så skulle 

en etablering av en drivmedelsstation vara intressant. Det skulle kunna underlätta för 

trafikanter som befinner sig på bergslagvägen så de slipper in i tunby området för att tanka. 

Man skulle också kunna titta på att lägga ner någon av de andra stationerna inne på 

tunbyområdet om en nyetablering skulle ske. På Tunby finns många små bensinstationer och 

det vore bättre om man minskade ner på antalet förmån för en större station längs vägen. 

Tranporter av bensin till stationen går att göra säkert eftersom Bergslagsvägen är farligtgods 

väg. 

 

Underlag  

 

Vad gäller underlag för en station så är Berslagsvägen mycket trafikerad. Det är både trafik 

från Hökåsen och från Sala som passerar förbi på denna väg. Mättningar som gjordes på 

Bergslagsvägen 2005 visar på att runt 16000 fordon per dygn trafikerar dagligen vägen. Även 

Nyängsleden har mycket trafik mätningar visar på cirka 7000 fordon per dygn. Så om man ser 

på mängden trafik som trafikerar omgivande vägar så finns ett stort underlag.  Dels genom 

passerande trafik men även genom besökande till Tunby och Stenby området. 

 

Trafiksäkerhet 

 

Det kommer finnas stora möjligheter att skapa en säker miljö runt drivmedelsstationen. Om 

stationen kommer att ligga i anslutning till rondellen så att tillfart till området görs från 

rondellen måste man tänka igenom trafiksituationen. Så att det inte blir som för Statoil 3 i 

Stenby motet där till och från farter är alldeles för tvära.    

 

Miljöanalys 

 

Det finns inga kända miljörisker i området och om man skulle etablera en drivmedelsstation 

så skulle den inte påverka allt för mycket. 

 

 

Omgivande bebyggelse 

 

Det finns ingen närliggande bebyggelse som kommer att kunna påverkas av stationen. Den 
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närmast bebyggelse är bilfirmorna inne på Tunby området och det är en bra bit bort.  Närmast 

bostadsområde ligger ännu längre bort så det finns ingen risk att det blir några störningar pga. 

stationen.   

 

 

Vem får etablera sig 

 

Viket bolag som skulle kunna få etablera sig känns ganska öppet här. Det finns en Statoil 

längre ner längs bergslagvägen, men vilken man väljer det beror lite på om man lägger ner 

någon av stationerna inne på Tunby så skulle den kunna få flytta till denna nya plats.  

Stationen som ska etableras ska helst vara bemannad med livsmedel. Bränslen som skulle 

kunna vara aktuella är bensin, diesel och etanol, men man skulle även kunna ha biogas 

eftersom det inte finns någon station som har det i denna del av staden.       

 

 

 Påverkan på omgivande handel 

 

En station vid Lundamotet kommer att påverka ganska mycket. Det finns dels mycket 

stationer inne på Tunby men även de längre ner längs Bergslagvägen kommer att påverkas. 

Tunby är ett väldigt stationstät område som dels tar kunder från besökande till området men 

även mycket trafik längs Bergslagvägen svänger in på området och tankar. Lägger man en 

station vi rondellen precis innan Tunby så kommer det bli mycket enklare att stanna till längs 

vägen, än att svänga in i området. Så självklart kommer Tunby att påverkas. Man skulle 

kanske kunna ta bort någon av stationerna inne på området i förmån för en station ute vid 

rondellen. Längre ner längs Bergslagsvägen finns några stationer till. De påverkas inte lika 

mycket eftersom de ligger bra placerade längs mycket trafikerade vägar som Norrleden. En 

del trafik som tidigare kom längre ner på Bergslagsvägen kommer att stanna till redan vid 

Lundamotet för att tanka. Så en viss påverkan kommer stationen att ha.    
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7.4 Korsningen Österleden/Tillbergaleden 

 

 

Vid korsningen som binder samman Österleden tillsammans med Tillbergaleden finns ett 

tänkbart läge för att lägga en ny drivmedelstation. Den skulle då ligga vid norra sidan av 

korsningen på samma sida som Finnslätten.  

 

Underlag  

 

Båda vägarna Österleden och Tillbergavägen är rikligt trafikerade vägar.  Österleden som 

passerar korsningen har cirka 17000 trafikerande fordon per dag.  Tillbergaleden har inte lika 

mycket trafik men cirka 2000 passerande per dygn.  

 

Trafiksäkerhet 

 

Det borde inte vara några problem att skapa en trafiksäker miljö. Det finns gott om utrymme 

att jobba med för placering av stationen. 

 

Miljöanalys 

 

Det finns inga särskilt känsliga arter eller områden i närheten av var stationen ska ligga. 

Eftersom stationen ska ligga i en korsning så finns det redan mycket trafik i området. Så en 

bensinstation kommer inte att ha allt för stor påverkan.  

 

Omgivande bebyggelse(säkerhetsavstånd) 

 

Det finns ingen omgivande bebyggelse som man måste ta hänsyn till.  Närmast bostads 

bebyggelse som finns är västra delarna av Bjurhovda men det är inte så pass nära att det blir 

några störningar pga av trafik.  

 

 Påverkan på omgivande handel 

  

En ny station område kommer att påverka sina omgivande konkurrenter. Det är först och 

främst de andra stationerna som ligger längs Österleden/Norrleden.       

 

 

 

 

 



25 
 

7.5 Gilltuna 

 

 

Gilltuna har blivit intressant nu när den nya påfarten till E18 är i bruk. Det är först och främst 

lastbilar som kommer att använda påfarten när de är på väg till eller från Haksta 

industriområde. Ett truckstopp i området skulle även kunna användas av transporter som är på 

väg genom stan men vill stanna till för att tex. sova eller äta. 

 

 

Underlag 

 

Som det ser ut idag så finns det inget bra ställe på den västra delen av stan för 

lastbilchaufförer att stanna till och kanske äta och kunna sova lite på en trygg plats. Den finns 

verkligen ett stort behov eftersom hela Haksta industriområdet drar till sig mycket lastbilar, 

men även transporter på väg genom stan kommer att kunna svänga av tackvare den nya av 

farten från E18.  

 

Trafiksäkerhet 

 

Eftersom det planeras ett truckstopp och inte en vanlig bensinstation i området, så kommer det 

att bli en annan trafik till och inne på stationen. Det är först och främst lastbilar som stationen 

riktar sig till. Detta måste man ta hänsyn till när man planerar stationen. Lastbilar är stora och 

behöver stora utrymmen för att kunna manövreras. Även sikten är sämre på en lastbil, vad ska 

man då göra för att få en säker trafik situation? Först och främst så vill man ha en säker in och 

ut fart till stationen. Det borde inte bli några problem att göra. För man har mycket utrymme i 

området så det finns mark att jobba med. Inne på stationen så kommer det också kunna vara 

stora utrymmen så det borde inte vara några problem för lastbilarna. En sak man kan göra är 

att försöka ha så lite vanliga bilar på stationen som möjligt, eftersom de blir svåra att se för 

lastbilarna och det blir också mer folk i rörelse inne på stations området. 

 

Miljöanalys 

 

Det finns inga kända problem i området som man skulle behöva ta extra hänsyn till ur en 

miljöaspekt. 

 

Omgivande bebyggelse 

 

Det kommer inte att finnas någon omgivande byggnader runt stations området. Området 

ligger lite avsides vilket är bra eftersom det är bra om så lite vanligt folk som möjligt tar sig 

till stationen. 
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Vem får etablera sig 

 

 

Vem som ska få etablera sig i området beror lite på vilka som kan driva en trucksstation. Det 

är lite större och mer saker runt omkring en vanlig bensinstation. Det krävs att man har 

resurser. Men något av de stora bolagen tex Statoil eller OK Q8 skulle nog passa bra. 

 

 

 Påverkan på omgivande handel 

 

Ett truckstop i detta område kommer att vara ganska avsides. Det kommer inte att påverka 

direkt eftersom de närmast stationerna med truckdiesel ligger vid Haksta området. 

Tankställena på Haksta servar nog mer tranporter som görs inom Västerås närområde. Medan 

stationen vid Gilltuna i första hand skulle ta hand om långtradare som svänger av E18 och 

stannar till men även transporter som utgår från Haksta och ska ut på E 18. Det blir nog större 

och mer långt gående trafik som kommer besöka stationen vi Gilltuna.  
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8. Tranporter av farligt gods 

 

Se bilaga 4 för farligt godsleder. 

 

 

Säkerhetsnivån på en drivmedelsstation i dagsläget är väldigt bra. Det är få olyckor som 

händer både när det gäller själva tankningen av fordon och när dockning sker för att fylla på 

stationen med bränsle. Hur är det då med transporterna av bränsle på våra vägar? Det är stora 

mängder bränsle som transporteras dagligen på allmänna vägar.  

Vad det gäller tranporter av farligt gods så måste de göras på vägar som är avsedda för dessa 

tranporter. I Västerås så finns det ett tiotal vägar som är godkända. Se bilagor för karta över 

farligt gods vägar. 

 Som man ser på kartan så är det de större vägarna runt stan som är godkända. Det ger en bra 

möjlighet att transportera det farliga godset. 

Alla bensinbolag i Västerås tar sin bensin från Oljedepån som ligger vid Sjöhagen 

industriområde.  

 

Som det ser ut så är många av drivmedelsstationerna ihop klumpade på vissa områden runt 

staden. Visst finns det några som ligger för sig själva men det stora antalet ligger ihop. De 

flesta stationerna ligger också intill någon av de stora trafiklederna som går i stan tex. E18, 

Bergslagsvägen och Stockholmsvägen. Det är bra för då slipper tankbilarna in i mindre 

områden som är mer tätbebyggda utan de kan hålla sig till dom stora lederna.  

 

Det som vore det ultimata vore om man skulle kunna minska ner på antalet av tranporter av 

farligt gods, men drivmedlet måste ut till stationerna på nått sätt och man kan försöka göra 

själva transporterna så säkra som möjligt.  

I dagsläget så är alla farligt gods leder i Västerås större vägar. Det är bra dessa vägar har ofta 

bra avstånd till bebyggelse och räddningsfordon har bra tillgänglighet. 

 

Man vill helst inte ha några farliga transporter i områden där bebyggelse finns nära. Men 

ibland går detta inte att undvika tex Ok 2,14 vid Krutkällarbacken. Men då måste extra 

säkerhetsåtgärder vidtas när dessa stationer ska fyllas på.   

Man kan försöka att genomföra dessa tranporter när vägarna är som minst trafikerade för att 

undvika stor del av all trafik som vanligtvis trafikerar vägarna. 

Det finns också olika sorters tekniska skydd som kan användas för att skydda omgivningen 

vid själva dockningstillfället när tankbilen ska fylla på stationens tankar. 

En annan sak är att ha bra beredskap om något skulle hända så att räddningstjänsten, polis och 

förare av transporterna vet vad de ska göra om olyckan är framme så man kan begränsa 

skadorna så mycket som möjligt. 
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9. Slutsatser 
 

Västerås har bra utbud och tillgänglighet på drivmedelsstationer. Om man ser till den 

geografiska spridningen av stationer så har alla större områden en eller fler stationer.  Utöver 

alla som ligger samlade till de större områdena så finns det ett antal stationer som ligger själva 

utsprida till mindre områden och vägar. Dessa stationer hjälper till att öka tillgängligheten på 

bensinstationer runt Västerås. Så om man ser till spridningen på stationer så är det bra försett 

med avsikt på tillgänglighet. När man tittar på vilka bränslen som finns tillgängligt och var så 

är självklart vanlig bensin det mest använda och det bränsle som alla drivmedelstationer har. 

Efter bensinen så är diesel det näst störst bränslet och det har verkligen ökat mycket under 

senare år. Mycket tack vare att det blivit billigare att köra dieselbil än bensin. Vad det gäller 

miljöbränslen så är det nästan uteslutande etanol som dominerar marknaden. Det beror på 

flera olika saker men de styrande i landet har drivit en fördelaktig politik emot etanolen, som 

gynnats på flera olika sätt. Men biltillverkarna har också valt att satsa på etanolen, vår svenska 

biltillverkare Saab och Volvo har nästan uteslutande gjort etanolbilar. Om det är bra eller 

dåligt att etanolen växt sig så stark är svårt att svara på, men en liten breddning av 

miljöbränslena skulle nog vara bra för alla parter. Det är först och främst biogas som skulle 

vara aktuellt för Västerås, det finns en station i stan men det skulle nog finnas ett underlag för 

en till någonstans kanske i de västra delarna. Men om man ska försöka profilera något av de 

andra miljöbränslena så gäller det att göra det i hela Sverige. Så nya stationer anläggs på 

många nya orter så tillgängligheten ökar i hela landet. När man ser på service nivå på de redan 

befintliga stationerna så dominerar automatstationerna (25) utbudet medans det finns 12 

bemannade stationer. Det är bara bra att det finns en blandning mellan dessa två sorter, båda 

två har sina fördelar och nackdelar. Men det man kan säga i stort är att allt fler stationer får 

svårt att vara lönsamma. Priset för råolja ökar och minskar marginalerna för förtjänsten som 

handlarna har. Så stationer där bara drivmedel säljs måste komma upp i stora volymer för att 

kunna bli lönsamma. Det är det vi ser i dagsläget när många mindre stationer får slå igen pga. 

lönsamheten. En reaktion på detta kan man se hos de bemannade stationerna de blir mer och 

mer inriktade på att ha livsmedel och snabbmat till försäljning. Allt mer blir 

drivmedelsförsäljningen en bi sysselsättning. Om detta är bra eller dåligt kan man diskutera. 

Vad gäller krav och liknade på nya platser för drivmedelstationer så är det mycket viktigt att 

man redan i planerings stadiet går igenom vilka förutsättningar det finns för att kunna skapa 

en bra miljö för nyetableringar. Det är viktigt att man får en översikt över vad som kan bli 

problematiskt och vad som kan ställa till problem på den tänkbara platsen.  

 

Ett antal nya lägen har tagits upp i rapporten. De har tagits fram genom att jag först tittat på 

vilka områden där utbudet av stationer är undermåligt, men de nya lägena måste också 

uppfylla de viktiga kraven som ställs på bensinstationer i dagsläget.  Det som är det viktigaste 

delarna idag är att skapa en säker miljö runt stationen. Med en säker miljö så menas både ur 

trafiksynvinkel, men också att man minimerar risken för olyckor som kan skada miljön. Efter 

dessa krav som mer inriktar sig emot besökande till stationen så är det viktigt att man går 

igenom vilken påverkan en etablering får på omgivningen. En bensinstation ökar miljö 

påverkan ganska mycket genom den extra trafiken som tillkommer. Sen finns det också en 
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risk att det kan uppkomma olyckor och läckage som man har svårt att hantera. Det är inte 

säkert att olyckor händer men det är något man måste ta med i beräkningarna när man 

planerar nya stationer.      

 

De nya lägena som tagits upp i rapporten är placeringar som tagits fram både med hänsyn till 

efterfrågan men även beroende om det är ett lämpligt läge. Västerås har bra täckning över stan 

med stationer så det har inte varit så enkelt att hitta ny bra placeringar. Det har inte varit några 

helt självklara ställen utan det är mer att det finns en möjlighet för ett nytt läge. Sen får man ta 

ställning till om man vill ha en station på det tänkbara läget men det är något som man får titta 

på längre fram i processen.               
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10. Förslag till fortsatt arbete 
 

Det arbetet som har utförts i denna rapport tar upp redan befintliga stationer och nya tänkbara 

lägen för drivmedelstationer.  Det som man skulle kunna jobba vidare med i framtiden är att 

gå in mer i detalj på de nya områdena jag tagit upp. Om man beslutar att flera nya stationer 

ska byggas så måste man göra en mer detaljerad studie av de tänkbara områdena. Gå in mer i 

detalj på tex. hur miljön påverkas och vad de boende runt omkring har för synpunkter.  

Ett annan del som man skulle kunna titta närmre på är riskstationer. Min rapport har tagit upp 

lite om dåliga och farliga lägen. Men man skulle kunna göra en mycket mer ingående studie 

av de olämpliga lägena. Där man tittar på de olika riskerna som stationerna medför och man 

skulle också kunna titta på åtgärder som skulle kunna vidtas.    
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http://www.orebro.se/download/18.2c7b4bde10d82779b527fff37907/Strukturplan+rev.pdf      

den 08 06 06 

 

 

 

 

http://www.vasteras.se/Sbk/Oversiktsplanering/Pages/erikslund(op55).aspx
http://www.vasteras.se/Sbk/Oversiktsplanering/Pages/vasteras%20tatort.aspx
http://www.brandkarenattunda.se/sitefactory/sfobj.nsf/0/136079E5A9EEE87AC12572DD004F1543/$file/Hantering%20den%2008%2007%2010
http://www.brandkarenattunda.se/sitefactory/sfobj.nsf/0/136079E5A9EEE87AC12572DD004F1543/$file/Hantering%20den%2008%2007%2010
http://www.spi.se/fprw/files/Bensinstationer.pdf%20den%2008%2007%2012
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/51800
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2003/nfs2003_24k.pdf%20den%2008%2008%2007
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2003/nfs2003_24k.pdf%20den%2008%2008%2007
http://www.sjofartsverket.se/pages/15610/Faktablad_alkylat2.pdf%20den%2008%2009%2010
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=449&Application=Rattsinfo&sq=BBR&epslanguage=SV
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=449&Application=Rattsinfo&sq=BBR&epslanguage=SV
http://www.orebro.se/download/18.2c7b4bde10d82779b527fff37907/Strukturplan+rev.pdf
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Statoil AB 2008, Framtidens drivmedelsmarknad, Hämtat från 

http://www.statoil.se/file_archive/framtidens_dmmarknad/Framtidens_drivmedelsmarknad_St

atoil.pdf den 08 08 10 

 

 

Tekniska Nämnden Stab, Trafikflöden, Hämtat från Tekniska Nämnden Stab den 08 09 14 

 

 

 

Muntliga källor 

 

 

Helena Hansson, Trafikplanerare, tel 39 10 02 , helena.a.hansson@vasteras.se 

 

Sara Wändell, Trafikplanerare tel 39 10 56, sara.wandell@vasteras.se 

 

Jan Törnberg, Enhetschef tel 39 14 98, jan.tornberg@vasteras.se 

 

Cecilia Fager, Brandingenjör tel 39 82 24 cecilia.fager@mbrf.org 

 

Hans Larsson Arkitekt tel 39 12 54, hans.larsson@vasteras.se 

 

Cecilia Olsson Projektledare tel 39 16 58, cecilia.olsson@vasteras.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.statoil.se/file_archive/framtidens_dmmarknad/Framtidens_drivmedelsmarknad_Statoil.pdf%20den%2008%2008%2010
http://www.statoil.se/file_archive/framtidens_dmmarknad/Framtidens_drivmedelsmarknad_Statoil.pdf%20den%2008%2008%2010
mailto:helena.a.hansson@vasteras.se
mailto:sara.wandell@vasteras.se
mailto:jan.tornberg@vasteras.se
mailto:cecilia.fager@mbrf.org
mailto:hans.larsson@vasteras.se
mailto:cecilia.olsson@vasteras.se
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Bilaga 1. Förteckning över drivmedelsstationer 
 
 
Bensinstationer Västerås 

 

 

1.Statoil   

Hammarbyrampen,  

Bemannad  

livsmedel  

Bensin, diesel, etanol, biodiesel 

 

2.Statoil 

 Knektg. 2 

 Bemannad,  

Livsmedel,  

Bensin, diesel, etanol, biodiesel 

 

 

3.Statoil  

Bergslagsv. Nordanby 

Bemannad 

Livsmedel 

Bensin, diesel, etanol, biodiesel 

 

 

 

4.Statoil 1-2-3 automat  

Pilg. 

Obemannad 

Bensin 

 

 

5.Statoil 1-2-3 automat  

Österleden 

Obemannad 

Bensin, diesel, biodiesel 

 

 

6.Statoil 1-2-3 automat  

Traversg. 12 

Obemannad 

Bensin, diesel, etanol, biodiesel 

 

 

 

7.OKQ8  

Blomsterg 

Obemannad 

Bensin, diesel 
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8.OKQ8  

Djuphamnsv. 3-5 

Bemannad 

Livsmedel 

Bensin, diesel, etanol, (gasol) 

 

 

9.OKQ8  

Hallsta Gårdsg. 1 

Bemannad 

Livsmedel 

Bensin, etanol, (gasol) 

 

 

10.OKQ8  

Hejargränd 

Obemannad 

Bensin,diesel 

 

 

 

11.OKQ8  

Älgg. 1 

Obemannad 

Bensin 

 

 

12.OKQ8  

Österleden 2 

Bemannad 

Livsmedel 

Bensin, diesel, alkylatbensin, (gasol) 

 

13.OKQ8  

Hällamotet 

Obemannad  

Bensin 

 

14.OKQ8  

Kopparbergsv. 47 

Bemannad 

Livsmedel 

Bensin, diesel, etanol, (gasol) 

 

 

15.OKQ8  

Norrleden 2 B 

Bemannad 
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Livsmedel 

Bensin, diesel,(gasol) 

 

16.OKQ8  

Råbyleden 

Bemannad 

Livsmedel 

Bensin, diesel,(gasol) 

 

 

17.OKQ8  

Stenbyg. 1 

Obemannad 

Bensin 

 

18.OKQ8  

Strömledningsg. 11 

Obemanad 

Bensin 

 

 

 

19.OKQ8  

Kaserng 

Bemannad 

Bensin, diesel, (gasol) 

 

 

20.Hydro  

Viksängsg. 2 

Obemannad 

Bensin, diesel 

 

 

 

21.Hydro  

Markörg. 12 

Obemannad 

Bensin, diesel 

 

 

 

22.Hydro  

Malmabergsg. 23 

Obemannad 

Bensin 
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23.Shell  

Björnövägen 2 

Obemannad 

Bensin 

 

 

  24.Shell  

Arosvägen 43  

Bemannad 

Livsmedel 

Bensin, diesel, etanol, (gasol) 

   

25.Shell  

Fredriksbergsgatan 2 

Obemannad 

Bensin, Diesel  

 

26.Jet 

Gjutjärnsgatan 2  

Obemannad 

Bensin, diesel,  etanol 

 

 

27.Jet 

Fältmätargatan 24 

Obemannad 

Bensin, diesel, etanol 

 

 

28.Jet 

Strömledningsgatan 6  

Obemannad 

Bensin, diesel, etanol 

 

 

 

29.Preem 

ELLEDNINGSGATAN  

Obemannad 

Bensin, diesel, etanol 

 

 

 

30.Preem 

SJÖHAGSV.1  

Obemannad 

Bensin, diesel 
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31.Preem 

STOCKHOLMSV.128  

Livsmedel 

Bemannad 

Bensin, diesel, etanol. 

 

32.Din-X  

Erikslunds köpcentrum 

Obemannad 

Bensin 

 

 

33.Mälarparkens Bensin Och Café  

Brunnbyg. 44 

72223 VÄSTERÅS 

 

34.Sjömacken Västerås 

Lögarängsvägen 

72460 VÄSTERÅS  

Bensin, diesel 

 

 

35.Bilia  

Elledningsg. 2 

72122 VÄSTERÅS 

Bensin, diesel, etanol 

 

36.Svensk Växtkraft AB  

Retortgatan  

Fordonsgas 

 

 

37.QSTAR Västerås 

Fallhammargatan  

721 33 Västerås 

Bensin, diesel, Etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kartor.eniro.se/%20/
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Truckstopp 

 

 

 

1.Hydro  

Hammarby rampen 

Obemannad 

Truckdiesel 

 

2.Preem 

Stuvargatan 9  

Obemannad 

Truckdiesel 

 

3Preem 

Kraftlinjegatan 14  

Bemannad 

Truckdiesel 

 

4.Internationell diesel service 

Omformargatan 1 

Obemannad 

Truckdiesel 

 

5.BRANZELLS ELEKTRO-DIESEL AB 

Omformargatan 8 

Obemannad  

Truckdiesel 

 

6.Preem 

Åkarnashus 

Kraftlinjegatan 14 

 Truckdiesel 

 

7.Shell 

Stolpgatan 1 

Obemannad 

Diesel, Truckdiesel 

 

8.Truckdiesel Statoil 

Stolpgatan 2 

Obemannad 

Truckdiesel 

 

9.Truckdiesel Statoil 

Slakterigatan 1 

Obemannad 

Truckdiesel 
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