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MOBILITET

Oljemiljardären pumpar in
miljarder – rekordinvesterar i
Sverige
St1 trotsar pandemin och planerar investeringar för
uppemot 4 miljarder kronor i Sverige. Näst i tur är
starten för en stor omvandling där många av den
Snländska drivmedelskoncernens traditionella
bensinmackar byggs om till marknadsplatser med
bland annat restauranger och elbilsladdning.

Kim Lundin

Publicerad: 14 december 2020, 22:59

”Vi planerar rekordstora investeringar i Sverige. Gemensamt är att de handlar
om att på flera sätt omvandla och anpassa vår verksamhet till den stora
omställningen när transportsystemet ska bli klimatneutralt”, säger Stefan
Samuelsson, affärsområdeschef för stationsverksamheten på St1 i Sverige.

Bland annat är målet att göra investeringar på uppemot 2 miljarder kronor i
den svenska stationskedjan under de närmaste fem åren, avslöjar han. En
viktig del är målet att stegvis omvandla runt 100 av de bemannade
stationerna, som på licens drivs med Shells varumärke.  

I dagarna öppnar St1 i Varberg det nya koncept som bolaget tror ska bli
framtidens ersättare till många av dagens mackar. På den 4.800 kvadratmeter
stora tomten samsas en nybyggd St1-station med bland annat en ny vägkrog
och en laddstation för elbilar.

”Detta handlar om en stor milstolpe för oss. Vi ser tydligt ser hur behovet av
traditionella mackar minskar i takt med att folk behöver tanka färre gånger,
både genom snålare bilar och övergången till elbilar”, säger Stefan
Samuelsson.

För att förbli relevanta och attraktiva ska många av bolagets stationer i stället
bli marknadsplatser, där en rad nya eller uppgraderade verksamheter ska
locka kunderna även i framtiden. Ett av de stora dragplåstren blir en ny kedja
med uppemot 100 nya vägrestauranger, hoppas St1. Som Di avslöjade nyligen
startar nu utrullningen av de restaurangerna under det nya varumärket Ploq
som med kvalitetsmat ska utmana bland andra snabbmatskedjorna om
hungriga bilister utmed vägarna.

”Vi har även startat en ny kedja med biltvättar som blivit en jätteframgång.
Och de kommer också att finnas på många av de nya marknadsplatserna.
Även elbilar måste ju tvättas”, säger Stefan Samuelsson.

St1 startades av den finländske entreprenören Mika Anttonen 1995. 2010
blev bolaget en av de största aktörerna även på den svenska
drivmedelsmarknaden genom mångmiljardförvärvet av oljejätten Shells
verksamhet i Sverige. Och köpet, där bland annat en stor stationskedja och ett
oljeraffinaderi i Göteborg ingick, har blivit en stor framgång för Mika
Anttonen som genom sitt huvudägande i St1 blivit en av Finlands rikaste
personer. 

Och nu fortsätter alltså den finländske oljemiljardären investeringarna i den
svenska verksamheten. Förutom att pumpa in miljarder i den svenska kedjan,
som omfattar totalt 400 stationer och cirka 100 tankanläggningar för tung
trafik, så har St1 nyligen påbörjat en rekordinvestering på totalt drygt 2
miljarder kronor i en ny anläggning för produktion av förnybara drivmedel i
raffinaderiet i Göteborg. Anläggningen som ska kunna producera bland annat
förnybar diesel, så kallad HVO, ska enligt planerna stå klar 2022. 

”Det är St1:s enskilt största investering någonsin och är ett viktigt led i
omställningen från fossila till förnybara drivmedel”, säger Stefan
Samuelsson. 

Kim Lundin
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Pumpar in miljarder. Mika Anttonen, grundare och huvudägare i drivmedelskoncernen St1,
planerar rekordstora investeringar i Sverige. Foto: Amanda Lindgren
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