
 

 

 

 

Yttrande över den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2010, dess 

aktualitet och användbarhet 

 
Landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott har beslutat att remittera ”RUFS 2010 - 

underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet”. Statoil Fuel & Retail Sverige AB, SFR, har 

följande synpunkter. 

 

Regionplanen ger en gemensam vision med ett helhetsperspektiv för Stockholmsregionens 

utveckling och det är också en regional politisk överenskommelse, tillika fastställd av 

länsstyrelsen som regional utvecklingsplan. Planperioden på 20 år med utblick mot 2050 ger 

viktiga styrsignaler till alla som verkar i regionen och visioner, mål och strategiska avgöranden 

måste ligga fast under lång tid. Även om ett planeringsdokument inte kan vara hugget i sten är det 

därför centralt att eventuella förändringar är mycket väl underbyggda och baserade på ny och 

avgörande viktig information. Om så inte är fallet, förlorar plandokumentet mycket av sitt värde. 

 

SFR noterade med tillfredsställelse att RUFS och RUP inte bara tog upp den viktiga frågan om 

depåstrukturen för drivmedelsförsörjning utan också delade den analys vi själva kommit fram till, 

nämligen att den befintliga depåstrukturen i Stockholmsregionen i princip borde ligga fast under 

planperioden genom att de två depåerna Loudden och Bergs fick vara kvar till som minst 2030. 

Den slutsatsen menar vi var väl underbyggd och som vi förstår även förankrad i de två närmast 

berörda kommunerna. 

 

Dessvärre kan SFR idag konstatera att båda depåerna hotas av uppsägning något som allvarligt 

skulle rubba inte bara tilltron till centrala planeringsdokument som RUFS och RUP utan också 

påverka såväl den övergripande visionen att Stockholm ska utgöra Europas mest attraktiva 

storstadsregion som målen att Stockholm ska vara en ledande tillväxtregion, en region med god 

livsmiljö och en resurseffektiv region. Såväl visionen som målen är beroende av stabila spelregler, 

tydlighet och långsiktighet.  

 

En stängning av Loudden och Bergs skulle öka sårbarheten i drivmedelsförsörjningen, försämra 

miljön och säkerheten genom längre transporter och i väsentlig grad öka kostnaderna och 

försämra resurseffektiviteten. För Bergs kan också noteras att frågan om regionens 

bostadsförsörjning, som kommunen idag bygger sina planer om uppsägning på, är en allt annat än 

ny fråga. Att öka kapacitet inom bostadssektorn är en av RUFS sex strategier för att nå mål och 

vision och låg därmed till grund för det samlade dokumentet RUFS där alltså fler bostäder och 

befintliga depåer lever sida vid sida. 

 

SFR är självfallet väl medvetna om de ansträngningar som pågår för att fasa ut de fossila 

bränslena men kan i dagsläget konstatera att detta politiska mål inte på något avgörande sätt 

förändrar behovet av depåer för flytande bränsle inom planperioden. Det har heller inte hävdats av 

vare sig Stockholm eller Nacka. 

 

SFR är också väl förtrogna med Södertäljes planer på en ny stor depåanläggning som vi menar på 

sikt skulle kunna fungera som ett komplement till i första hand Bergs, som är en av landets 

modernaste och mest miljöriktiga depåer. Att enbart lita till en depå ser vi samtidigt som 

orealistiskt av framförallt sårbarhetsskäl. 

 



Sammanfattningsvis anser därför SFR att frågan om regionens drivmedelsförsörjning är en central 

bakgrundsfaktor i hela den analys som RUFS gör och att Landsting och Länsstyrelse nu måste 

engagera sig i ett konstruktivt arbeta för att få plan och verklighet att korrespondera genom att 

säkerställa fortsatt drift vid regionens befintliga depåer. SFR medverkar gärna i ett sådant med 

analyser och underlagsmaterial som skulle visa effekterna av en stängning av vår viktigaste depå 

Bergs. 

 

Stockholm den 19 november 2013 

 

 

 

 


