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Remiss om regionalt samrådsförslag om nu utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050  
   
SPBI har fått rubricerade samrådsförslag om regional utvecklingsplan för Stockholms 
län och inkommer därmed med följande. SPBI: s svar begränsas till det som har en 
direkt inverkan på branschens verksamhet. 
 
Sammanfattning 
SPBI noterar att RUFS 2050 inte innehåller någon djupare analys eller diskussion 
kring länets försörjning av flytande drivmedel under planperioden. Vidare finns ingen 
analys eller slutsats om övergången från fossilt till förnybart inom framför allt 
drivmedel för transportsektorn och dess påverkan på konsumtion och därmed 
försörjningssituationen. Detta trots att RUFS har ändrat skrivning på ett mycket 
påtagligt sätt. RUFS 2010 klargjorde tydligt att de båda depåerna för flytande energi 
Loudden och Bergs oljehamnar skulle finns kvar över hela planperioden fram till 2030 
medan RUFS 2050 innehåller en allmän skrivning om lämpliga alternativa 
depåplatser. SPBI är starkt kritiskt mot Länsstyrelsens styvmoderliga behandling av 
något som är så grundläggande för det moderna samhället att samhället självt ställer 
särskilda krav på exempelvis aktörerna i termer av beredskap.  
  
Vidare kan SPBI konstatera att RUFS inte tar upp frågan om konsumentanläggningar 
(dagligt tal bensinstationer) för distribution av drivmedel av vilken sort det än må 
vara. Behovet av drivmedel kommer att vara stort under planperioden och att 
säkerställa en rimlig etableringsmöjlighet är väsentligt för en fungerande distribution. 
SPBI menar att RUFS 2050 borde stärkas upp på den sidan.  
 
Avsnittet om infrastruktur saknar en fördjupning om väg 225 som kommer att få en 
ökad betydelse vid en utbyggd hamnverksamhet i Nynäshamn och för det lokala 
näringslivets transporter.  
 
I nedanstående kommentarer ges en fördjupning av innehållet. 
 
Försörjning av flytande energi 
Allmänt 
SPBI kan konstatera att säker tillgång på flytande energi är av fundamental betydelse 
för att vårt samhälle som vi känner det ska fungera. Detta gäller idag och under 
planeringsperioden. Det finns teknisk utveckling som sannolikt kommer att reducera 
beroendet av fossilbaserad flytande energi under planeringsperioden men fram till 
dess är beroendet grundläggande. Detta framgår inte minst av det krav som 
statsmakten ställer på branschen att hålla 90 dagars förbrukning i lager. Ett krav som 



 

gäller inom EU och som Sverige har förpliktigat sig för i det samarbete Sverige har 
inom ramen för samarbetet inom IEA. 
 
Vidare kommer omställningen till en fossilfri transportsektor leda till en ökad 
användning av biodrivmedel. Något som branschen driver på för att uppnå. Det kan 
föra med sig ökat behov av cisterner då det kan bli frågan om flera olika typer av nya 
produkter som ska lagerhållas. En minskning av den fossilbaserade energin behöver 
därmed inte med nödvändighet leda till minskat lagringsbehov eller logistik.  
 
Depåstruktur 
Det säger sig självt att förmågan för samhället att få tillgång till den flytande energin 
inte stannar vid att bolagen lever upp till kravet på att hålla 90 dagars förbrukning i 
lager. Produkterna måste kunna levereras till förbrukarna. Till det krävs 
bränsledepåer avsedda för flytande energi och en logistikkedja till slutkonsument 
innefattande såväl tankbilar som distributionsanläggningar av olika slag.  
 
Under senare år har vi kunnat se ett allt större fokus på klimatkrav på framför allt 
transportsektorn men även övrig användning av flytande energi. Den positiva 
utvecklingen med en allt större användning av framför allt biodrivmedel tydliggör att 
flytande energi kommer att vara en viktig del av Sveriges energiförsörjning under 
lång tid framöver.  
 
SPBI kan konstatera att utvecklingsplanen ska gälla som regionplan enligt plan- och 
bygglagen och att den ska vara vägledande för kommunernas översikts- och 
detaljplanering för hantering av mellankommunala frågor i länet. Vidare ska planen 
också vara en grund för statlig infrastrukturplanering.  
 
I en inledande kommentar kring planen står att huvudprinciperna i RUFS 2010 ligger 
fast. I RUFS 2010 slogs det fast att det ännu inte fanns några alternativ till den 
centralt belägna befintliga depåstrukturen i länet och att de befintliga alternativa 
depåerna, Södertälje, Västerås, Gävle och Norrköping skulle leda till allt för stor 
ökning av tankbilstransporter för att vara ett alternativ. Vidare slogs fast att regionen 
bör avveckla sin depåverksamhet först efter det att icke-flytande bränsle hade fått ett 
genomslag på marknaden. I planen slogs fast att ”depåerna för flytande bränslen vid 
Berg och Loudden ska behållas under planperioden till år 2030”.  
 
Länsstyrelsens förslag 
SPBI kan konstatera att Länsstyrelsen i sitt förslag till utvecklingsplan har gått från att 
slå fast att depåverksamheten ska vara kvar under planperioden till att över huvud 
taget inte diskutera frågan. Det närmaste frågan planen kommer är att man 
konstaterar att ”frågan om lägen för införsel av flytande bränslen är komplex och 
berör många aktörer i regionen”. Samt att man vidare konstaterar att ”lämpliga 
alternativ bör säkerställas innan befintliga anläggningar (Bergs och Louddens 



 

hamnar och depåer. Red. tillägg) läggs ner för att motverka sårbarhet och ökade 
risker med ett ökat antal transportkilometer”.   
 
I Länsstyrelsens uppdrag enligt SFS 2007:825 framgår det av §52 att Länsstyrelsen 
är särskilt ansvarig för att minska sårbarheten i samhället, bevaka att risk- och 
beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen… ”. Länsstyrelsen pekar i sin 
utvecklingsplan på att Stockholms län är särskilt utsatt mot bakgrund av att 
Stockholm är säte för regering och Riksdag samt en rad viktiga samhällsfunktioner. 
Stockholms län är dessutom Sveriges största län när det kommer till befolkningen 
med över 2 miljoner invånare. Ur ett konsumtionsperspektiv står Stockholms län för 
ungefär 15 % av den totala konsumtionen av flytande drivmedel.    
 
Stockholms stad och län har sjön Mälaren som går igenom hela länet och som 
effektivt delar upp länet i en nordlig och en sydlig del.  
 
SPBI menar att det är allvarligt att Länsstyrelsen i sin plan inte beaktar den 
uppenbara risk och sårbarhet det innebär att inte hantera frågan om länets 
distribution av flytande bränsle. Det är inte någon nyhet för Länsstyrelsen att de båda 
kommuner som på sin mark har länets två centralt belägna depåer båda aviserat att 
de har för avsikt att ta över marken för bostadsbyggande. Att i det läget för det första 
ändra inriktningen i RUFS 2010 till RUFS 2050 och att dessutom inte mer 
djuplodande hantera frågan om lämpliga alternativ och eventuell tidplan riskerar 
försörjningen av flytande bränsle till länet.  
 
I närtid har två händelser pekat på sårbarheten i försörjningen av flytande bränsle, 
pontonkranen Lodbroks kollision med Essingebron 2005, samt olyckan på bron över 
Södertälje kanal och dess avstängning 2016 som påverkade såväl biltrafiken som 
införseln av flytande bränsle till depån i Västerås. Händelsen i Södertälje var ytterst 
nära att resultera i en brist på vissa varor då leverans av produkter till Västerås 
stoppades.  
  
Det är SPBIs åsikt att RUFS 2050 ska ändras på punkten avseende depåstrukturen i 
länets närhet till den skrivning som finns i RUFS 2010 ”depåerna för flytande 
bränslen vid Berg och Loudden ska behållas under planperioden till år 2030”.  
 
Konsumentdistribution av drivmedel 
Som tidigare noterats räcker det inte med att lagra flytande drivmedel enligt lagen om 
beredskapslager för att tillgodose samhällets funktionalitet. För att kunna nå ut till 
slutförbrukarna måste det finnas ett distributionssystem. De olika delarna i ett sådant 
system är dels de tankbilar som distribuerar produkterna och de kundanläggningar 
som i slutändan levererar produkten till konsument. De sistnämnda kan antingen 
vara en direkt kundanläggning eller en helt eller delvis öppen distributionsanläggning. 
Det förstnämnda kan vara leverans av produkt till hus, industrianläggning eller egen 
drivmedelsanläggning. Det andra är vad som i dagligt tal kallas ”bensinstation” som 



 

antingen är öppen för alla eller en drivmedelsanläggning som är öppen för en grupp 
av konsumenter med särskild tillgång.  
 
Olika typer av miljö- och säkerhetskrav och målsättningen att ta bort bensinstationer 
ur stadsbilden har lett till att antalet bensinstationslägen inom länet har minskat 
betydligt över åren. Likväl är det en förutsättning för samhällets funktionalitet att det 
finns allmän och god tillgång till bensinstationer.  
 
Även vid en positiv utveckling mot allt mer klimatneutral transportsektor kommer 
biodrivmedel att spela en stor roll. Det innebär att behovet av att kunna tanka sitt 
fordon på en bensinstation inte förändras nämnvärt även om det inte är fossil bensin 
eller diesel som tankas.  
 
SPBI noterar att RUFS 2050 över huvud taget inte tar upp frågan om tillgång till 
bensinstationer. SPBI menar att en planering som innefattar samhällsviktig 
funktionalitet måste ta upp frågan om tillgången och distributionen av bensinstationer 
över länet och menar att RUFS 2050 måste kompletteras med ett sådant avsnitt.  
 
Väg 225 
SPBI noterar vidare att Nynäshamns framtida utveckling med kraftigt ökade 
transportflöden till och från Norviks Hamn, men även våra nuvarande industrier som 
Nynas raffinaderi, Agas LNG-terminal m.fl. ställer krav på en utbyggnad av väg 225. 
En ökning av persontransporter kopplat till hamnverksamheten som t.ex. Gotlands- 
och Polentrafiken samt en förväntad tillväxt i hela Nynäshamns kommun kommer att 
nödvändiggöra  bättre trafiklösningar  mot den södra delen av E4 än vad såväl 
”Tvärförbindelse Södertörn” eller mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed 
nuvarande väg 225 erbjuder. 
En större översyn av denna koppling mot E4 behöver därför prioriteras och borde 
därmed ingå i RUFS 2050.  
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