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Angående dialog kring aktualiteten och användbarheten av RUFS 2010 

 

SPI har fått rubricerade utvecklingsplan för kommentar och inkommer därmed med 
följande. SPBI: s svar begränsas till det som har inverkan på SPBI: s medlemsföretags 
verksamhet. 

 

Stockholmsregionens framtida energiförsörjning 

Det enda stora direkta område som har en inverkan på branschens verksamhet är 
regionens framtida försörjning av flytande energi vare sig den är baserad på fossil 
eller biologisk råvara. Frågan har aktualiserats i omgångar genom åren inte minst 
mot bakgrund av Stockholms kommuns beslut om att på sikt lägga ned Louddens 
oljehamn. Även Bergs oljehamn i Nacka kommun har varit uppe till diskussion på 
kommunal nivå.   

I det sammanhanget vill SPBI peka på den projektgrupp som tillsattes med uppgiften 
att titta på hur försörjningen av oljeprodukter i länet skulle kunna lösas på lång sikt. 
Arbetet pågick under drygt två år och i december 2006 lades utredningen fram. 
Arbetets inriktning var på Loudden och möjligheter till, och konsekvenser av, en 
nedläggning, men eftersom länet och dess försörjning är en helhet kom även Bergs 
oljehamn att tas in i rapporten. SPBI vill peka på resultatet av denna mycket 
djupgående analys och konsekvensbeskrivning av försörjningen av flytande bränsle 
inom Stockholms län. I allt väsentligt kvarstår förutsättningarna för de slutsatser som 
drogs då och som gäller än idag. Vidare vill SPBI peka på att diskussioner fördes 
mellan dåvarande Landshövdingen Per Unckel och inblandande parter vilket 
avslutades med ett brev av den 29 juni 2010.  

SPBI: s uppfattning är att konklusionerna av processen arbetades in i den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som antogs 2010. Slutsatsen är att 
regionen skall behålla sin depåkapacitet för flytande bränslen under hela 
planperioden fram till 2030. Först efter det att ickeflytande bränslen har fått 
genomslag på marknaden kan en nedläggning komma ifråga.  

Det enda som enligt SPBI har tillkommit av betydelse sedan dess är den nuvarande 
svenska regeringens inriktning mot en fossiloberoende fordonsflotta vilket möjligen 
på sikt skulle kunna accelerera minskningstakten i den totala volymen av flytande 
energiprodukter. Osäkerheten ligger i, i vilken mån det går att realisera eventuella 
åtgärder, samt att de idag och kommande biodrivmedel som skall ersätta fossila har 
ett energiinnehåll som behåller volymsrelationen eller inte. SPBI: s uppfattning är att 
denna förändring inte påverkar förutsättningarna under de fortsatta tre år som RUFS 
2010 gäller.  

 



 

 
 

Slutsats 

Bland annat mot bakgrund av ovanstående finner SPBI att RUFS 2010 fortfarande är 
aktuell och är användbar i de områden som har relevans för de områden som har 
påverkan på SPBI: s medlemsföretag. Det finns från SPBI: s perspektiv ingen 
anledning att förändra RUFS 2010 under de kvarstående åren fram till 2016.  
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