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Stockholms läns landsting 
Registratorn 
 
Remiss om utställningsförslag av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 (TRN 2015 - 0015)  
   
SPBI har fått rubricerade utställningsförslag om regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen och inkommer därmed med följande. SPBI: s svar begränsas till 
det som har en direkt inverkan på branschens verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
En samhällsviktig utvecklingsplan som sträcker sig över 30 år in i framtiden, kan 
inte enbart baseras på en transportsektor såsom den antas se ut 2050, den måste 
också innehålla dagens situation och hur den kan förväntas utvecklas fram till 
2050.   
 
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 Landstingets styvmoderliga behandling av 
energiförsörjningsfrågan gällande drivmedel och reservkraft, något som är så 
grundläggande för det moderna samhället. Att beakta är även 
beredskapsperspektivet, där staten ställer krav på aktörerna att garantera 
beredskapslager av flytande drivmedel. Diskussion och analys om hur denna 
beredskap ska säkerställas saknas i utvecklingsplanen.  
  
Vidare kan SPBI konstatera att RUFS inte tar upp frågan om olika typer av 
konsumentanläggningar för drivmedel oavsett vilken typ, bensin, diesel eller rena 
biodrivmedel, el eller liknande samt övrig service som biltvätt, bilvårdsprodukter, 
varor m.m. nedan kallat drivmedelsanläggningar. 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.  
 







 


SPBI konstaterar att RUFS pekar på regionens flygplatsers betydelse utan att 
hantera frågas om försörjning av flygbränsle.   
 
SPBI hänvisar vidare till den Beroendeanalys för ökad robusthet i samhällsviktig 
verksamhet som förväntas komma inom kort för regionen. 
 
SPBI vill även lyfta fram att Länsstyrelsen i Stockholms län, Energimyndigheten, 
Trafikverket, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 
angående Stockholmsregionens drivmedelsförsörjning begärt att regeringsuppdrag 
kring regional samordning av drivmedelsförsörjningen i två delar. En del som handlar 
om det korta tidsperspektivet och en del som handlar om det långa tidsperspektivet.  
 
I nedanstående kommentarer ges en fördjupning av innehållet. 
 
Bakgrund 
I RUFS 2050 tillämpas ett uppdaterat resilient förhållningssätt till hållbar utveckling 
där människan är i centrum. Genom den understrykningen tydliggörs att det är 
människors behov som skall beaktas. Detta förstärker att behovet är 
utgångspunkten. 
  
Enligt Trafikanalys statistik finns det idag 909 434 personbilar i Stockholms län, 
vidare finns det 130 259 lastbilar, 2 852 bussar, 44 287 motorcyklar, 11 897 
mopeder, 13 530 traktorer, 6 806 snöskotrar, 7 816 terränghjulingar. De aktuella 
fordonen finns sannolikt inte i drift 2050, men många finns med under en lång tid 
under planeringsperioden, och de behöver drivmedel. I successivt ökande 
biodrivmedel som kräver en infrastruktur motsvarande dagens och i vissa avseenden 
tillkommande.  
 
Vidare kan konstateras att den i RUFS 2050 redogjorda fördelningen över färdmedel 
kan konstateras att 41 % sker via bil och 32 % sker via kollektivtrafik där bussar som 
går på väg är en viktig del. Ca 15 % av den nationella konsumtionen av flytande 
energi sker i Stockholmsregionen.  
  
Per september 2017 har det enligt BIL Sweden sålts rekordmånga personbilar i 
Sverige, 279 778, varav ca 4 % är laddbara. Det innebär att mer än 96 % av bilarna 
har en drivlina som är helt eller delvis drivs av flytande drivmedel där bensin och 
diesel dominerar. Dessa kommer fortfarande att vara i drift om 15 – 20 år. 
 
Även om prognoser längre fram indikerar ökad försäljning av t.ex. elbilar är det 
noterbart att ”Trafikanalys” säger att 70% av nybilsregistreringen 2020 utgörs av bilar 
med bensin och dieselmotorer, och rena elbilar utgör då fortfarande endast några % 
enheter, betyder det att flytande biodrivmedel måste kunna tillverkas, lagras, 
distribueras, och säljas under en lång tid framöver. Sweco bedömer att vid år 2030 är 
fortfarande behovet av bensin och diesel eller deras bioersättare 40 % av 







 


drivmedelsfördelningen, Elhybrider som delvis bygger på samma behov utgör 37%. 
För tung trafik som utgör en viktig del av såväl långväga- som kortväga transporter 
(det senare för varuleveranser inom regionen) kommer 88% av drivmedlet att vara 
diesel 2030. 
  
Att i ljuset av nämnda statistik och prognoser utelämna den nödvändiga 
infrastrukturen i RUFS 2050 är obegripligt. 
Det utelämnar helt det behov som människor och samhälle har och kommer att ha 
under en lång period framöver och som är en förutsättning för samhällsutvecklingen. 
  
Infrastrukturen består t.ex. av drivmedelsanläggningar för att kunna sälja nuvarande 
produkter och i ökande bioprodukter, och utgör också del i andra bilrelaterade behov 
såsom biltvätt, hyrbilar och annan service. En elbil behöver också tvättas och det 
bidrar inte till en god miljö att elbilen tvättas hemma på uppfarten. 
  
Transporter av drivmedel till drivmedelsanläggningarna och depåer för mellanlagring 
av drivmedel utgör därmed en avgörande och absolut nödvändig del av 
infrastrukturen. 
 
 
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 kan konstateras att den nygamla inriktningen mot ett totalt försvar aktualiserat 
tillgången på såväl lagringsanläggningar, depåer, och distributionsanläggningar till 
slutkonsument.  
 
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.  
 
Utveckla transportsnåla system och intermodala transporter 
I avsnittet kring teknisk infrastruktur pekar Landstinget på att utgångspunkter för 
framför allt energiförsörjning m.fl. ska vara transportsnåla system och en ökad andel 







 


intermodala transporter. SPBI delar den inställningen och kan då konstatera att den 
pågående diskussionen kring de båda hamnarna för flytande energi, Loudden och 
Bergs, är föremål för diskussion om nedläggning. En sådan utveckling rimmar mycket 
illa med Landstingets utgångspunkt då en nedläggning skulle leda till radikalt ökade 
transporter. Se utredningen om Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning 
slutrapport från december 2006.   
 
Växande region och dess utmaningar 
På sidan 28 tar rapporten upp utmaningen med ett ökande befolkningsunderlag och 
den bristande infrastrukturen inklusive transportinfrastrukturen. Det är mycket lätt att 
hålla med. Antalet invånare ökar stadigt och staden minskar kontinuerligt antalet 
drivmedelsanläggningar. Det är inte hållbart i längden och frågan om tillgänglighet för 
invånarna måste adresseras.  
 
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”. Även detta område 
står i bjärt kontrast till synpunkterna på sidan 28 om utmaningar kring en växande 
befolkning och behov av infrastruktur.  
 







 


På sidan 64 i materialet radar författarna upp under rubriken energianläggningar hur 
planen förhåller sig till väsentliga områden kring energi. Där återfinns bl.a. behovet 
av att säkra reservupplag för fasta biobränslen. Där finns även hänvisning till behovet 
av att planera för koldioxiduppsamling. Att inte heller i detta läge ta höjd för behovet 
av flytande drivmedel, dess lager och distribution till slutkonsument är ur ett 
energiförsörjningsperspektiv häpnadsväckande. Inte minst mot bakgrund att SPBI i 
sitt remissvar till den ursprungliga RUFS 2050 pekat på behovet. SPBI kan 
konstatera att utvecklingsplanen inte har tagit fasta på detta behov, vilket vi anser 
måste ske. Detta trots att man mycket riktigt på sidan 85 pekar på att den ökande 
befolkningen i regionen kommer att öka transporterna och under rubriken ”Gods- och 
logistikstruktur” pekar på behov av olika slag.  
 
På kartan över gods- och logistikstrukturen i regionen finns en markering för depå för 
flytande bränsle och den är placerad i Södertälje. Med en enda rad på sidan 175 och 
195 noterar författarna att det kommer att behövas nya storskaliga anläggningar för 
flytande drivmedel.   
 
Menar landstinget att detta är sättet på vilket aktörerna i en fundamentalt vital 
industrigren i Sverige och regionen ska få information om hur planen ser ut.  
 
Detta är närmast ett häpnadsväckande förbiseende. 
 
RUFS 2050 förslag 
SPBI kan konstatera att Landstingets 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 detta perspektiv vill vi lyfta fram Länsstyrelsens inställning i remissvar (2017-09-25) 
på Stockholms stads utställningsförslag till översiktsplan. Här konstaterar 
Länsstyrelsen att ”regionens framtida försörjning av drivmedel inte är löst på ett 
tillfredsställande sätt. Om Loudden och Bergs läggs ned innan en ny struktur för 
försörjning är etablerad utsätts regionen för risker som inte är acceptabla för 
försörjningstryggheten av flytande drivmedel”. 
 
SPBI menar att det är allvarligt att Landstinget 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 Landstinget 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 från RUFS 2010 till RUFS 2050 och för det andra att inte mer 
djuplodande hantera frågan om lämpliga alternativ och eventuell tidplan riskerar 
försörjningen av flytande bränsle till länet.  
 
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. 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 SPBI: s åsikt att depåerna ska behållas till dess den långsiktiga försörjningen 
av flytande bränsle till regionen är säkerställd. 
 
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”.  
 
Olika typer av miljö- och säkerhetskrav och målsättningen att ta bort 
drivmedelsanläggningar ur stadsbilden har lett till att antalet drivmedelslägen inom 
länet har minskat betydligt över åren. Likväl är det en förutsättning för samhällets 
funktionalitet att det finns allmän och god tillgång till drivmedelsanläggningar.  
 
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 drivmedelsanläggning 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 
drivmedelsanläggningar. SPBI menar att en planering som innefattar samhällsviktig 
funktionalitet måste ta upp frågan om tillgången och distributionen av 
drivmedelsanläggningar över länet och menar att RUFS 2050 måste kompletteras 
med ett sådant avsnitt.  
 
Flygbränsle till regionens flygplatser 
SPBI konstaterar att Landstinget i sin plan pekar på betydelsen av regionens 
flygplatser. Bl.a. utifrån aspekten kring TEN-T och som nod för affärsresor m.m. 







 


Planen pekar på regionens samtliga tre flygplatser, Arlandas, Brommas och 
Skavstas, betydelse.  
SPBI kan konstatera att försörjningen av flygbränsle i regionen utgår ifrån de två 
depåorterna Gävle och Nacka Bergs. Transporterna till Arlanda sker via tåg från 
Gävle till omlastningsplatsen i Brista för vidareförsel via pipeline till Arlanda. I det fall 
försörjningskedjan från Gävle fallerar finns möjlighet att leverera från depån Nacka 
Bergs.  
Leveranserna till Bromma och Skavsta flygplats sker från Nacka bergs och i det fall 
den försörjningskedjan fallerar finns möjlighet att leverera från depåorten Gävle via 
omlastning i Brista.  
 
Total och civilförsvarsaspekter 
Riksdagen har i den försvarspolitiska inriktningen beslutat att en sammanhängande 
planering för totalförsvaret (militärt och civilt) ska återupptas. Beslutet medför att 
totalförsvarsplaneringen behöver beaktas i samhällsplanering. Frågan om 
totalförsvar och samhällets resiliens har således blivit allt viktigare. Frågan tas upp 
på sidan 174 där behovet om lagringskapacitet tas upp. Samtidigt har regionens två 
stora drivmedelsdepåer strukits från kartan utan ens den minsta diskussion om hur 
detta påverkar samhällets resiliens avseende flytande energi.  
 
Här vill vi hänvisa till Försvarsmakten remissvar (2017-08-31) på utställningsförslaget 
till en ny översiktsplan för Stockholms stad som pekar på behovet av att regionen tar 
ansvar för frågan kring försörjning av drivmedel och reservkraft till samhället:  
”Försvarsmakten bedömer att de föreslagna förändringarna i översiktsplanen som 
innebär bostadsbebyggelse i hamnområden behöver förtydligas samt avvägas mot 
behovet av förnödenhets - och drivmedelsförsörjning i staden och regionen. Om alla 
hamnar innanför Stockholms avgränsande broar försvinner medför det en ökad 
sårbarhet ur ett försörjningsperspektiv.  
 
Försvarsmakten kan utifrån nuvarande underlag konstatera att utflyttningen av 
containerhamnen och nedläggning av drivmedelsdepån Loudden inte gagnar 
totalförsvaret. Planerna på nedläggningen av Loudden innebär att den gods - och 
drivmedelshantering som är nödvändig för att säkerställa en fungerande 
försörjningstrygghet för Stockholms invånare kommer att ske på vägnätet. Av 
nuvarande underlag framgår inte hur denna omställning ska ske utan ökad sårbarhet 
med avseende på exempelvis framkomlighet.”  
 
Drivmedel används till transporter men också för reservkraft vid händelse av elavbrott 
eller energibrist. Vad avser drivmedelshanteringen är det beslutat att Stockholm 
Loudden, med möjligheter att lagra drivmedel i bergrum ska försvinna som 
drivmedelsdepå. Stockholms stad föreslår inte alternativa lösningar som kan trygga 
stadens drivmedelsförsörjning inom den egna kommungränsen.  
 







 


Försvarsmakten bedömer sammantaget att nedläggningen av Loudden, utan förslag 
till ny lokalisering av drivmedelsdepå inom stadens kommungränser eller i 
närområdet genom mellankommunalt samarbete, är till nackdel för totalförsvaret i 
Stockholmsregionen.” 
 
 
Stockholm 2017-10-31 
 
 
 
Ulf Svahn 
Vd 
 






Stockholms läns landsting

Registratorn



Remiss om utställningsförslag av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 (TRN 2015 - 0015)	

		

SPBI har fått rubricerade utställningsförslag om regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen och inkommer därmed med följande. SPBI: s svar begränsas till det som har en direkt inverkan på branschens verksamhet.



Sammanfattning



En samhällsviktig utvecklingsplan som sträcker sig över 30 år in i framtiden, kan inte enbart baseras på en transportsektor såsom den antas se ut 2050, den måste också innehålla dagens situation och hur den kan förväntas utvecklas fram till 2050.  



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 Landstingets styvmoderliga behandling av energiförsörjningsfrågan gällande drivmedel och reservkraft, något som är så grundläggande för det moderna samhället. Att beakta är även beredskapsperspektivet, där staten ställer krav på aktörerna att garantera beredskapslager av flytande drivmedel. Diskussion och analys om hur denna beredskap ska säkerställas saknas i utvecklingsplanen. 

 

Vidare kan SPBI konstatera att RUFS inte tar upp frågan om olika typer av konsumentanläggningar för drivmedel oavsett vilken typ, bensin, diesel eller rena biodrivmedel, el eller liknande samt övrig service som biltvätt, bilvårdsprodukter, varor m.m. nedan kallat drivmedelsanläggningar. 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. 



SPBI konstaterar att RUFS pekar på regionens flygplatsers betydelse utan att hantera frågas om försörjning av flygbränsle.  



SPBI hänvisar vidare till den Beroendeanalys för ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet som förväntas komma inom kort för regionen.



SPBI vill även lyfta fram att Länsstyrelsen i Stockholms län, Energimyndigheten, Trafikverket, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har angående Stockholmsregionens drivmedelsförsörjning begärt att regeringsuppdrag kring regional samordning av drivmedelsförsörjningen i två delar. En del som handlar om det korta tidsperspektivet och en del som handlar om det långa tidsperspektivet. 



I nedanstående kommentarer ges en fördjupning av innehållet.



Bakgrund

I RUFS 2050 tillämpas ett uppdaterat resilient förhållningssätt till hållbar utveckling där människan är i centrum. Genom den understrykningen tydliggörs att det är människors behov som skall beaktas. Detta förstärker att behovet är utgångspunkten.

 

Enligt Trafikanalys statistik finns det idag 909 434 personbilar i Stockholms län, vidare finns det 130 259 lastbilar, 2 852 bussar, 44 287 motorcyklar, 11 897 mopeder, 13 530 traktorer, 6 806 snöskotrar, 7 816 terränghjulingar. De aktuella fordonen finns sannolikt inte i drift 2050, men många finns med under en lång tid under planeringsperioden, och de behöver drivmedel. I successivt ökande biodrivmedel som kräver en infrastruktur motsvarande dagens och i vissa avseenden tillkommande. 



Vidare kan konstateras att den i RUFS 2050 redogjorda fördelningen över färdmedel kan konstateras att 41 % sker via bil och 32 % sker via kollektivtrafik där bussar som går på väg är en viktig del. Ca 15 % av den nationella konsumtionen av flytande energi sker i Stockholmsregionen. 

 

Per september 2017 har det enligt BIL Sweden sålts rekordmånga personbilar i Sverige, 279 778, varav ca 4 % är laddbara. Det innebär att mer än 96 % av bilarna har en drivlina som är helt eller delvis drivs av flytande drivmedel där bensin och diesel dominerar. Dessa kommer fortfarande att vara i drift om 15 – 20 år.



Även om prognoser längre fram indikerar ökad försäljning av t.ex. elbilar är det noterbart att ”Trafikanalys” säger att 70% av nybilsregistreringen 2020 utgörs av bilar med bensin och dieselmotorer, och rena elbilar utgör då fortfarande endast några % enheter, betyder det att flytande biodrivmedel måste kunna tillverkas, lagras, distribueras, och säljas under en lång tid framöver. Sweco bedömer att vid år 2030 är fortfarande behovet av bensin och diesel eller deras bioersättare 40 % av drivmedelsfördelningen, Elhybrider som delvis bygger på samma behov utgör 37%. För tung trafik som utgör en viktig del av såväl långväga- som kortväga transporter (det senare för varuleveranser inom regionen) kommer 88% av drivmedlet att vara diesel 2030.

 

Att i ljuset av nämnda statistik och prognoser utelämna den nödvändiga infrastrukturen i RUFS 2050 är obegripligt.

Det utelämnar helt det behov som människor och samhälle har och kommer att ha under en lång period framöver och som är en förutsättning för samhällsutvecklingen.

 

Infrastrukturen består t.ex. av drivmedelsanläggningar för att kunna sälja nuvarande produkter och i ökande bioprodukter, och utgör också del i andra bilrelaterade behov såsom biltvätt, hyrbilar och annan service. En elbil behöver också tvättas och det bidrar inte till en god miljö att elbilen tvättas hemma på uppfarten.

 

Transporter av drivmedel till drivmedelsanläggningarna och depåer för mellanlagring av drivmedel utgör därmed en avgörande och absolut nödvändig del av infrastrukturen.





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 kan konstateras att den nygamla inriktningen mot ett totalt försvar aktualiserat tillgången på såväl lagringsanläggningar, depåer, och distributionsanläggningar till slutkonsument. 



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. 



Utveckla transportsnåla system och intermodala transporter

I avsnittet kring teknisk infrastruktur pekar Landstinget på att utgångspunkter för framför allt energiförsörjning m.fl. ska vara transportsnåla system och en ökad andel intermodala transporter. SPBI delar den inställningen och kan då konstatera att den pågående diskussionen kring de båda hamnarna för flytande energi, Loudden och Bergs, är föremål för diskussion om nedläggning. En sådan utveckling rimmar mycket illa med Landstingets utgångspunkt då en nedläggning skulle leda till radikalt ökade transporter. Se utredningen om Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning slutrapport från december 2006.  



Växande region och dess utmaningar

På sidan 28 tar rapporten upp utmaningen med ett ökande befolkningsunderlag och den bristande infrastrukturen inklusive transportinfrastrukturen. Det är mycket lätt att hålla med. Antalet invånare ökar stadigt och staden minskar kontinuerligt antalet drivmedelsanläggningar. Det är inte hållbart i längden och frågan om tillgänglighet för invånarna måste adresseras. 



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”. Även detta område står i bjärt kontrast till synpunkterna på sidan 28 om utmaningar kring en växande befolkning och behov av infrastruktur. 



På sidan 64 i materialet radar författarna upp under rubriken energianläggningar hur planen förhåller sig till väsentliga områden kring energi. Där återfinns bl.a. behovet av att säkra reservupplag för fasta biobränslen. Där finns även hänvisning till behovet av att planera för koldioxiduppsamling. Att inte heller i detta läge ta höjd för behovet av flytande drivmedel, dess lager och distribution till slutkonsument är ur ett energiförsörjningsperspektiv häpnadsväckande. Inte minst mot bakgrund att SPBI i sitt remissvar till den ursprungliga RUFS 2050 pekat på behovet. SPBI kan konstatera att utvecklingsplanen inte har tagit fasta på detta behov, vilket vi anser måste ske. Detta trots att man mycket riktigt på sidan 85 pekar på att den ökande befolkningen i regionen kommer att öka transporterna och under rubriken ”Gods- och logistikstruktur” pekar på behov av olika slag. 



På kartan över gods- och logistikstrukturen i regionen finns en markering för depå för flytande bränsle och den är placerad i Södertälje. Med en enda rad på sidan 175 och 195 noterar författarna att det kommer att behövas nya storskaliga anläggningar för flytande drivmedel.  



Menar landstinget att detta är sättet på vilket aktörerna i en fundamentalt vital industrigren i Sverige och regionen ska få information om hur planen ser ut. 



Detta är närmast ett häpnadsväckande förbiseende.



RUFS 2050 förslag

SPBI kan konstatera att Landstingets 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 detta perspektiv vill vi lyfta fram Länsstyrelsens inställning i remissvar (2017-09-25) på Stockholms stads utställningsförslag till översiktsplan. Här konstaterar Länsstyrelsen att ”regionens framtida försörjning av drivmedel inte är löst på ett tillfredsställande sätt. Om Loudden och Bergs läggs ned innan en ny struktur för försörjning är etablerad utsätts regionen för risker som inte är acceptabla för försörjningstryggheten av flytande drivmedel”.



SPBI menar att det är allvarligt att Landstinget 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 Landstinget 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 från RUFS 2010 till RUFS 2050 och för det andra att inte mer djuplodande hantera frågan om lämpliga alternativ och eventuell tidplan riskerar försörjningen av flytande bränsle till länet. 



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. 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 SPBI: s åsikt att depåerna ska behållas till dess den långsiktiga försörjningen av flytande bränsle till regionen är säkerställd.



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”. 



Olika typer av miljö- och säkerhetskrav och målsättningen att ta bort drivmedelsanläggningar ur stadsbilden har lett till att antalet drivmedelslägen inom länet har minskat betydligt över åren. Likväl är det en förutsättning för samhällets funktionalitet att det finns allmän och god tillgång till drivmedelsanläggningar. 



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 drivmedelsanläggning 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 drivmedelsanläggningar. SPBI menar att en planering som innefattar samhällsviktig funktionalitet måste ta upp frågan om tillgången och distributionen av drivmedelsanläggningar över länet och menar att RUFS 2050 måste kompletteras med ett sådant avsnitt. 



Flygbränsle till regionens flygplatser

SPBI konstaterar att Landstinget i sin plan pekar på betydelsen av regionens flygplatser. Bl.a. utifrån aspekten kring TEN-T och som nod för affärsresor m.m. Planen pekar på regionens samtliga tre flygplatser, Arlandas, Brommas och Skavstas, betydelse. 

SPBI kan konstatera att försörjningen av flygbränsle i regionen utgår ifrån de två depåorterna Gävle och Nacka Bergs. Transporterna till Arlanda sker via tåg från Gävle till omlastningsplatsen i Brista för vidareförsel via pipeline till Arlanda. I det fall försörjningskedjan från Gävle fallerar finns möjlighet att leverera från depån Nacka Bergs. 

Leveranserna till Bromma och Skavsta flygplats sker från Nacka bergs och i det fall den försörjningskedjan fallerar finns möjlighet att leverera från depåorten Gävle via omlastning i Brista. 



Total och civilförsvarsaspekter

Riksdagen har i den försvarspolitiska inriktningen beslutat att en sammanhängande planering för totalförsvaret (militärt och civilt) ska återupptas. Beslutet medför att totalförsvarsplaneringen behöver beaktas i samhällsplanering. Frågan om totalförsvar och samhällets resiliens har således blivit allt viktigare. Frågan tas upp på sidan 174 där behovet om lagringskapacitet tas upp. Samtidigt har regionens två stora drivmedelsdepåer strukits från kartan utan ens den minsta diskussion om hur detta påverkar samhällets resiliens avseende flytande energi. 



Här vill vi hänvisa till Försvarsmakten remissvar (2017-08-31) på utställningsförslaget till en ny översiktsplan för Stockholms stad som pekar på behovet av att regionen tar ansvar för frågan kring försörjning av drivmedel och reservkraft till samhället: 

”Försvarsmakten bedömer att de föreslagna förändringarna i översiktsplanen som innebär bostadsbebyggelse i hamnområden behöver förtydligas samt avvägas mot behovet av förnödenhets - och drivmedelsförsörjning i staden och regionen. Om alla hamnar innanför Stockholms avgränsande broar försvinner medför det en ökad sårbarhet ur ett försörjningsperspektiv. 



Försvarsmakten kan utifrån nuvarande underlag konstatera att utflyttningen av containerhamnen och nedläggning av drivmedelsdepån Loudden inte gagnar totalförsvaret. Planerna på nedläggningen av Loudden innebär att den gods - och drivmedelshantering som är nödvändig för att säkerställa en fungerande försörjningstrygghet för Stockholms invånare kommer att ske på vägnätet. Av nuvarande underlag framgår inte hur denna omställning ska ske utan ökad sårbarhet med avseende på exempelvis framkomlighet.” 



Drivmedel används till transporter men också för reservkraft vid händelse av elavbrott eller energibrist. Vad avser drivmedelshanteringen är det beslutat att Stockholm Loudden, med möjligheter att lagra drivmedel i bergrum ska försvinna som drivmedelsdepå. Stockholms stad föreslår inte alternativa lösningar som kan trygga stadens drivmedelsförsörjning inom den egna kommungränsen. 



Försvarsmakten bedömer sammantaget att nedläggningen av Loudden, utan förslag till ny lokalisering av drivmedelsdepå inom stadens kommungränser eller i närområdet genom mellankommunalt samarbete, är till nackdel för totalförsvaret i Stockholmsregionen.”
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Stockholms läns landsting 
Registratorn 
 
Remiss om utställningsförslag av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 (TRN 2015 - 0015)  
   
SPBI har fått rubricerade utställningsförslag om regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen och inkommer därmed med följande. SPBI: s svar begränsas till 
det som har en direkt inverkan på branschens verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
En samhällsviktig utvecklingsplan som sträcker sig över 30 år in i framtiden, kan 
inte enbart baseras på en transportsektor såsom den antas se ut 2050, den måste 
också innehålla dagens situation och hur den kan förväntas utvecklas fram till 
2050.   
 
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 Landstingets styvmoderliga behandling av 
energiförsörjningsfrågan gällande drivmedel och reservkraft, något som är så 
grundläggande för det moderna samhället. Att beakta är även 
beredskapsperspektivet, där staten ställer krav på aktörerna att garantera 
beredskapslager av flytande drivmedel. Diskussion och analys om hur denna 
beredskap ska säkerställas saknas i utvecklingsplanen.  
  
Vidare kan SPBI konstatera att RUFS inte tar upp frågan om olika typer av 
konsumentanläggningar för drivmedel oavsett vilken typ, bensin, diesel eller rena 
biodrivmedel, el eller liknande samt övrig service som biltvätt, bilvårdsprodukter, 
varor m.m. nedan kallat drivmedelsanläggningar. 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.  
 



 

SPBI konstaterar att RUFS pekar på regionens flygplatsers betydelse utan att 
hantera frågas om försörjning av flygbränsle.   
 
SPBI hänvisar vidare till den Beroendeanalys för ökad robusthet i samhällsviktig 
verksamhet som förväntas komma inom kort för regionen. 
 
SPBI vill även lyfta fram att Länsstyrelsen i Stockholms län, Energimyndigheten, 
Trafikverket, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 
angående Stockholmsregionens drivmedelsförsörjning begärt att regeringsuppdrag 
kring regional samordning av drivmedelsförsörjningen i två delar. En del som handlar 
om det korta tidsperspektivet och en del som handlar om det långa tidsperspektivet.  
 
I nedanstående kommentarer ges en fördjupning av innehållet. 
 
Bakgrund 
I RUFS 2050 tillämpas ett uppdaterat resilient förhållningssätt till hållbar utveckling 
där människan är i centrum. Genom den understrykningen tydliggörs att det är 
människors behov som skall beaktas. Detta förstärker att behovet är 
utgångspunkten. 
  
Enligt Trafikanalys statistik finns det idag 909 434 personbilar i Stockholms län, 
vidare finns det 130 259 lastbilar, 2 852 bussar, 44 287 motorcyklar, 11 897 
mopeder, 13 530 traktorer, 6 806 snöskotrar, 7 816 terränghjulingar. De aktuella 
fordonen finns sannolikt inte i drift 2050, men många finns med under en lång tid 
under planeringsperioden, och de behöver drivmedel. I successivt ökande 
biodrivmedel som kräver en infrastruktur motsvarande dagens och i vissa avseenden 
tillkommande.  
 
Vidare kan konstateras att den i RUFS 2050 redogjorda fördelningen över färdmedel 
kan konstateras att 41 % sker via bil och 32 % sker via kollektivtrafik där bussar som 
går på väg är en viktig del. Ca 15 % av den nationella konsumtionen av flytande 
energi sker i Stockholmsregionen.  
  
Per september 2017 har det enligt BIL Sweden sålts rekordmånga personbilar i 
Sverige, 279 778, varav ca 4 % är laddbara. Det innebär att mer än 96 % av bilarna 
har en drivlina som är helt eller delvis drivs av flytande drivmedel där bensin och 
diesel dominerar. Dessa kommer fortfarande att vara i drift om 15 – 20 år. 
 
Även om prognoser längre fram indikerar ökad försäljning av t.ex. elbilar är det 
noterbart att ”Trafikanalys” säger att 70% av nybilsregistreringen 2020 utgörs av bilar 
med bensin och dieselmotorer, och rena elbilar utgör då fortfarande endast några % 
enheter, betyder det att flytande biodrivmedel måste kunna tillverkas, lagras, 
distribueras, och säljas under en lång tid framöver. Sweco bedömer att vid år 2030 är 
fortfarande behovet av bensin och diesel eller deras bioersättare 40 % av 



 

drivmedelsfördelningen, Elhybrider som delvis bygger på samma behov utgör 37%. 
För tung trafik som utgör en viktig del av såväl långväga- som kortväga transporter 
(det senare för varuleveranser inom regionen) kommer 88% av drivmedlet att vara 
diesel 2030. 
  
Att i ljuset av nämnda statistik och prognoser utelämna den nödvändiga 
infrastrukturen i RUFS 2050 är obegripligt. 
Det utelämnar helt det behov som människor och samhälle har och kommer att ha 
under en lång period framöver och som är en förutsättning för samhällsutvecklingen. 
  
Infrastrukturen består t.ex. av drivmedelsanläggningar för att kunna sälja nuvarande 
produkter och i ökande bioprodukter, och utgör också del i andra bilrelaterade behov 
såsom biltvätt, hyrbilar och annan service. En elbil behöver också tvättas och det 
bidrar inte till en god miljö att elbilen tvättas hemma på uppfarten. 
  
Transporter av drivmedel till drivmedelsanläggningarna och depåer för mellanlagring 
av drivmedel utgör därmed en avgörande och absolut nödvändig del av 
infrastrukturen. 
 
 
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 kan konstateras att den nygamla inriktningen mot ett totalt försvar aktualiserat 
tillgången på såväl lagringsanläggningar, depåer, och distributionsanläggningar till 
slutkonsument.  
 
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.  
 
Utveckla transportsnåla system och intermodala transporter 
I avsnittet kring teknisk infrastruktur pekar Landstinget på att utgångspunkter för 
framför allt energiförsörjning m.fl. ska vara transportsnåla system och en ökad andel 



 

intermodala transporter. SPBI delar den inställningen och kan då konstatera att den 
pågående diskussionen kring de båda hamnarna för flytande energi, Loudden och 
Bergs, är föremål för diskussion om nedläggning. En sådan utveckling rimmar mycket 
illa med Landstingets utgångspunkt då en nedläggning skulle leda till radikalt ökade 
transporter. Se utredningen om Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning 
slutrapport från december 2006.   
 
Växande region och dess utmaningar 
På sidan 28 tar rapporten upp utmaningen med ett ökande befolkningsunderlag och 
den bristande infrastrukturen inklusive transportinfrastrukturen. Det är mycket lätt att 
hålla med. Antalet invånare ökar stadigt och staden minskar kontinuerligt antalet 
drivmedelsanläggningar. Det är inte hållbart i längden och frågan om tillgänglighet för 
invånarna måste adresseras.  
 
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”. Även detta område 
står i bjärt kontrast till synpunkterna på sidan 28 om utmaningar kring en växande 
befolkning och behov av infrastruktur.  
 



 

På sidan 64 i materialet radar författarna upp under rubriken energianläggningar hur 
planen förhåller sig till väsentliga områden kring energi. Där återfinns bl.a. behovet 
av att säkra reservupplag för fasta biobränslen. Där finns även hänvisning till behovet 
av att planera för koldioxiduppsamling. Att inte heller i detta läge ta höjd för behovet 
av flytande drivmedel, dess lager och distribution till slutkonsument är ur ett 
energiförsörjningsperspektiv häpnadsväckande. Inte minst mot bakgrund att SPBI i 
sitt remissvar till den ursprungliga RUFS 2050 pekat på behovet. SPBI kan 
konstatera att utvecklingsplanen inte har tagit fasta på detta behov, vilket vi anser 
måste ske. Detta trots att man mycket riktigt på sidan 85 pekar på att den ökande 
befolkningen i regionen kommer att öka transporterna och under rubriken ”Gods- och 
logistikstruktur” pekar på behov av olika slag.  
 
På kartan över gods- och logistikstrukturen i regionen finns en markering för depå för 
flytande bränsle och den är placerad i Södertälje. Med en enda rad på sidan 175 och 
195 noterar författarna att det kommer att behövas nya storskaliga anläggningar för 
flytande drivmedel.   
 
Menar landstinget att detta är sättet på vilket aktörerna i en fundamentalt vital 
industrigren i Sverige och regionen ska få information om hur planen ser ut.  
 
Detta är närmast ett häpnadsväckande förbiseende. 
 
RUFS 2050 förslag 
SPBI kan konstatera att Landstingets 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 detta perspektiv vill vi lyfta fram Länsstyrelsens inställning i remissvar (2017-09-25) 
på Stockholms stads utställningsförslag till översiktsplan. Här konstaterar 
Länsstyrelsen att ”regionens framtida försörjning av drivmedel inte är löst på ett 
tillfredsställande sätt. Om Loudden och Bergs läggs ned innan en ny struktur för 
försörjning är etablerad utsätts regionen för risker som inte är acceptabla för 
försörjningstryggheten av flytande drivmedel”. 
 
SPBI menar att det är allvarligt att Landstinget 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 Landstinget 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 från RUFS 2010 till RUFS 2050 och för det andra att inte mer 
djuplodande hantera frågan om lämpliga alternativ och eventuell tidplan riskerar 
försörjningen av flytande bränsle till länet.  
 
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. 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 SPBI: s åsikt att depåerna ska behållas till dess den långsiktiga försörjningen 
av flytande bränsle till regionen är säkerställd. 
 
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”.  
 
Olika typer av miljö- och säkerhetskrav och målsättningen att ta bort 
drivmedelsanläggningar ur stadsbilden har lett till att antalet drivmedelslägen inom 
länet har minskat betydligt över åren. Likväl är det en förutsättning för samhällets 
funktionalitet att det finns allmän och god tillgång till drivmedelsanläggningar.  
 
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 drivmedelsanläggning 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 
drivmedelsanläggningar. SPBI menar att en planering som innefattar samhällsviktig 
funktionalitet måste ta upp frågan om tillgången och distributionen av 
drivmedelsanläggningar över länet och menar att RUFS 2050 måste kompletteras 
med ett sådant avsnitt.  
 
Flygbränsle till regionens flygplatser 
SPBI konstaterar att Landstinget i sin plan pekar på betydelsen av regionens 
flygplatser. Bl.a. utifrån aspekten kring TEN-T och som nod för affärsresor m.m. 



 

Planen pekar på regionens samtliga tre flygplatser, Arlandas, Brommas och 
Skavstas, betydelse.  
SPBI kan konstatera att försörjningen av flygbränsle i regionen utgår ifrån de två 
depåorterna Gävle och Nacka Bergs. Transporterna till Arlanda sker via tåg från 
Gävle till omlastningsplatsen i Brista för vidareförsel via pipeline till Arlanda. I det fall 
försörjningskedjan från Gävle fallerar finns möjlighet att leverera från depån Nacka 
Bergs.  
Leveranserna till Bromma och Skavsta flygplats sker från Nacka bergs och i det fall 
den försörjningskedjan fallerar finns möjlighet att leverera från depåorten Gävle via 
omlastning i Brista.  
 
Total och civilförsvarsaspekter 
Riksdagen har i den försvarspolitiska inriktningen beslutat att en sammanhängande 
planering för totalförsvaret (militärt och civilt) ska återupptas. Beslutet medför att 
totalförsvarsplaneringen behöver beaktas i samhällsplanering. Frågan om 
totalförsvar och samhällets resiliens har således blivit allt viktigare. Frågan tas upp 
på sidan 174 där behovet om lagringskapacitet tas upp. Samtidigt har regionens två 
stora drivmedelsdepåer strukits från kartan utan ens den minsta diskussion om hur 
detta påverkar samhällets resiliens avseende flytande energi.  
 
Här vill vi hänvisa till Försvarsmakten remissvar (2017-08-31) på utställningsförslaget 
till en ny översiktsplan för Stockholms stad som pekar på behovet av att regionen tar 
ansvar för frågan kring försörjning av drivmedel och reservkraft till samhället:  
”Försvarsmakten bedömer att de föreslagna förändringarna i översiktsplanen som 
innebär bostadsbebyggelse i hamnområden behöver förtydligas samt avvägas mot 
behovet av förnödenhets - och drivmedelsförsörjning i staden och regionen. Om alla 
hamnar innanför Stockholms avgränsande broar försvinner medför det en ökad 
sårbarhet ur ett försörjningsperspektiv.  
 
Försvarsmakten kan utifrån nuvarande underlag konstatera att utflyttningen av 
containerhamnen och nedläggning av drivmedelsdepån Loudden inte gagnar 
totalförsvaret. Planerna på nedläggningen av Loudden innebär att den gods - och 
drivmedelshantering som är nödvändig för att säkerställa en fungerande 
försörjningstrygghet för Stockholms invånare kommer att ske på vägnätet. Av 
nuvarande underlag framgår inte hur denna omställning ska ske utan ökad sårbarhet 
med avseende på exempelvis framkomlighet.”  
 
Drivmedel används till transporter men också för reservkraft vid händelse av elavbrott 
eller energibrist. Vad avser drivmedelshanteringen är det beslutat att Stockholm 
Loudden, med möjligheter att lagra drivmedel i bergrum ska försvinna som 
drivmedelsdepå. Stockholms stad föreslår inte alternativa lösningar som kan trygga 
stadens drivmedelsförsörjning inom den egna kommungränsen.  
 



 

Försvarsmakten bedömer sammantaget att nedläggningen av Loudden, utan förslag 
till ny lokalisering av drivmedelsdepå inom stadens kommungränser eller i 
närområdet genom mellankommunalt samarbete, är till nackdel för totalförsvaret i 
Stockholmsregionen.” 
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