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Räta Linjen uppfyller flera av de strategiska kri-
terier som Trafikverket, i sin kapacitetsutredning, 
valt vid sin prioritering av åtgärder. Räta Linjen 
har en viktig nationell betydelse för godstran-
sporterna och är ett utpekat godsstråk på sträckan 
Gävle – Västerås. Räta Linjen är en viktig länk för 
samodala transporter och internationella trans-
porter, då vägen knyter an till både hamnar och 
kombiterminaler. Hamnarna som förbinds av Räta 
Linjen är samtliga, enligt Trafikverket, av strate-
gisk betydelse. Räta Linjen fyller en viktig funk-
tion utifrån ett risk- och sårbarhetsperspektiv då 
vägen är en komplementerande väg för transporter 
mellan södra och norra delen av Mälardalen.

Flera företrädare för logistiknoder i regionen 
som Räta Linjen passerar ser potentialer att växa. 
Företrädare för kombiterminaler och hamnar 
önskar bidra till att fler långväga vägtransporter 
överförs till järnväg och sjötrafik. Om detta sker 
i större omfattning kan betydelsen av Räta Linjen 
ytterligare komma att förstärkas, framförallt för 
lokala och regionala transporter som utgör den 
sista, alternativt den första, transportlänken för 
långväga transporter. Behovet av en säker trans-
portväg kan då öka ytterligare. Räta Linjen upp-
levs, längs vissa delsträckor, som mycket trafikfar-
lig. I första hand, enligt intervjuade transportörer, 
behöver vinterunderhållet förbättras. Därefter 
är det ett antal vägsträckor som lyfts fram som 
särskilt viktiga att förbättra vägstandarden, främst 
lyfts sträckan Heby – Tärnsjö. Det finns också 
behov av att administrativt se över olaga cabotage 
samt vidta åtgärder för att få över mer gods till 
kombitågtransporter. 

2 Bakgrund
Vägstråket Räta Linjen, riksväg 56, går mellan 
Norrköping och Gävle via Katrineholm, Eskil-
stuna, Västerås, Sala och Heby. Räta Linjen utgör 
en viktig del av det nationella stamvägnätet, vilket 
riksdagen fattade beslut om 1993. Intressenterna 
längs Räta Linjen har under lång tid samarbetat 
under namnet Räta Linjen-gruppen. Räta Linjen-
gruppens vision är att Räta Linjen senast år 2020 
ska vara en mötesfri väg. 

Räta Linjen är en godsintensiv väg och utgör 
en viktig transportlänk för godstransporter. An-
delen tunga fordon som transporteras längs Räta 

1 Sammanfattning och slutsatser
Räta Linjen är en godsintensiv väg. Vägen fyller 
flera viktiga funktioner, både som internationell, 
nationell, storregional, regional och lokal trans-
portlänk. Räta Linjen väljs som transportväg i 
första hand för att vägen är det kortaste och snab-
baste vägvalet samt för att det för flera transporter 
inte finns några alternativa vägar till Räta Linjen. 
Räta Linjen väljs ibland som en alternativ väg för 
att undvika kösituationer i Stockholmsområdet 
och ibland väljs också Räta Linjen bort som trans-
portväg då vägen upplevs för trafikfarlig, i synner-
het vintertid. 

Längs Räta Linjen transporteras bland annat 
fjärrfrakt, mellan Norrlandskusten och mellersta/
västra/delar av södra Sverige, distributionstran-
sporter i regionen, bygg- och entreprenadtranspor-
ter inom kommunen och exportgods som transpor-
teras ut via någon av hamnarna i Gävle, Västerås, 
Köping eller Norrköping. Rundvirke är framförallt 
en stor varugrupp som transporteras längs Räta 
Linjen. Till skillnad mot andra varugrupper som 
transporteras i stråket sker transporterna av rund-
virke genom hela Räta Linjen. Transportflödet av 
andra varugrupper, så som sågade trävaror, livs-
medel och maskiner, sker i större omfattning på 
Räta Linjen, sträckan Gävle – Västerås och vidare 
längs E18 mot Örebro. 

Räta Linjen fyller olika funktioner för olika 
typer av godstransporter längs med olika del-
sträckor. Olika delar av vägen är viktig för olika 
transportörer och företrädare för logistiknoder. 
Gemensamt är att Räta Linjen är viktig för att det 
i direkt eller i relativt nära anslutning till Räta 
Linjen finns ett transportbehov samt att vägen 
är den väg som kortast förbinder olika delar av 
Sverige. Andelen tunga fordon varierar längs olika 
delsträckor längs Räta Linjen och är som högst 
längs den norra delen av Räta Linjen. I relation 
med väg E4:a mellan Gävle och Norrköping är 
andelen tunga fordon på flera sträckor längs med 
Räta Linjen betydligt högre. 

Det nationella transportpolitiska målet och de 
regionala målen stödjer visionen med   att Räta 
Linjen ska vara mötesfri till år 2020.  En mötesfri 
Räta Linjen kan bidra till bättre tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för medborgarna och näringslivet. 
Bättre förbindelser kan bidra till en förstorad 
arbetsmarknad som främjar den regionala utveck-
lingen. 
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Linjen är förhållandevis hög och varierar från 13 
till 34 procent. Andelen tunga fordon längs väg 
E4, mellan Norrköping och Gävle varierar från 
12 till 16 procent. Räta Linjen är en viktig trans-
portlänk både för långväga gods som transporteras 
mellan Norrlandskusten och västra, mellersta och 
delar av södra Sverige, för godstransporter som 
transporteras inom och mellan regionerna samt 
för kortväga godstransporter inom kommunerna. 
Räta Linjen är också en viktig transportlänk för 
export och importgods via någon av hamnarna i 
Gävle, Västerås, Köping eller Norrköping. Där-
utöver fyller Räta Linjen en roll som transitväg 
för gods som exporteras och importeras till Norge 
samt gods från hamnarna på Västkusten och södra 
Sverige samt gods via Öresundsbron. 

Räta Linjen upplevs av flera aktörer som en 
väg med bristande säkerhetsstandard längs flera 
av delsträckorna, i synnerhet vintertid om inte 
vinterunderhållet sköts tillfredsställande. Samti-
digt som Räta Linjen kan utgöra en alternativ väg 
för transporter längs E4:an, genom Stockholm, så 
väljs Räta Linjen som transportväg i första hand 
därför att Räta Linjen leder till de orter transportö-
rer ska hämta eller lämna gods till och för att Räta 
Linjen är det kortaste och snabbaste vägvalet. 

Syftet med detta kunskapsunderlag är att visa 
vilken roll Räta Linjen fyller för godstransporter, 
både ur ett nationellt, storregionalt, regionalt och 
lokalt perspektiv. I rapporten visas statistik för 
andelen tunga fordon, vilken typ av gods som 
transporteras i stråket (i den mån statistik finns 
tillgänglig) samt brister och behov som upplevs 
särskilt angelägna att åtgärda. Därutöver exem-
plifieras ett antal transportkedjor som använder 
Räta Linjen som transportväg och varför just Räta 
Linjen väljs som transportväg.  

Kunskapsunderlaget har sammanställts genom 
information och statistik från tidigare rapporter 
och kartläggningar samt från intervjuer som ge-
nomförts med transportörer, företrädare för ham-
nar och kombiterminaler och offentliga aktörer 
längs stråket. 

3 Vision och mål

3.1 Vision – En mötesfri väg 2020
Räta Linjen gruppens vision är en mötesfri Räta 
Linjen senast år 2020.

3.2 Nationella mål
Det gällande nationella transportpolitiska målet 
består av ett övergripande mål samt ett funk-
tionsmål och ett hänsynsmål. Det övergripande 
transportpolitiska målet är att: ”Säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt håll-
bar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet.” För att nå det övergri-
pande målet har detta brutits ner till ett funktions-ålet har detta brutits ner till ett funktions-let har detta brutits ner till ett funktions-
mål och ett hänsynsmål. Funktionsmålet syftar till 
att ge alla i Sverige en grundläggande tillgänglig-
het och behandlar transportsystemets utformning 
och funktion. Hänsynsmålet behandlar klimatet, 
trafiksäkerheten samt folkhälsa.

3.3 Regionala mål
Länsstyrelserna samt regionförbunden i Östra 
Mellansverige (Stockholm, Uppsala, Gotland, 
Östergötland, Västmanland, Södermanland och 
Örebro län) har gemensamt formulerat övergripan-
de mål för transportsystemet i östa Mellansverige i 
sin gemensamma systemanalys för transportsyste-
met. Gävleborgs län ingår inte i arbetet. 
Målet är att skapa ett transportsystem:

•	 där regionens och nationens internationella 
konkurrenskraft utvecklas och bidrar till 
attraktivitet för de samverkande länen i östra 
Mellansverige

•	 där utvecklingen är långsiktigt hållbar – 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

•	 där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av 
alla fyra trafikslagen leder till effektivitet.

•	 där flerkärnighet och en förstorad 
arbetsmarknad främjar den regionala 
utvecklingen.

Respektive län också i sina länsplaner och utveck-
lingsstrategier tagit fram regionala mål för trans-
portsystemet. 
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4 Förutsättningar

4.1 Strategiska godsstråk och noder
Trafikverket har valt att peka ut ett strategiskt 
väg- och järnvägsnät för godstransporter samt cen-
trala hamnar och kombiterminaler. I det senaste 
ställningstagandet pekas Räta Linjen ut som ett 
strategiskt vägnät för gods på sträckan Västerås 
– Gävle. Sträckan Norrköping – Västerås har inte 
pekats ut. Att en vägrelation är utpekad som ett 
strategiskt nät för godstransporter är inte ett krav 
vid Trafikverkets prioritering av åtgärdsmedel. 

I Trafikverkets senaste ställningstagande kring 
hamnar av central betydelse är Norrköpings hamn, 
Mälarhamnarna och Gävle hamn, som direkt an-
sluter till Räta Linjen, samtliga hamnar av central 
betydelse. Oxelösunds hamn, Kapellskärs hamn 
och Sundsvalls hamn, som indirekt ansluter till 
Räta Linjen, är också hamnar av central betydelse. 

I Trafikverkets senaste ställningstagande kring 
kombiterminaler som är av central betydelse så 
finns ingen kombiterminal som ligger i direkt 
anslutning till Räta Linjen. Hallsberg/Örebro, 
Stockholm/Årsta, Sundsvalls kombiterminal och 
en ny kombiterminal i Rosersberg i norra Stor-
stockholm, som indirekt ansluter till Räta Linjen 
är kombiterminaler utpekade som kombitermina-
ler av central betydelse. 

4.2 Strategiskt godsfokus
Trafikverket arbetar för att godstransporter ska 
ske så hållbart som möjligt. Detta kan exempel-
vis ske genom att överflytta gods till järnväg och 
att utveckla sjötransporter och logistik samt att 
utveckla alternativa bränslen till vägtrafiken och 
utveckla nya innovativa fordonskoncept. Två av 
Trafikverkets utvecklingsområden inom godstrafi-
ken är sammodala transporter och internationella 
transporter. Med sammodala transporter menas en 
effektiv användning av transportsätt som fungerar 
vart och ett för sig eller i kombination i det euro-
peiska transportsystemet.1

Trafikverket har i sin underlagsrapport till 
kapacitetsutredningen konstaterat att åtgärder, 
utifrån ett kapacitets- och effektivitetsperspektiv, 

först och främst ska fokuseras till det strategiska 
nätet för godstransporter inklusive anslutningar till 
terminaler och hamnar. 
Det finns också ett behov av ett omledningsvägnät 
för minskad sårbarhet vid t ex olyckor eller väder-
problematik. Bärighetsåtgärder bedöms också som 
viktiga att prioritera, utifrån kapacitetsskäl, med 
avseende på transporter från basnäringarna i norr 
och för andra viktiga skogslän.2

4.3 Samarbetsprojekt, godstransporter
Det finns flera samarbetsprojekt som syftar till 
att öka kunskapen och förbättra infrastrukturen, 
administrativa hinder med mera för godstranspor-
terna. Nedan presenteras två projekt som pågår 
som är av vikt för transporterna längs Räta Linjen.

4.3.1 Gröna korridorer
År 2007 lanserade EU-kommissionen begreppet 
Gröna korridorer. Kommissionen ville öka sam-
arbetet över nationsgränser och samverkan mellan 
samhälle, näringsliv och forskning, för att skapa 
gröna transportkorridorer för godstrafik. Målet
är effektivare och mer hållbara transport- och 
logistiklösningar. En korridor innefattar lösningar 
för både infrastrukturen och trafiken inom ett brett 
geografiskt område. Trafikverket, Sjöfartsverket 
och VINNOVA har gemensamt fram till årsskif-
tet 2012/2013 arbetat med att utveckla konceptet 
Gröna korridorer. Det fortsatta arbetet med Gröna 
korridorer integreras i myndigheterna ordinarie 
verksamhet. 3

En grön korridor utmärks bland annat av 
hållbara logistiklösningar, integrerade logistikupp-
lägg, ett harmoniserat regelverk, en koncentration 
av nationell och internationell godstrafik på rela-
tivt långa transportsträckor, effektiva och strate-
giskt placerade omlastningspunkter med anpassad 
och stödjande infrastruktur samt en plattform för 
forskning, utveckling och demonstration av inno-
vativa logistiklösningar.

Inom projektet har två Gröna korridorer eta-
blerats. En västlig som sträcker sig från Oslo 
via Göteborg till Randstad, och en östlig från 
Narvik via Stockholm till Neapel. Etablering av 
korridoren Narvik–Neapel har inte kommit lika 

2 Trafikverket, 2012, Godstransporter, underlagsrapport. 
Publikation 2012:119.
3 Trafikverket, 2012, Gröna korridorer, Populärversion av 
slutrapport december 2012.

1 Trafikverket. http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-
jarnvagar/Godstrafik-pa-jarnvag/ Hämtat 2013-03-20.
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4.7 Näringsliv
Branschstrukturen varierar mellan kommunerna 
längs Räta linjen-stråket. Tillverk-ningsindustrin 
är stor i flera av kommunerna, liksom andelen sys-
selsatta inom vård och omsorg.

I Gävleborgs län har historiskt en förhållande-
vis stor andel varit sysselsatta inom bas-näringar 
som stål-, massa- och pappersindustri. Under 
senare år har dock sysselsätt-ningen inom råvaru- 
och processindustrin relativt minskat i betydelse 
och teknikföretagen har expanderat. Vård och 
omsorg har minskat sedan 1990-talets början, men 
sysselsätter förhållandevis många i jämförelse 
med riket. Tjänstenäringarna i länet ökar i bety-
dande grad, men har en bit upp till riksgenomsnit-
tets motsvarande andelar. Turistnäringen har ökat 
kraftigt i betydelse för näringslivets utveckling.12  

Uppsala län har en branschstruktur som skiljer 
sig mellan den norra och södra delen av länet. 
Den nordliga delen är mer industribaserad inom 
dels verkstadsindustri, dels skogsindustri och den 
sydligta delen är småföretagsbaserad och i stor 
utsträckning påverkad av Storstockholm. I länets 
mellersta delar är den offentliga sektorn stor med 
universitet, statliga verk och regionsjukvård.13  

I Västmanlands län dominerar tillverknings-
industrin. Tyngdpunkten inom industrin är stål-, 
elektro- och verkstadsindustri. Antalet arbetstill-
fällen inom handel och transport i länet är nästan 
18 000 och därmed lika många som jobben inom 
vård och omsorg. Det finns flera lageretableringar 
i Västmanlands län, bland annat ICA:s centralla-
ger i Västerås.14  

Sörmlands näringsliv domineras av tillverk-
ningsindustrin, med större företag inom stål, for-
don, läkemedel/bioteknik och verkstadsindustri. 
Den kunskapsintensiva tjänstesektorn är relativt 
liten i Södermanlands län. Tursitnäringen har ökat 
kraftigt i betydelse för näringslivets utveckling.15  

Östergötlands näringsliv län har en stor 
branschbredd.  I regionen finns en stark industriell 
tradition med högt yrkeskunnande.  Universitets-
sjukhuset bedriver högspecialiserad sjukvård och 
betydande kvalificerad medicinsk forskning. I 
regionen finns omfattande medicinskteknisk FoU 
med koppling till såväl Linköpings universitet 

som det privata näringslivet. Östergötland har 
förhållandevis många anställda inom näringar där 
sysselsättningen på nationell nivå minskat under 
de två senaste decennierna. Sysselsättningsmässigt 
växande näringar som besöksnäringen är svagt 
utvecklad.16  

I Kunskapsunderlag för Räta Linjen redovisas 
branschstrukturen för respektive kom-mun som 
Räta Linjen binder samman. Här framgår det 
att andelen sysselsatta inom tillverkningsindu-
strin är större än riksgenomsnittet i Katrineholm, 
Kungsör, Eskilstuna, Hallstahammar och Väs-
terås kommuner.  Tillverkningsindustrin utgör en 
betydligt lägre andel än riksgenomsnittet i Gävle 
kommun samt även något lägre i Norrköpings och 
Sala kommun. I Västerås urskiljer sig handel som 
högre än riksgenomsnittet och i Heby är särskilt 
jord och skogsbruk och byggverksamhet betydligt 
högre än riksgenomsnittet.

12 Region Gävleborg, 2008, Vägar till hållbar utveckling, 
diskussionsunderlag
13 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010–2021 
Uppsala
14 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010–2021 
Västmanland

15 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010–2021 
Sörmland
16 Regionförbund Östsam, 2012, Regionalt 
utvecklingsprogram för Östergötlands län
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4.9 Exempel på transportkedjor
Det finns flera olika typer av transportkedjor som 
sker där Räta Linjen utgör en viktig transportväg. 
Detta både i sin helhet; mellan Gävle/norra Väst-
manland till Norrköping/norra Östergötland/södra 
Södermanland samt i flera olika transportrelatio-
ner där delar av Räta Linjen är en viktig transport-
förbindelse. 

Särskilt tydligt är att Räta Linjen har flera olika 
funktioner och att olika delar av vägen är viktig 
för olika transportörer och företrädare för logis-
tiknoder.20 Gemensamt är att hela Räta Linjen, 
i alla sina delsträckor eller som ett enda trans-
portstråk, är en viktig transportlänk för gods och 
att transportörer visar på vikten av att vägen är av 
god och säker standard. Nedan exemplifieras ett 
antal transportkedjor där Räta Linjen ingår som en 
viktig transportväg.

4.9.1 Långväga livsmedelstransporter
Ett exempel på en längre transportkedja där delar 
av Räta Linjen ingår, är livsmedelstransporter 
mellan västra Sverige och Luleå. Transporten 
startar i västra Sverige, i Örebro lastas ytterligare 
gods i lastbilen. I Västerås ansluter lastbilen till 
Räta Linjen och fortsätter via Gävle och vidare till 
Luleå. Både i Göterborg och i Luleå kan lastbils-
chauffören ställa lastbilen på en speditionsfirmas 
inhägnade område för att sova. Den totala trans-
portsträckan är cirka 1 260 kilometer. Transport-
sträckan utmed Räta Linjen, mellan Västerås och 
Gävle, är cirka 150 kilometer. 

Ett till exempel är transporter av styckegods/
partigods och livsmedel från västra Sverige till 
Umeå. I västra Sverige samlas volymer in i ex-
empelvis Göteborg, Borås, Halmstad och Skara. 
Transportern sker sedan via väg E20 där byte av 
chaufför sker i Köping. I Västerås väljer transpor-
tören att köra Räta Linjen till Gävle där anslutning 
sker till väg E4:a. I Gnarp sker chaufförbyte och 
i Umeå sker distribution av godset. Den totala 
transportsträckan är cirka 1 000 kilometer. Trans-
portsträckan utmed Räta Linjen, mellan Västerås 
och Gävle, är cirka 150 kilometer.

4.9.2 Bygg och entreprenadtransporter
En transportkedja som fraktas längs delar av Räta 
Linjen är bygg och entreprenadtransporter. Dessa 
transporter är relativt korta och sker inom kom-
munen och mellan kommunerna i nord-sydlig 
riktning. Ett exempel på en bygg- och entrepre-
nadtransport är byggavfall som hämtas i Tärnsjö 
och fraktas till återvinningscentralen i Sala. Där 
vänder transportören och kör tillbaka till Tärnsjö 
för att eventuellt igen köra tillbaka till återvin-
ningscentralen i Sala. Körsträckan är cirka 40 
kilometer. Under en dag kan cirka fem turer ske 
tur och retur mellan Tärnsjö och återvinningscen-
tralen i Sala. 

4.9.3 Jordbrukstransporter
En transportkedja där längre körsträckor sker 
längs Räta Linjen är jordbrukstransporter. En 
transportkedja för detta startar i Sala där spann-
mål hämtas upp för att fraktas till Norrköping. I 
Norrköping lastas spannmålen av och lastbilen 
returfylls med konstgödsel som distribueras till 
lantbruk längs Räta Linjen och dess omland. Kör-
sträckan är cirka 180 kilometer och under en dag 
kör transportören denna sträcka en gång tur och 
retur.

En annan transportkedja för jordbrukstranspor-
ter startar från en lastbilscentral i Gävle. Transpor-
tören hämtar upp jordbruksprodukter längs hela 
sträckan längs med Räta Linjen och dess omland 
för att lämna produkterna i Köping eller Norrkö-
ping. I Norrköping hämtas sedan produkter som 
distribueras till lantbruk längs Räta Linjen och 
dess omland.

4.9.4 Sågade trävarutransporter
Ett exempel på en transportkedja som transpor-
teras längs Räta Linjen och byter transportslag 
är sågade trävaror. Sågade trävaror hämtas upp i 
Sala-trakten och transproteras längs Räta Linjen 
till Gävle hamn. I Gävle hamn packas trävarorna 
om för att sedan lastas över till fartyg för vidare 
export inom Europa.

20 Enligt de intervjuer som genomförts i arbetet.
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4.11.1 Kombiterminaler och logistikområden
Katrineholms Logistikcentrum
Katrineholms Logistikcentrum ligger i kors-
ningen mellan västra och södra stambanan. Det 
finns en terminal för intermodal trafik och en för 
vagnslasttrafik. Kombiterminalen trafikeras bl.a. 
av en godspendel från Duisburg i Tyskland sex 
dagar i veckan. Vagnslastterminalen används 
även för timmertransporter. Vägtransporter från 
och till kombiterminalen sker från hela Mälarda-
len och Bergslagen. Det är därför viktigt för Katri-
neholms Logistikcentrum att ha bra vägförbindel-
ser mot Västerås, Dalarna, Bergslagen och Gävle. 
Exempel på exportgods som idag transporteras via 
Räta Linjen för att sedan omlastas till tåg i Katri-
neholm är bland annat papper, sågade trävaror och 
stål. Transporter sker bland annat från Borlänge, 
där Räta Linjen används från Kungsör.21  

Eskilstuna kombiterminal
Eskilstuna kombiterminal är lokaliserad väster 
om Eskilstuna vid Folkesta i direkt anslutning 
till Svealandsbanan, väg E20 och i närheten av 
riksväg 56. Eskilstuna kombiterminal är en del av 
Railport Scandinavia, ett sammanhängande nät av 
terminaler. Terminalen har idag tågpendlar till/från 
Göteborg, Halmstad, Trelleborg och Malmö samt 
via Green Cargo vagnslastsystem även andra orter 
i Sverige och Europa. Inom kombiterminalen finns 
möjlighet till lagring (varmlager/crossdocking) 
och omlastning mellan olika lastbärare. 22gg

Västerås kombiterminal
Västerås kombiterminal ligger i Hacksta strax 
utanför Västerås. I närheten ligger hamnen 
och anslutningsvägar till E18. År 2012 hante-
rades 22 000 enheter plus pallgods i vagns-
last, enligt kombiterminalen. Godset som går 
via terminalen är varierat, allt från spannmål 
till verkstadsindustri.23

Västerås livsmedelslagerkluster   
ICA:s centrallager
I Västerås ligger ICA:s centrallager. För ICA är 
Räta Linjen av stor vikt för transporter i nord-

sydlig riktning. I takt med ökade godsvolymer 
och ökade krav på snabba flöden och precisa 
leveranser till kunder, så ökar behoven av bra 
vägförbindelser. ICA har mycket södergående-
transporter mot Östergötland, Småland och Skåne 
där transporterna sker längs Räta Linjen. Norrut 
transporteras relativt mycket gods, om än inte lika 
stora som södergående transporter, mot Gävle och 
vidare mot Sundsvall och Umeå. Här sker också 
transporterna längs Räta Linjen. Transporter sker 
också till exempelvis Dalarna där Räta Linjen of-
tast körs upp mot Sala och därefter riksväg 70 upp 
mot Borlänge.24

Kjula, Svinsta och Brunnsta logistikområden
I Eskilstuna finns det, förutom kombiterminalen 
som ovan beskrivits, tre större logistikområden; 
Kjula, Svinsta och Brunnsta. I Kjula, som ligger 
nära flygplatsen öster om staden, planerar man och 
bygger lagerhus, nya vägar, nya järnvägsspår och 
industriterminal. Företag som har lokaliserat sina 
lager här är bl.a. H&M, Lidl, Boxon, Wavin och 
Meca.25

Gävle kombiterminal och logistikområde
I centrala Gävle ligger Gävle kombiterminal. 
Terminalen hanterade cirka 17 000 TEU:s år 2012. 
I dagsläget hanterar terminalen främst exportva-
ror, men även en del import. Framförallt hanteras 
mycket virke och papper. Terminalen erbjuder 
förutom standardtjänster som lyft etc, även contai-
nerdepå och tillfällig uppställning samt fler kring-
tjänster.

I Gävle finns Ersbo Logistikparksområde. Det 
planeras också får etablering av ett logistiksparks-
område i korsningen E16 och E4 i anslutning till 
Bergslagsbanan och Norra Stambanan. Gävle 
hamn utgör också en viktig logistikpunkt, se vi-
dare under avsnitt hamnar. 

4.11.2 Hamnar
Flera av Sveriges större hamnar ligger i direkt 
eller indirekt anslutning till Räta Linjen. Gävle 
hamn, Norrköpings hamn och Mälarhamnarna 
ansluter direkt till Räta Linjen. Enligt statistik 

21 Enligt intervju med Katrineholms Logistikcentrum och 
kommun, 2013-04-10.
22 Enligt uppgift från Tommy Spångberg, Eskilstuna Kom-
munfastigheter AB, 2013-06-12

23 Regionförbundet Örebro m fl, 2013, Godsflöden i Östra 
Mellansverige, Västmanlands län
24 Inregia AB, 2006, En rapport om transportstråket Räta 
Linjens näringslivstransporter
25 Regionförbundet Örebro m fl, 2013, Godsflöden i Östra 
Mellansverige, Södermanlands län
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nen har idag fartygsanlöp från hamnar i Sverige 
och i Östersjön samt hamnar i övriga Europa.31 
Det mesta av godset som ankommer eller avgår 
från Mälarhamnarna har idag start och målpunkter 
inom hamnens närområde. Regionala transporter 
till och från hamnen sker framförallt mot Fagersta 
och Ludvika. Mälarhamnarna ser att det finns en 
potential att kunna vara en mycket större hamn för 
regionen i framtiden och kunna försörja ett större 
omland.32

Gävle hamn
Gävle Hamn är utpekad som en strategisk hamn 
i Sverige. Hamnen är uppdelad i två anlägg-
ningar, Fredriksskans i norr och Granudden i 
söder. Hamnen hanterar de flesta typer av gods. 
I Fredriksskans finns en bulkterminal, kombiter-
minal, olje- och kemikalieterminal, ro-ro terminal 
samt en containerterminal. I Granudden finns en 
skogsproduktionsterminal. Gävle hamn hanterade 
under år 2011 runt 4,3 miljoner ton gods över 
kaj. Främst hanterades mineraloljeprodukter, följt 
av enhetslastat gods (containergods) och skogs-
produkter. Därutöver hanterade också flytande 
och torr bulk. Hamnen har idag fartygsanlöp från 
hamnar i Sverige och i Östersjön samt hamnar i 
övriga Europa.33 Det mesta av godset som ankom-
mer eller avgår från Gävle hamn, som transporte-
ras med lastbil, transporteras idag vidare via väg 
E16. Transporter sker dock också via Räta Linjen. 
Räta Linjen är framförallt viktig för transporter av 
sågade trävaror och ferrolegeringar från Västman-
land som skeppas ut via hamnen.34   

I nära anslutning till Gävle finns också Skut-
skärs industrihamn, som är kopplad till Stora Enso 
och Skutskärs bruk där tillverkning av massa- och 
pappersmassa sker. En del av deras transporter går 
med lastbil till/ från hamnen.

4.11.3 Lastbilsterminaler
Det finns flera lastbilsterminaler, logistik- och 
distributionscentraler i direkt anslutning eller i 
relativt nära anslutning till Räta Linjen. Logis-
tik- och distributionscentraler finns i Norrköping, 
Katrineholm, Eskilstuna, Västerås, Sala, Heby, 
Valbo och Gävle. Lastbilscentraler finns i Norrkö-

ping, Eskilstuna, Västerås och Gävle. Flera åkare 
startar och avslutar sina köringar i orter längs med 
Räta Linjen. Transportörer kör exempelvis mellan 
Gävle och västra Sverige, Gävle och Norrköping, 
Västerås och Sundsvall, Västerås och Katrine-
holm, Katrineholm och Borlänge. Samtidigt finns 
det flera lastbilsterminaler som ligger i andra delar 
av Sverige där Räta Linjen är minst lika viktig för 
lastbilsterminalerna. Detta är lastbilsterminaler 
som genomför transportuppdrag mellan norrlands-
kusten och västra och södra Sverige, där Räta 
Linjen är en viktig transportled. 

4.11.4 Västerås flygplats
I Västerås finns en flygplats som efter Arlanda 
och Örebro hanterar störst andel flygfrakt i Mälar-
regionen. Mängderna är dock små i jämförelse 
med Arlandas. Enligt Transportstyrelsen hante-
rade Västerås flygplats 5064 ton fraktgods under 
2012.35 Flygplatsens betydelse för logistikläget 
omnämns i Intelligent Logistiks motivering till att 
Västerås och Köping listas som Sveriges åttonde 
viktigaste logistikläge.36

31 Enligt fartygsanlöp i maj 2013. Mälarhamnarna hemsida. 
http://www.malarhamnar.se/sc_modul_mh_boats.
php?klickid=9. Hämtat 2013-05-23.

32 Intervju, Mälarhamnarna 2013-04-29.
33 Enligt fartygsanalöphistorik, jan – maj 2013. Gävle hamns 
hemsida. http://www.gavle-port.se/fartyg_i_hamnen_historik. 
Hämtat 2013-05-23.
34 Intervju, Gävle hamn 2013-05-17
35 Regionförbundet Örebro m fl, 2013, Godsflöden i Östra 
Mellansverige, Västmanlands län
36 Enligt Intelligent logistiks hemsida: http://intelligentlogistik.se/
logistiklagen. Hämtat 2013-04-23.
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5.1 Nationell och internationell funktion 
(väg för nationella och internationella 
transporter)

Räta Linjen fyller en nationell och internationell 
funktion för godstransporter i nord sydlig riktning. 
Transporterna får en internationell koppling via 
Mälarhamnarna och hamnarna i Norrköping och 
Gävle samt även till bl.a. Göteborgs hamn och 
Öresundsförbindelsen söderut mot kontinenten 
och även till Norge via E18 mot Oslo.

För transporter mellan nordösta och södra och 
västra Sverige är Räta Linjen ett viktigt trans-
portstråk. Räta Linjen möjliggör att transporter i 
nordsydlig och riktning inte behöver gå via E4:an 
genom Stockholm. För transporter i nordvästlig 
riktning är Räta Linjen den kortarste transport-
sträckan. Då det vid flera tider under dygnet är 
hög trafikbelastning på E4:an genom Stockholm, 
vilket innebär en hög osäkerhet för rättidigheten 
för lastbilstransporter, är Räta Linjen en viktig 
alternativ vägförbindelse. Genom att Räta Linjens 
nationella funktion knyter orter längs hela norr-
landskusten; från Gävle och norrut, samt orter i en 
stor del av västra och södra Sverige, an till Räta 
Linjen. Räta Linjen blir därmed viktig för hela 
norrlandskusten till och med Gävle i transport-
relationer till exempelvis Sala, Västerås, Örebro, 
Karlstad, Oslo, Eskilstuna, Lidköping, Borås och 
Göteborg. Om transporter i nord-sydlig riktning 
väljer att gå via Räta Linjen är den också viktig 
för exempelvis orterna Norrköping, Linköping, 
Jönköping, Växjö, Helsingborg, Lund och Malmö. 

Nationella transporter i Räta Linjen är fjärr-
frakt av olika typer av produkter, exempelvis 
styckegods. Räta Linjen används bland annat 
därför att vägen passerar flera befolkningstäta or-
ter där gods kan lastas och lossas. Internationella 
transporter i stråket är bland annat sågade trävaror 
som fraktas från någon såg i Västmanland för 
vidare export via Gävle hamn.

5.2 Mellanregional/storregional 
funktion (väg för mellanregionala/
storregionala transporter)

Räta Linjen har en storregional funktion för 
transporter som transporteras inom storregionen. 

Räta Linjen knyter samman regionen i nord-sydlig 
riktning och stödjer en flerkärning regionstruk-
tur.  Räta Linjen knyter samman de tre hamnarna 
Gävle hamn, Mälarhamnarna och Norrköpings 
hamn. Räta Linjen, utgör också en viktig delväg 
som knyter samman flera orter i Dalarna (exem-
pelvis Mora Borlänge och Falun) med Katrine-
holm och vidare mot Norrköping. Transporter sker 
längs andra vägar fram till Kungsör där anslutning 
sker till väg E20 som därefter ansluter till Räta 
Linjen. Räta Linjen fyller en funktion som en tvär-
förbindelse över Mälaren. Mellan regioner fraktas, 
precis som inom regionen, jordbruksprodukter 
som fraktas från olika lantbruk till silos i exempel-
vis Köping och Norrköping, likväl som styckgods 
som fraktas mellan regionerna. 

Räta Linjen fyller en viktig del att knyta sam-
man regionens södra och norra del på vardera 
sidan Mälardalen. Ur ett sårbarhetsperspektiv är 
det väsentligt att det finns alternativa fungerande 
tvärförbindelser över Mälaren. Idag finns det nio 
förbindelser över Mälaren, tre i centrala Stock-
holm, två i Storstockholm (varav en utgörs av en 
färjeförbindelse) samt fyra i Mälardalen. Förutom 
Räta Linjen kan man i Mälardalen ta sig över Mä-
laren via rv 55, Länsväg 250, mellan Kungsör och 
Köping samt via E 18/E20 via Örebro. 

5.3 Regional funktion (väg för regionala 
transporter)

Räta Linjen har en regional funktion för transpor-
ter som transporteras inom regionerna (länen). 
Detta kan till exempel vara jordbruksprodukter 
som fraktas från olika lantbruk till silos i exempel-
vis Köping och Norrköping. Det kan också vara 
styckgods som fraktas inom regionen (länen). 

5.4 Lokal funktion (väg för lokala 
transporter)

Räta Linjen har en lokal funktion för lokala 
godstransporter inom respektive kommun i nord-
sydlig riktning. Detta berör transporter som sker 
inom kommunen och mellan kommunerna. Detta 
är exempelvis bygg- och entreprenadtransporter. 
Byggtransporter går från byggarbetsplatser till 
närmsta deponi och/ eller återvinningscentral.
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6 Behov, brister och åtgärder
Det finns flera behov och brister när det gäller 
vägtransporter längs med Räta Linjen och för 
vägtransporter rent generellt. Nedan följer en 
beskrivning kring vilka större behov och brister 
som Trafikverket identifierat i området och som 
transportörer upplever. Behoven som transportörer 
upplever är baserade på ett antal intervjuer som 
genomförts.

6.1 Behov och brister enligt Trafikverket
Enligt Trafikverkets kapacitetsutredning är de 
största bristerna för vägtransporter som berör 
Räta Linjen-stråket i region mitt37 och region öst38 
följande:

Region Mitt
•	 Brister i nord-sydliga transporter till följd av 

kraftigt ökade godstransporter på väg orsakar 
trängsel i vissa större tätorter 

•	 Bristfällig transportkvalité för godstransporter 
Gävle–Storvik–Örebro/Hallsberg till följd av 
kraftigt ökade godstransporter på såväl väg 
som järnväg

•	 Brister finns för besöksnäringen framför allt 
under skidsäsongen, då det uppstår kapaci-
tetsbrister i vägnätet.

Region Öst
•	 Brister uppstår för både person- och godstran-

sporter i anslutning till större tätorter, med 
större osäkerheter för res- och transporttider 
som följd.39 

6.2 Transportörens behov
Den största brist kring Räta Linjen är, enligt 
samtliga av de transportörer som intervjuats, att 
vinterunderhållet inte sköts bra. Under vintern 
2012/2013 har det skötts mycket dåligt, vilket 
har gjort vägen direkt trafikfarlig. Ett ytterligare 
problem är att vägtrafiken har ökat på Räta Linjen 
till följd av att kombitrafiken, det vill säga trai-
lers som transporteras på järnväg, har upphört på 
denna sträcka samt på flera andra sträckor i Sve-

rige. Därefter lyfter samtliga intervjuade åkare att 
det är mest angeläget att åtgärda sträckan Heby - 
Tärnsjö. Hjälmaresund, Tärnsjö – Gysinge, Gy-
singe – Valbo samt Köping – Kungsör lyfts också 
upp som sträckor som är viktiga att åtgärda. Det 
ska dock noteras att de sträckor som lyfts fram är 
de enskilda åkarnas uppfattning. 

Ingen av de intervjuade transportörerna nämner 
att det finns ett särskilt behov av exempelvis upp-
ställningsplatser och rastplatser längs Räta Linjen. 
Någon transportör nämner att parkeringsfickor 
alltid är bra, men pekar inte ut att behovet är 
särskilt stort just här. De flesta av de transportörer 
som intervjuats har inget behov av att stanna längs 
Räta Linjen, då de flesta som intervjuats har sina 
start- eller målpunkter längs vägen. 

Rent generellt i Sverige ser någon åkare pro-
blem med att det finns för få säkra rastplatser där 
man kan sova. Någon åkare menar att flera åkare, 
både svenska och utländska, kör alldeles för fort 
idag. Någon åkare pekar på att det idag är stora 
problem med cabotagereglerna som inte efterföljs. 
Enligt denna åkare förekommer det olaglig cabo-
tage bland annat inom fjärrtransporter, skogstran-
sporter och entreprenadtransporter. Vissa trans-
portörer kör fler transporter i Sverige än vad man 
får. Med det lägre löneläget leder detta till en tuff 
lönekonkurrens inom branschen.  Någon lyfter 
fram att efter CargoNets nedläggning har olaga 
cabotagekörningar  ökat.

En annan aktör beskriver, enligt denna, ett 
lyckat upplägg av en transportkedja som involve-
rar kombitåg från Europa och lastbilstransporter 
i Sverige. I Sverige kör utländska åkare, som 
efterföljer svenska regler. Med det lägre lönelä-
get för åkarna är det enklare att få ekonomi i hela 
transportkedjan.

6.3 Åtgärder
För att stödja de behov och åtgärda de brister som 
finns längs med Räta Linjen finns flera förslag till 
åtgärder. I Trafikverkets kapacitetsutredning lyfts 

37 Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län
38 Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och 
Östergötlands län

39 Trafikverket, 2012, Transportsystemets behov av 
kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar 
till år 2025 och utblick mot år 2050. Sammanfattning 
huvudrapport. Publikation 2012:101.
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bland annat följande åtgärder upp för att öka kapa-
citeten för vägtransporter.

Ekonomiska styrmedel som utformas så att de 
får en mer kapacitetsstyrande effekt. Exempelvis 
att fortlöpande kunna anpassa trängselskatten 
efter förändringar i trafikmönster samt att stärka 
kopplingen mellan fordonsanvändning och sli-
tage genom avståndsbaserade skatter/avgifter för 
godstrafik. 

•	 ITS-åtgärder. Exempelvis variabla hastigheter, 
reversibla körfält och tidsbegränsade omkör-
ningsförbud.

•	 Trimningsåtgärder. Exempelvis ökad bärighet 
och bredd på vissa vägar, flödesstyrda påfarter 
samt utökat antal körfält inom befintligt väg-
område.

•	 Underhåll och reinvesteringar inom det befint-
liga transportsystemet för att minska sårbar-
heten och använda vägtransportsystemet ef-
fektivt. I första hand avser detta att förebygga 
störningar, minska effekten av störningar samt 
att minska känsligheten för störningar.40

Av de intervjuer som genomförts framgår att, 
framförallt transportörerna, ser åtgärder på flera 
olika nivåer för att förbättra transporterna längs 
Räta Linjen. Transportörernas förslag kring åtgär-
der stämmer i viss mån överens med Trafikverkets 
förslag till åtgärder enligt kapacitetsutredningen, 
men kan framförallt anses stämma överens med 
Trafikverkets fyrstegsprincip. I första hand ser 
transportörerna att vinterunderhållet ska åtgärdas, 
därefter föreslås utbyggnader av Räta Linjen till 
mötesfri väg på ett antal sträckor där den mest 
prioriterade sträckan av de transportörer som in-
tervjuats är sträckan Heby- Tärnsjö.

Administrativa åtgärder som syftar till att mins-
ka olaga cabotag inom vägtransporter efterfrågas 
också av flera intervjuade transportörer.  Om olaga 
cabotage minskar kan markandsförtutsättningarna 
för att köra mer kombigods på järnvägen öka. Åt-
gärder för nya rasplatser, uppställningsplatser med 
mera verkar inte, enligt de intervjuer som genom-
förts, behövas längs med Räta Linjen, frånsett i de 
större orter där detta redan finns idag. 

40 Trafikverket, 2012, Publikation 2012:101. 
Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – 
förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050. 
Sammanfattning huvudrapport.
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