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Vision
En mötesfri väg år 2020

Transportpolitiskt mål
Säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet

Funktionsmål
Tillgänglighet , ut-
formning och funktion. 

Hänsynsmål
Klimat, trafiksäkerhet 
och folkhälsa.

Regionala mål
Systemanalys för transportsystemet, 
Östra Mellansverige, länstransportplaner, 
utvecklingsstrategier 

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

…. utvecklingen är långsiktigt 
hållbar – ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt

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

…. flerkärnighet och en förstorad 
arbetsmarknad främjar den regionala 
utvecklingen..



Trafikverkets 
utpekade väg 
och järnvägsnät 
för gods

Källa: Trafikverkets kapacitetsutredning 2012



EU:s gröna korridor Narvik – Neapel

Nordligaste delen, Luleå –
Sundsvall – Gävle – Örebro –
Trelleborg (Bothnian Green 
Logistic Corridor)

Innefattar den norra delen av 
Räta Linjen.

Källa: BGLC:s hemsida. http://www.bothniangreen.se/about-bglc/



Tung trafik längs Räta Linjen

Andel tung trafik Räta Linjen: 13 – 34%
Andel tung trafik E4:an, Gävle – Norrköping: 12 – 16%



Branschstruktur

Varierat branschstruktur i stråket
Tillverkningsindustri högre än 
riksgenomsnittet i flera kommuner

Katrineholm, Kungsör, Eskilstuna, 
Hallstahammar och Västerås 

Vård och omsorg högre än riks-
genomsnittet i flera kommuner
Handel – högre än riksgenomsnittet i 
Västerås
Jord- och skogsbruk – högre än 
riksgenomsnittet i Heby



Vad transporteras i stråket?

Kartläggning Östra Mellansverige - svårtolkat
Rundvirke är en stor varugrupp längs hela Räta Linjen. 
Sågade trävaror, livsmedel och maskiner, större varugrupper, längs delar 
av Räta Linjen (främst norra delen) 

Produktion och konsumtion av rundvirke i Västmanlands och Östergötlands län.
Källa: Godsflöden i Östra Mellansverige (2013) , rapport Västmanland och Östergötlands län. 



Exempel på transportkedjor
Luleå

Västra 
Sverige

Umeå

Sala

Norrköping

Tärnsjö
Gävle

Export
Styckegods och livsmedel

Sågade trävaror

Bygg- och entreprenad

Jordbruksprodukter



Räta Linjens 
funktioner för 
godstransporter

Internationell
Nationell
Mellanregional/regional 
Lokal



Målpunkter 
längs Räta 
Linjen



Varför väljs Räta Linjen som transportväg?

Målpunkter längs Räta Linjen 
Kortaste vägen

Om det finns alternativa vägval?

Körtider 
Vilotider
Kortast väg 
Körisker
Möjlighet till rastplatser 
Större och säkrare väg

Foto, nedersta: Örnsköldsviks kommun



Varför väljs inte Räta Linjen – fast vägen är kortast?

Foto: Svt



Vilka problem är störst längs Räta Linjen enligt 
transportörerna? 

1. Eftersatt vinterunderhåll
2. Vägtrafiken har ökat på vägen till följd av att kombitransporter (lastbilssläp 

på järnväg) i sträckan lagts ner.

3. Trafikfarliga vägsträckor 
Heby – Tärnsjö
Hjälmaresund
Tärnsjö – Gysinge
Gysinge – Valbo
Köping – Kungsör



Vilka problem längs Räta Linjen nämns inte av 
transportörerna? 

Uppställningsplatser och parkeringsfickor
De flesta som intervjuats har målpunkter längs Räta Linjen. Saknar behov av 
uppställning.



Vilka problem är störst för vägtransporter i övrigt för 
transportörerna? 

För få säkra rastplatser i Sverige
Cabotageregler som inte efterföljs
Åkare som kör för fort



Sammanfattade slutsatser

Räta Linjen är (norra delen) ett av Trafikverkets utpekade stråk för 
godstransporter.
Räta Linjen knyter an till EU:s gröna korridor Narvik – Neapel
Räta Linjen är en väg med stor andel tunga transporter.
Flera åkare har inga alternativa vägar att välja – transporterna ska till och 
från orter som finns längs med Räta Linjen.
Räta Linjen är i flera fall den kortaste vägen. Bland annat mellan 
norrlandskusten och västkusten. Med pressade priser i åkeribranschen väljs 
ofta kortaste väg (mätt i tid) före säkrare väg.



Sammanfattade slutsatser

Räta Linjen nyttjas för olika transportuppgifter 
för godstransporterna och har olika funktioner 
för olika typer av transportkedjor.

Internationell, nationell, mellanregional/regional 
och lokal väg
Flera av godstransporterna nyttjar delar av 
Räta Linjen, ansluter till andra vägar i regionen
En del godstransporter nyttjar hela Räta Linjen 
mellan Gävle till Norrköping
Gemensamt: Räta Linjen är ett viktigt 
transportstråk för godstransporter, i sina 
delsträckor eller som ett transportstråk. 


