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1.3 Trafikflödena varierar
Trafiken varierar över hela stråket. Det högsta 
trafikflödet längs Räta linjen finns runt de större 
städerna samt mellan Västerås och Eskilstuna och 
mellan Sala och Västerås. Andelen tung trafik är 
hög längs med hela Räta linjen stråket jämfört 
med andra vägar av liknande karaktär.

1.4 Flera funktioner med särskild vikt på 
tunga transporter

Räta Linjen har flera olika funktioner:

•	 En väg för nationella/internationella 
transporter

•	 En väg för storregionala/regionala transporter 

•	  En väg för lokala transporter 

Räta linjen binder parvis ihop kommunerna och 
samhällena längs med vägen och de lokala trans-
porter som sker däremellan. Räta linjen stärker 
Stockholm-Mälardalens utveckling mot en flerkär-
ning region.

Räta linjen är en del av det nationella stamväg-
nätet som riksdagen fattade beslut om 1993. 

1 Sammanfattning

1.1 Både befolkning och sysselsättning 
har ökat och fortsätter öka

Totalt bor det närmare 560 000 människor i Räta 
linjen-kommunerna. Befolkningen har växt sta-
digt i de större kommunerna under den senaste 
20-årsperioden. De mindre kommunerna har haft 
en befolkningsminskning fram till 2007, men de 
senaste fem åren har utveklingen vänt och befolk-
ningen har ökat i flera av de mindre kommunerna. 
Befolkningsprognoser pekar på att Räta linjen-
kommunerna kommer ha ca 595 000 invånare år 
2030 vilket innebär en ökning med 14 procent 
sedan 2000.

Idag finns ungefär 240 000 sysselsatta i Räta 
linjen-kommunerna. Det är en ökning med 4,4 
procent sedan 2006 och 13 procent sedan 1993. 

1.2 Branschstrukturen varierar men 
tillverkningsindustrin är stark

Efter en genomgång av branschstrukturen i Räta-
linjenstråket kan det noteras att:

•	 Tillverkningsindustrin är en stor bransch i flera 
av kommunerna längs stråket

•	 En större andel jobbar inom vård och omsorg 
jämfört med i riket.

•	 Handel har en större andel sysselsatta i 
Norrköping och Västerås jämfört med i riket.

•	 Gävle, Sala och Heby har en förhållandevis 
hög andel anställda inom bygg-branschen.
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2 Mål

2.1 Transportpolitiska mål
Transportpolitikens övergripande mål är att säker-
ställa en samhällsekonomisk effektiv och långsik-
tig hållbar trafikförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. De transportpolitiska 
målen är uppdelande i två huvudmål, så kallade 
funktions- och hänsynsmål.

2.1.1 Funktionsmål – tillgänglighet
Transportsystemets utformning funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en grund-
läggande tillgänglighet med god kvalitet och 
andvändbarhet samt bidra till utvecklingskraft i 
hela landet.

Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 
mäns transportbehov.

2.1.2 Hänsynsmål – säkerhet, miljö och 
hälsa

Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt, samt bidra till att miljökva-
litetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

2.2 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 östra Mellansverige 
i sin gemen-samma systemanalys för transportsys-
temet. Gävleborgs län ingår inte i arbetet. 
Målet är att skapa ett transportsystem:

•	 Där regionens och nationens internationella 
konkurrenskraft utvecklas och bi-drar 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 ut-
vecklingen.

Respektive län har också i sina länsplaner och 
utvecklingsstrategier tagit fram regionala mål för 
transportsystemet. 

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

Om inte annat anges är statistiken som legat till grund 
för denna kunskapsöversikt hämtade från Statistiska 
Centralbyrån (www.scb.se).
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4 Näringslivet

4.1 Sysselsättning
Idag finns ungefär 240 000 sysselsatta i Räta 
linjen-kommunernas dagbefolkning. Det är en ök-
ning med 4,4 procent sedan 2006 och 13 procent 
sedan 1993. Sedan 1993 har sysselsättningen ökat 
i samtliga kommuner med undantag av Hallsta-
hammar som har haft en minskning med drygt två 
procent. Sedan 2006 har antalet sysselsatta även 
minskat i Kungsör och Hallstahammar, samt något 
i Heby.

Starkast positiv sysselsättningsutveckling 
procentuellt sett både mellan 1993 och 2011 samt 
mellan 2006 och 2011 har Västerås haft, med en 
ök-ning med drygt 20 procent sedan 1993. Det 
motsvarar 11 715 arbetstillfällen.
I figur 7 visas även prognosen för antalet sys-
selsatta år 20302. Enligt prognosen kommer den 
totala sysselsättningen i Räta linjenkommunerna 
år 2030 uppgå till över 254 000 personer. Nämnas 
kan, att i de prognoser för antal sysselsatta som 
presenterades i den kunskapsunderlaget om Räta 
Linjen från 2005, skulle antalet sysselsatta i Räta 
linjens kommuner uppgå till drygt 244 000 år 
2020, en siffra som var uppnådd redan 2010.

Mest förväntas andelen sysselsatta öka i Es-
kilstuna, 21,8 procent, följt av Västerås 15,2 
procent och Norrköping 14,4 procent. I fyra av 
kommunerna beräknas sysselsättningen minska: 
Hallstahammar, Kungsör, Katrineholm och Heby. 
Totalt väntas antalet sysselsatta öka med ca 9600 
personer vilket motsvarar en procentuell ökning 
om knappt 11 procent.

4.2 Branschstruktur
Branschstrukturen varierar mellan kommunerna 
längs Räta linjenstråket. Tillverkningsindustrin 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 basnäringar 
som stål-, massa- och pappersindustri. Under 
senare år har dock sysselsättningen 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 
krafigt i betydelse för näringslivets utveckling.3  

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.4  

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.5  

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.6  

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.7  

Nedan beskrivs branschstrukturen i Räta linjen-
stråkets kommuner.

2 Framskrivningar av befolkning och arbetsplatser i östra 
Mellansverige, TMR, 2013.
3 Region Gävleborg, 2008, Vägar till hållbar utveckling, 
diskussionsunderlag
4 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010–2021 
Uppsala

5 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010–2021 
Västmanland
6  Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010–2021 
Sörmland
7  Regionförbund Östsam, 2012, Regionalt 
utvecklingsprogram för Östergötlands län











16

5.3 En nationell/internationell funktion
Räta linjen har en nationell/internationell funktion 
för främst de tunga transporterna i nord-sydlig 
riktning. 

Räta linjen fungerar som en transportled för de 
företag som finns längs med stråket. En transport-
led som för dessa kommuner längs stråket ger en 
internationell koppling till bl.a. Göteborgs hamn 
och Öresundsförbindelsen söderut mot kontinen-
ten. Räta linjen fungerar också som en transport-
led längs hela stråket för exempelvis tunga trans-
porter mellan norra och södra Sverige. Detta är en 
av de viktigare argumenten varför Räta linjen är 
utpekad som en nationell stamväg.






