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TRAFIKANTERNA TYCKER TILL

Näringslivet vill se förbättringar
på Räta Linjen
Intervjuer med näringslivsrepresentanter
visar på att:
• Näringslivet fortsätter att  investera i
anläggningar och verksamhet.
• Den nuvarande genomfarten i Katrineholm
är ett stort problem. Genomfarter i Sala och
Västerås är i vissa fall så besvärliga att
alternativa vägval görs.
• Sträckan Heby–Tärnsjö med sin smala väg-
bredd är ett stort problem för stora fordon.

ÖKADE KUNSKAPER

Seminarium i Katrineholm
den 28 april 2006
Räta Linjen Gruppen fortsätter att
bygga upp kunskapen kring väg-
stråket. En första rapport  redovisar
olika former av baskunskaper.
Räta Linjen Gruppens nästa semina-
rium kommer att arrangeras den 28
april på Stora Djulö utanför
Katrineholm.
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UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER

Banverkets syn på gods och
terminaler
Intervju med en av de ansvariga på
Banverket, Michael Malmquist, som
arbetar med att underlätta kombinerade
transporter på vägar och järnvägar.
Nyhetsbladet fortsätter med samman-
ställningen av åtgärderna på Räta
Linjen enligt den nationella vägplanen
för perioden 2004-2015, som har
beslutats av riksdagen.

Räta Linjen mycket viktig för näringslivet i
regionen och Sverige

Räta Linjen Gruppen
Länsstyrelsen i Västmanlands och
Gävleborgs län, Regionförbundet Sörmland
samt kommunerna Norrköping, Katrineholm,
Kungsör, Eskilstuna, Hallstahammar,
Västerås, Sala, Heby och Gävle.

Kontaktperson
Gunnar Barkman
Västerås stad
721 87 Västerås
Telefon:021-39 19 59
E-post: gunnar.barkman@vasteras.se

Vägstråket Räta Linjen mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Eskilstuna,
Västerås och Sala utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet som riks-
dagen fattade beslut om 1993. Vägen har en betydelsefull roll för näringslivet i det
expansiva östra Mellansverige. Den avlastar Stockholmsregionen samtidigt som
den sammanlänkar Norrlandskusten med sydöstra och västra Sverige.

Både befolkningen och sysselsättningen längs stråket har ökat under den
senaste tioårsperioden och enligt prognosen kommer ökningen att fortsätta. Den
starkt ökade tillväxten i Mälardalen under de senaste åren har förstärkt nyttjandet
av vägen. Idag utgör näringslivets transporter en mycket stor andel av trafiken på
vägen och Godstransportdelegationen har i sitt arbete visat på ledens stora
betydelse för godstransporterna genom landet.

Under hösten 2005 har Räta Linjen Gruppen genomfört flera aktiviteter,
exempelvis ett seminarium i oktober i Sätra Brunn. Bland annat redovisade olika
näringslivsrepresentanter sina synpunkter kring transporter och infrastruktur
generellt och med ett särskilt fokus på Räta Linjen.��������
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Kommunstyrelsens ordförande i Sala, Carola Gunnarsson, inledde det välbesökta
seminariet i Sätra Brunn.
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Resultat av Räta Linjen Gruppens projektarbete
Räta Linjen Gruppens nystartade projektarbete kommer att bedrivas under perioden 2005-2007. Projektets syfte är att tillvarata
intressen i den Nationella vägplanen 2004-2015 samt att skapa en bredare kunskapsplattform inför kommande planerings-
omgång. Projektet rymmer tre stycken huvudaktiviteter: Rapporter, Nyhetsblad och Seminarier

Seminariet kommer att fokusera på
• Trender och tendenser för kombiterminaler
• Hamnar och sjöfart
• Den nya transportpolitiken
• Vägverkets planering och åtgärder
• Paneldiskussion

Anmälan görs senast  den
14 april till Gunnar Barkman
gunnar.barkman@vasteras.se

Räta Linjen Gruppen har nöjet
att inbjuda till ett seminarium på
Stora Djulö utanför Katrineholm.
Seminariet arrangeras 28 april
kl. 09.30 till 12.30 med efterföl-
jande lunch.

INBJUDAN TILL SEMINARIUM DEN 28 APRIL 2006

Seminariet i Sätra Brunn i oktober 2005
Ett femtiotal personer hade uppmärksammat inbjudan till Räta Linjen
Gruppens seminarium i Sätra Brunn. Carola Gunnarsson, kommun-
styrelsens ordörande i Sala kommun hälsade välkommen. Bo Wictorin,
konsult, diskuterade ett antal samband kring regional- och tillväxtpolitik.
Två näringslivsrepresentanter, Rikard Borg från ICA och Anders
Berggren från Mellanskog, redovisade hur de arbetar med transporter

Räta Linjen Gruppens organisation
Räta Linjen Gruppen är ett politiskt projekt som har följande organisation:

En politiskt sammansatt styrgrupp
bestående av representanter för de deltagande kommunerna och
kommunala samverkansorganen:
Ulla Persson (s), kommunstyrelsens ordförande i Västerås och
ordförande i styrgruppen för Räta Linjen projektet
Mats Ågren (s), kommunstyrelsens ordförande i Gävle

Carola Gunnarsson (c), kommunstyrelsens ordförande i Sala
Hans Ekström (s), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna
Göran Dahlström (s), kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm
En tjänstemannagrupp
bestående av representanter för de kommuner, regionförbund och
länsstyrelser som har ett mera direkt intresse i projektets resultat.
Arbetet hålls samman av ett sekreteriat.

Näringslivsutveckling
Sysselsättning och tillväxt fortsätter att öka längs Räta Linjen.
Här är några nedslag:
Hamnen i Gävle utvecklas, se intervju med Ulf Wiik på nästa sida.
Setra Groups Sågverk i Heby är inne i en snabb expansionsfas. På
fem års sikt kommer produktionen att ha ökat med 100 procent och
transportflödena från 100 till 200 fordon/dag.

Kriminalvårdsstyrelsen har beslutat att lokalisera en ny kriminalvårds-
anstalt till Sala, vilket innebär 200-250 nya arbetstillfällen.

Scandinavian Pile Driving utvecklas mycket positivt och nyanställer
vid sin anläggning i Sala.

Banverket har utpekat Västerås som en av tio rikskombiterminaler.
Terminalen är idag på100 000 kvm och prognoser visar på en potential
om ca 65 000 hanterade enheter.

Detaljplanerna för ett nytt logistikområde i Västerås är klara och
omfattar ett markområde om ca 1 000 000 kvm i omedelbar närhet till
E18 och Hamnen i Västerås. Förhandlingar med logistikföretag pågår
och förväntas bli klara under sommaren 2006.

Rapport med baskunskaper
Räta Linjen Gruppen har tagit initiativ till en sammanställning av olika typer
av baskunskaper kring stråket. Det rör sig om kunskaper kring hur
befolkning och sysselsättning samt transporter och trafik utvecklas.
Både befolkning och sysselsättning har ökat under den senaste tioårs-
perioden och ökningen kommer att fortsätta enligt den prognos som
tagits fram. Befolkningen i kommunerna längs korridoren beräknas ha
ökat till 585 000 år 2020, vilket är 10 procent mer än 2004.

och vilken betydelse transportinfrastrukturen har för deras respektive
företag. Bengt Andersson, Inregia AB, berättade om de baskunskaper
som Räta Linjen Gruppen hittills arbetat fram. Mats Svegfors, landshöv-
ding i Västmanland, ledde en paneldiskussion med politiker från Räta
Linjens kommuner. Slutligen berättade Rolf Svahn om de åtgärder som
Vägverket planerar längs Räta Linjen. En dokumentation av de presenta-
tioner som gjordes på seminariet har sammanställts på en CD.

Sysselsättningen i kommunerna beräknas vara 244 000 år 2020,
vilket är 6 procent högre än 2003.
Om branschstrukturen längs Räta Linjen kan sägas att:
• Tillverkning, Hälsa och sjukvård samt Utbildning är stora branscher

jämfört med hela landet
• Transport och magasinering är framstående i Gävle och Norrköping
• Parti- och detaljhandel är stora branscher i Västerås och Norrköping

Volvos affärsområde anläggningsmaskiner, där VCE:s anläggning i
Eskilstuna ingår, expanderar mycket kraftigt. Ordervärdet är 35
procent högre år 2005 än 2004.

Kombiterminal i Folkesta byggs ut för att klara en förväntad tre-
dubbling till ca 25 000 hanterade enheter under 2006.

Satsning på större distributionscentraler fortsätter – våren 2006
invigs Mecas centrala distributionslager på närmare 20 000 kvm.

Byggbranschen växer så att det knakar i Katrineholm, intresset för
att flytta till Katrineholm ökar och det byggs både villor och andra
typer av boende.

Norrköping/Linköping rankas av tidningen ”Intelligent logistik” som ett
av Sveriges allra bästa logistiklägen. Regionen kommer tvåa efter
Göteborg i rankinglistan som publicerades den 15 februari 2006.
Närheten till Nordens logistiska mittpunkt och tillväxtmarknader vid
Östersjön är en av förklaringarna till den goda posititionen. Ocean-
hamn och mycket god infrastruktur samt god tillgång till mark nämns
också i motiveringen. Dessutom har Norrköping/Linköping akademisk
logistikutbildning vid Linköpings universitet.
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a) Hur ser framtiden ut för ert företag?
b) Varför är Räta Linjen viktig för er?
c) Vilka är de största problemen med Räta Linjen idag?

Olle Modin, Setra Group AB, platschef vid Heby Sågverk

Michael Cedborger, Sörmlast

a) Sörmlast är en kollektiv lastbilscentral. Vi har verksamhet i Eskils-
tuna, som är vår huvudcentral, samt i Strängnäs, Flen, Katrineholm
och Vingåker. Vi har tre olika verksamhetsområden där bygg och
anläggning  är den idag dominerande. De övriga två affärsområdena
är miljö och fjärr, distribution & lager. Omsättningen för företaget är
ca 370 miljoner, varav 130 i äffärsområde fjärr, distribution & lager.
Totalt har vi inom företaget ca 300 lastbilar  och maskiner. Vi har haft
en mycket stark utveckling och fördubblat vår omsättning från år
1999. Vi har goda förhoppningar om att vår verksamhet kommer att
fortsätta expandera. Vi tror mycket på att kombiterminalen i Eskils-
tuna, med omlastningsmöjligheter mellan järnvägs- och väg-
transporter,  ska kunna bidra till denna expansion.

b) Vi nyttjar Räta Linjen både söderut och norrut. Vi har de senaste
åren haft regelbundna transporter på denna sträckning upp mot
Sandviken och Hofors. Vi har även nu byggtransporter i samband
med ombyggnaden av Gavlerinken i Gävle. Söderut har vi av tradition
haft mycket transporter exempelvis ned mot Norrköping/Linköping
med miljö och avfall. Till Norrköping kör vi även stora mängder spann-
mål och därifrån till vårt område konstgödsel.

c) Vi lider av den dåliga vägstandarden på Räta Linjen. Det är fram-
förallt norrut som vi tycker att de stora problemen är. Idag behöver
man till viss del gå igenom relativt centrala delar i Västerås. Norr om
Sala blir vägen betydligt sämre. Söderut är vägen bättre, men natur-
ligtvis är det ett problem att ta sig igenom Katrineholm.

Ulf Wiik, Gävle hamn AB

Näringslivet expanderar och ställer krav
I detta nummer av nyhetsbladet från Räta Linjen Gruppen har vi satt ett särskilt fokus på näringslivets synpunkter och behov.
De intervjuade näringslivsrepresentanterna från olika typer av branscher har det gemensamt att de behöver Räta Linjen för sina
transporter.

a) Gävle Hamn är en av landets större import- och
exporthamnar med reguljär trafik till Storbritannien,
kontinenten, Medelhavet och Amerikanska Ostkusten.
Utvecklingen för Gävle hamn är mycket positiv. Flera olika
satsningar görs för närvarande. En satsning  på 260 Mkr,
i syfte att förbättra containerterminalen, realiseras under

hösten 2006. Satsningen innebär att vi kan mer än fördubbla vår
kapacitet från nuvarande 70 000 containrar per år till 170 000
containrar per år.

Gävle har blivit utpekad av Banverket som en tilltänkt rikskombiter-
minal. Vi arbetar mot att få en flytt av dagens kombiterminal inne vid
centralstationen ut mot hamnområdet för att få en ännu bättre möjlighet
till omlastning mellan de olika trafikslagen.

b) Bättre landinfrastruktur är viktig för att vi ska kunna bredda vårt
upptagningsområde. Idag är vårt upptagningsområde stora delar av
Mellansverige. En stor del av den trafik som vi hanterar i Gävle hamn är
export, uppskattningsvis 85 procent. Därför är det viktigt för oss att
företag som nyttjar Räta Linjen och annan landinfrastruktur till Gävle
hamn kan göra detta på ett säkert och snabbt sätt.

c) Landinfrastrukturen behöver rent generellt förbättras i syfte att
skapa snabbare och säkrare transporter mot Gävle hamn.

a) Setra Group AB bildades 2003 genom en
fusion av AssiDomän Timber och Mellanskog
Industri AB. Totalt har Setra 1 400 anställda

och en årlig omsättning på 5,5 Mdr. Vi äger totalt tolv sågverk, där
Heby Sågverk är ett av de största. Heby sågverk hanterar idag ca
280 000 m3 sågad vara per år men ansöker för närvarande om en
fördubbling. En expansion är på gång men exakt när och hur är
ännu inte bestämt.

b) Räta linjen utgör en viktig del i transportnätet tillsammans med
annan infrastruktur både på järnväg och väg. Räta linjen är viktig
dels för våra inkommande transporter men framförallt för de utgå-
ende transporterna. De inkommande transporterna strålar in från
alla riktningar mot Heby sågverk. Däremot går 90 procent av de
utgående transporterna söderut och till att börja med på Räta linjen.

c) För Heby sågverk är de största problemen söderut längs Räta
Linjen. Speditörer som går med våra utgående transporter söderut
väljer idag p.g.a. problemen i Sala och Västerås att istället åka riks-
väg 254 söderut till Fjärdhundra och därefter riksväg 70 ned till
Enköping i syfte att undvika genomfarter i dessa bägge tätorter.
För Setra Group som helhet utgör naturligtvis också sträckan norrut
från Heby till Tärnsjö ett problemen, vägen är idag i praktiken enfilig
för lastbilar vilket innebär att de vid möten förlorar sina backspeglar
på denna vägsträcka.

Rikard Borg, Ica AB

a) Det ser bra ut för ICAs logistikverksamhet i
Västerås. Vi har haft ökade volymer de senaste
åren och även början av 2006 tyder på att trenden

håller i sig. Vi för också samtal med en del leverantörer som levererar
direkt till butik om att samordna distributionen, så vi får se hur dessa
diskussioner kommer att påverka verksamheten i Västerås. Lagret i
Västerås har för övrigt vuxit från 70 000 kvm till 100 000 kvm lageryta
de senaste åren.

b) De ökade volymerna gör att linjen blir viktigare och viktigare för vår
verksamhet. Kraven på snabba flöden och precisa leveranser till kun-
derna (ICA butikerna ) bara ökar.

Vår placering i Västerås innebär att vi har ett läge med transport-
stråk i de fyra väderstrecken. För transporter i öst-västlig riktning finns
E18 och i nord-sydlig riktning finns just Räta Linjen. För våra transporter
i nord-sydlig riktning är det därför helt centralt att detta transportstråk
fungerar. Vi har stora transporter söderut mot Östergötland, Småland
och Skåne som naturligtvis trafikerar Räta Linjen. Norrut är det i dags-
läget inte lika stora transportvolymer som söderut, men mycket går
norrut mot Gävle och vidare mot Sundsvall och Umeå. För transporter
mot exempelvis Dalarna nyttjar vi oftast också Räta Linjen upp mot Sala
och därefter riksväg 70 upp mot Borlänge.

c) Att transportinfrastrukturen fungerar för oss är naturligtvis en förut-
sättning för vår verksamhet. När det gäller specifikt Räta Linjen är min
uppfattning att det finns två stora problem. Norrut från Västerås är det
sträckan Heby-Tärnsjö som är det stora problemet, vägen är alldeles för
smal för breda och tunga transporter. På sträckan söderut från Väs-
terås är det genom Katrineholms tätort som är det största problemet.
Sträckan genom Katrineholm upplever vi som en dödssynd.
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Tid Åtgärder / Sträcka Skede * Kostnad Aktuell information
A 2006-2007 Förbifart Sala (delen Broddbo–Sör Kivsta) 5-8 315 Mkr Byggstart planeras efter sommaren 2006

2008-2011
B 2006-2007 Västjädra–Västerås 6 168 Mkr Byggstart hösten 2006

2008-2011
C 2008-2011 Stingtorpet–Tärnsjö 3 265 Mkr Arbetsplan startas under våren 2006
D 2008-2011 Förbifarten Katrineholm 4 385 Mkr Arbetsplan påbörjad

2012-2015
E 2006 Miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder:

Rv55/56 Ändebol–Djulö 7 Hastighetskameror kommer att monteras 2006
Rv55/56 Katrineholm–Stora Sundby 7 Hastighetskameror kommer att monteras 2006
Rv53 Kvicksund–Västjädra 7 Hastighetskameror kommer att monteras 2006
Rv67 Sala–Heby 7 Hastighetskameror kommer att monteras 2006

F 2006 Förbättrings- och underhållsinsatser:
Rv55/56 Ändebol–Djulö Nytt slitlager kommer att anläggas under 2006

 G Planering och projektering:
Hedesunda–Valbo 1 Förstudie klar, nästa steg arbetsplan, oklart när detta steg tas
Tärnsjö–Länsgräns X 1 Förstudie klar, nästa steg arbetsplan, påbörjas 2006
Sala–Heby 1 Förstudie klar, nästa steg arbetsplan, oklart när detta steg tas
Västerås–Sala 1 Förstudie klar, nästa steg arbetsplan, oklart när detta steg tas
Simonstorp–Ändebol 5-7 Mötesfri landsväg, s.k. 2+1-väg. Trolig byggstart hösten 2006

Vissa förseningar av de utpekade åtgärderna
Räta Linjen Gruppen följer succesivt upp de infrastrukturåtgärder som finns med i de planer som beslutats av riksdagen.
Konsekvensen av regeringens s.k. Trollhättepaket blev att några objekt kan öppnas för trafik något senare än tidigare beräknat.

Hur arbetar Banverket med att fånga upp näringslivets önskemål om
transporter?
Banverkets kontakter med näringslivet sker på flera nivåer för att fånga upp deras
önskemål och behov. Banverket har ett råd där merparten  av näringslivets intres-
seorganisationer finns med. Banverket har även ett stort antal konkreta utveck-
lingsprojekt med både stora transportköpare och järnvägsföretag.

Hur ser utvecklingen ut för näringslivets transporter på järnväg?
Utvecklingen har under senare år i fasta tal ökat medan marknadsandelen mot
övriga transportslag är ungefär densamma. Dock märks ett ökat intresse för järn-
vägen som del av transportkedjan, exempelvis har kombitrafiken ökat och fortsät-
ter att öka.

Hur samverkar Banverket och Vägverket kring näringslivets behov av
transporter?
Banverket har ett kontinuerligt arbete centralt och lokalt mellan trafikverken. Ban-
verket och Vägverket har även ett samarbetsavtal sedan ett par år där utveckling
av kombitransporter ingår.

Vad är en kombiterminal?
Det finns många definitioner, men enligt Banverket är kombiterminalen en terminal
där standardiserade lastbärare (containrar, växelflak och trailers) kan flyttas
mellan olika transportslag, varav järnväg är ett. Sedan finns det hela spektrat av
övriga terminaler som hanterar enstaka eller delar av nämnda lastbärare. Ban-
verket utreder möjligheterna att utse rikskombiterminaler som ska bilda basen i ett
robust nationellt kombinät.

Hur ser Banverket på godstransporter längs Räta Linjen stråket?
Räta Linjen korridoren kommer på järnvägssidan fortsätta att vara en viktig korridor
för systemtåg och godsflödena förväntas öka mellan Gävle och Västerås. Korri-
doren kan bli viktigare om hamnarna i stråket får större volymer gods för transpor-
ter till och från Mälardalsområdet. Det är dock relativt korta sträckor vilket gör att
det är troligare att godset transporteras på väg än järnväg.

Intervju med Michael Malmquist, Banverkets
ansvarige för kombiterminaler
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Åtgärder på Räta Linjen utpekade i den Nationella Vägplanen 2004-2015

* Skede 0: Förstudie startats. 1: Förstudie klar och beslutad. 2: Vägutredning startas. 3: Vägutredning klar och beslutad 4: Arbetsplan påbörjad.
5: Arbetsplan klar och fastställd. 6: Arbetsplan laga kraft vunnen. 7: Bygghandling startat. 8: Bygghandling klar. 9: Byggstart. 10: Öppnas för trafik.

Michael Malmquist är anställd vid Banverkets huvudkontor med ett särskilt
ansvar för deras arbete med att underlätta näringslivets transporter både på
järnväg och väg med hjälp av kombiterminaler.


