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Förord 

Denna projektrapport har tagits fram av Bengt Andersson, Inregia AB.  

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Räta Linjen Gruppen, vilken består av 
Länsstyrelsen i Västmanlands och Gävleborgs län, Regionförbundet Sörmland 
samt kommunerna Norrköping, Katrineholm, Kungsör, Eskilstuna, 
Hallstahammar, Västerås, Sala, Heby och Gävle. 

Rapporten syftar till att ge ökade kunskaper kring näringslivets godstransporter 
längs Räta Linjen stråket. Rapporten inleds med en mer detaljerad beskrivning 
av hur förutsättningar för transporter och terminaler ser ut utifrån 
logistikbranschens eget perspektiv. 

Delar av innehållet i rapporten redovisades i samband med Räta Linjen 
Gruppens seminarium den 28/4 2006. 

 

 

Cecilia Henriksson, VD Inregia Structure AB 

Stockholm 2006-10-15 
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Sammanfattning 

Godstransporterna ökar och framförallt de lastbilsburna 
godstransporterna…. 

Det inrikes godstransportarbetet domineras av lastbilstrafiken. Framför allt är 
det den långväga lastbilstrafiken som ökat. Järnvägen har under många år 
förlorat marknadsandelar även om man under senare år kunnat öka den 
transporterade godsmängden.  

…trenderna och strategierna bakom denna utveckling 

Det viktigaste i de nämnda trenderna kan sammanfattas som följer. 

• Höga leveranskrav, max 2-3 dagar från beställning till leverans. 

• Beslut som påverkar lokalisering och logistik fattas i allt högre grad 
utanför regionen, till och med utanför landet. 

• Lastbilstransporter är förhållandevis billiga men med låg vinstmarginal 

• Godshantering är dyrt 

• Lokaliseringen av terminaler förändras, lägen utanför 
Stockholmsregionen  

230 000 sysselsatta längs Räta Linjen stråket 
Idag finns ungefär 230 000 sysselsatta i Räta Linjen-kommunernas 
dagbefolkning. Det är en ökning med 4 procent sedan år 1993. En 
sysselsättningsprognos till år 2020 har genomförts som visar att 
sysselsättningen kommer att fortsätta att öka till 244 000 människor. Vilket är 
en ökning med 6 procent jämfört med år 2003. 

Branchstrukturen varierar men har en betoning på transportrelaterade 
brancher 

Efter en genomgång av hur branschstrukturerna i Räta Linjen stråket kan det 
noteras att 

• Tillverkningsindustrin är en stor bransch i hela stråket jämfört med riket 

• Transport och magasinering är stora branscher i Gävle och Norrköping 

• Hälsa och sjukvård är stora branscher i hela stråket jämfört med riket 

• Utbildning är en stor bransch i hela stråket jämfört med riket 

• Parti och detaljhandel är stora branscher i Västerås och Norrköping 
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Trafiken längs Räta Linjen kommer fortsätta att öka 

Den tunga godstrafiken varierar också över hela stråket. Det högsta trafikflödet 
längs Räta Linjen finns i Västerås där årsmedeldygnsvärdet är 3250 tunga 
fordon, de lägsta värdet finns i Kungsör där årsmedeldygnsvärdet är 430 tunga 
fordon per dygn. Rent generellt är det längs hela Räta Linjen stråket höga 
andelar med tung trafik även jämfört med andra vägar av liknande karaktär. De 
högsta andelarna har noterats i Heby med hela 24% tung trafik av den totala 
fordonstrafiken.  

Godstransportmönstret ger Räta Linjen dubbla funktioner 

Beroende på vilken typ av varor som transporteras så ser rörelsemönstret olika 
ut. Dels handlar det om dagligvaror som huvudsakligen kommer söderifrån och 
ska till Stockholm-Mälardalsregionen i stort, dels handlar det om mer 
industriproduktion som kommer huvudsakligen norrifrån och i sina 
uttransporter nyttjar Räta linjen stråket för att nå viktiga omlastningscentraler i 
exempelvis de hamnlägen som finns längs med Räta Linjen stråket. För bägge 
dessa flöden spelar Räta Linjen en roll. 

Terminallägen utanför Stockholmsregionen alltmer intressanta 

Närheten till hamnar och flygplatser påverkar terminallokalisering tillsammans 
med tillgänglighet till det område som skall betjänas och kostnaderna för 
etablering, arbetskraft och transportservice. 

Stockholmsregionen blir alltmer detsamma som Mälarregionen. Terminaler 
flyttar längre västerut på båda sidor om Mälaren exempelvis Västerås och 
Eskilstuna pga billigare mark, lägre lönekostnader, tillgång till lämplig 
personal. Dessa lägen ger koppling till mot Göteborg (och Norgemarknaden) 
och mot Jönköping/Skåne. 

Regionens utveckling och globala logistiktrender gör att terminallokaliseringar 
utanför själva Stockholmsregionen blir allt intressantare. 

Fortsatt behov av infrastrukturinvesteringar längs Räta Linjen 
Genom att kombinera statistiska data kring näringslivet och godstransporternas 
utveckling med djupintervjuer med ett antal näringslivsrepresentanter har en 
samlad strategisk analys gjorts för Räta Linjen. Viktiga slutsatser är att ett antal 
strategiska infrastrukturinvesteringar behöver genomföras. Det är dels 
förbättringar av hamninfrastrukturen eftersom tre stycken stora och viktiga 
hamnar finns längs med transportkorridoren. Det är också centralt att 
förbättringar görs kring de strategiska kombiterminaler som finns längs med 
stråket. Behoven av väginfrastrukturåtgärder pekas ut som strategiskt viktiga 
utifrån flera olika perspektiv. För det första behöver de åtgärder som är 
utpekade i planerna 2004-2015. För det andra behöver ytterligare 
infrastrukturinvesteringar genomföras. Slutligen behöver vägen ha en utvecklad 
drift- och underhållstandard. 



 7 (35)( 

 

Näringslivets godstransporter 

Inledning 
Godstransporter speglar ekonomiska system. Effektiva transporter bidrar till 
bättre samhällsekonomi, lokal och regional konkurrenskraft, men innebär också 
störningar och risker. Transportsystemen och därtill kopplad logistik utvecklas 
på kommersiella villkor där geografiska, administrativa gränser spelar en 
mycket liten roll. Kostnadspress i kombination med höga leveranskrav bidrar 
till att utveckla en hierarki av transportsystem från global till lokal nivå med ett 
komplicerat inbördes beroende.  

Godstrafikens omfattning  
Det inrikes godstransportarbetet domineras av lastbilstrafiken. Framför allt är 
det den långväga lastbilstrafiken som ökat. Järnvägen har under många år 
förlorat marknadsandelar även om man under senare år kunnat öka den 
transporterade godsmängden.  

Järnvägstransport är framför allt konkurrenskraftig på längre sträckor, dvs. över 
300 km speciellt om det rör sig om stora sändningar. Järnvägen utför mer än 1/3 
av transportarbetet för ”förädlat gods” i segmentet långväga transporter, medan 
andelen för transport av högförädlat gods där uppgår till ca 20%. 

Godstransporter utförs som yrkesmässig trafik eller som trafik i egen regi. I 
början av 2004 fanns 421.561 lastbilar i trafik, varav 14% användes i 
yrkesmässig trafik. Antalet tyngre firmabilar över 3,5 ton har successivt 
minskat, medan de i genomsnitt blivit tyngre i den yrkesmässiga trafiken. Totalt 
sett kan man konstatera en kraftig tillväxt av mindre bilar, se följande diagram.  
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Det finns drygt 11.000 åkeriföretag i Sverige som sysselsätter knappt 60.000 
personer.  De små åkerierna (med högst 5 fordon) har tillsammans nästan 
hälften av alla 37.000 fordon som åkeriföretagen sysselsätter. Schenker och 
DHL, som egentligen är transportförmedlingsföretag bedriver åkeriverksamhet 
genom 700 egna via företag och genom avtal med fristående åkerier. 

Därmed kan DHL och Schenker karaktäriseras som 3PL-företag1, dvs. företag 
som organiserar och utför transporter med egna transportresurser till skillnad 
från ett 4PL-företag som organiserar logistiktjänster men utan att ha egna 
resurser.  

Godstransporter i tätort utförs i huvudsak med lastbil, men i 
planeringssammanhang bör man också beakta den ökande flottan av personbilar 
som används som servicefordon (städning, kontorsservice, reparationer, 
installationer etc).  

Vad är logistik? 
Om godstransporter är ett tämligen entydigt begrepp, så kan detta inte sägas 
vara fallet med ordet ”logistik”. Eftersom valet av logistikstrategi är avgörande 
för val av transportupplägg och terminalfunktion är det lämpligt att närmare 
diskutera vad begreppet innebär och de människor som är aktiva inom 
yrkesområdet.  

Den ansedda logistikorganisationen Council of Logistics Management 
definierar logistik som en ”del av försörjningskedjan som planerar, 
implementerar och kontrollerar det ändamålsenliga, effektiva flödet och 
lagringen av produkter, tjänster och tillhörande information från 
ursprungspunkten till konsumtionspunkten, i syfte att möta kundens behov."  

Termen logistik används i praktiken i många olika sammanhang från 
management på företagsnivå till konkret transportplanering. De som arbetar 
inom branschen har mycket varierande bakgrund från lång praktisk erfarenhet 
av att sälja respektive köpa transporter till avancerade studier i t.ex. 
företagsekonomi, industriell ekonomi eller operationsanalys. 

Följande begrepp brukar användas när olika transport upplägg skall beskrivas. 
Definitionerna kan variera mellan olika företag.    

Distributionstrafik: Leverans till en eller flera slutkunder, vanligtvis inom ett 
geografiskt begränsat område och med mindre fordon. Begränsade möjligheter 
till hög fyllnadsgrad.     

                                                      
1 ”3PL” är en förkortning av ”Third Party Logistics Service Provider”  
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Fjärrtrafik: Långväga transporter i ett linjenät, utan omlastning, mellan få 
punkter, ofta över natt (genomsnittsavstånd i Sverige ca 30 mil). Höga krav på 
fyllnadsgrad och balans i flödena.  

Generellt gäller det att kunna erbjuda transporter med hög frekvens till en så låg 
kostnad som möjligt, vilket bl.a. innebär krav på högt kapacitetsutnyttjande. 
Men det finns även andra mål som behöver tillgodoses och därför kan det vara 
meningsfullt att skilja mellan vad som här kallts för ”Företagsegen trafik” och 
”Godsets kollektivtrafik”. Se tabellen nedan för en beskrivning.   

 Godsets kollektivtrafik  Företagsegen trafik 

Affärsidé Optimera många varuägares flöden 
för maximal effektivitet  

Optimera egna flöden mht 
flexibilitet, effektivitet, 
kundkontakt 

Ansvarig aktör Speditör  med transportansvar 
gentemot flera 
varuägare/transportköpare  

Organiseras och drivs i egen regi 
med egna eller inhyrda 
transportresurser  

Kunder  Flera varuägare  En varuägare – det egna företaget  

Sändningar Många och (ofta små sändningar)   

 

Få stora sändningar 

 

Relationen mellan begreppen diskuteras i nedanstående tabell.  

 Godsets kollektivtrafik Företagsegen trafik 

Distributionstrafik  Komplicerad organisation, 
men som blir allt aktuellare 
pga av kostnadstryck och 
miljöhänsyn. Stora, ofta  
kommunala varuköpare 
driver kraven.  

Den traditionella 
lösningen som är relativt 
lätt att organisera. 

Kundkontakter och 
marknadskrav avgörande 
för att transportera i egen 
regi trots (ofta) relativt 
låg effektivitet 

Fjärrtrafik  De stora speditionsföretagen 
dominerar genom sina 
rikstäckande nät. 

Vanligtvis endast stora 
varuägare har tillräckligt 
stora volymer  
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Trender och strategier 

Globalisering och centralisering 
Tidigare hade man ett lokalt svenskt eller möjligen nordiskt perspektiv i 
besluten om lokalisering och transportnät och besluten fattades oftast av lokala 
nordiska befattningshavare. Nu finns det sedan några år en tydlig trend att allt 
mer av beslutsfattandet sker i Europa eller på global nivå. En av anledningarna 
till detta är att de producerande företagen ständigt blivit större och större (ex 
Unilever, Proctor&Gamble, GM m.fl). Även inom logistiksektorn sker en tydlig 
globalisering, t.ex. DHL (Sammanslagning av DHL, Danzas, Deutsche Post och 
Excel, totalt ca 250 000 anställda) och Schenker (Deutsche Bahn, Stinnes, 
Railion Benelux, DB Cargo, DSB Gods, totalt ca 420000 anställda). Vissa 
branschanalytiker menar att det inom tio år bara kommer att finnas 3-5 globala 
logistikföretag typ DHL och Stinnes samt ett stort antal mindre, nischade, 
företag. 

En förutsättning för hög tillväxt och välfärd är att det svenska 
produktionssystemet inklusive dess logistiklösningar är effektivt jämfört med 
omvärlden. Produktionsprocessen från råvara till färdig produkt är alltmer 
uppdelad geografiskt, vilket innebär ständigt ökande krav på effektiva 
flödeskanaler som knyter ihop den enskilda regionen med omgivningen. I takt 
med en ökande förädlingsgrad ökar kraven på kostnadseffektiva 
transportupplägg och att utbudet av transporttjänster anpassas till de 
varuproducerande företagens specifika logistiklösningar. I extrema fall kan det 
innebära att t.ex. ett datorchips har färdats närmare två varv kring jorden innan 
det når slutkunden, dvs datorköparen.  Drivkraften i utvecklingen är en 
oavbruten strävan efter att utnyttja skalfördelar samtidigt på produktions-, 
kostnads- och intäktssidan. 

Vidare ser man att det är viktigt att en sådan strategi bygger på en utvecklad 
samverkan mellan olika transportslag för att åstadkomma väl fungerande 
transportkedjor och transportsystem. 

Följande principbild vill illustrera hur antalet lager ökar kostnaden för 
produkterna och varför det är önskvärt att lagra så långt bak i transportkedjan 
som möjligt. I ett centralt Europalager samlas produkter från fabriker som 
producerar för världsmarknaden. Intransporten och lagerkostnaderna adderas till 
produktionskostnaden. Om ytterligare lager förläggs till t.ex. Skandinavien ökar 
kostnaderna igen, speciellt om ett fullt produktsortiment skall tillhandahållas för 
en mindre marknad.  
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Figur: Illustration hur antalet lager ökar kostnaden för produkterna för varje steg i 
transportkedjan. 
 

De transportköpande företagens traditionella värdering är att man efterlyst 
transportnätverk med flera alternativa kanaler med hög frekvens och 
transportkapacitet. Ambitionen har varit att åstadkomma större flexibilitet inom 
transportnätverken där transportkanalerna i största utsträckning ska vara 
fristående från varandra för att enkelt kunna bytas ut eller kompletteras om detta 
skulle vara affärsmässigt rätt eller om transportstrategin behöver ändras i något 
avseende. De varuproducerande företagen har sökt logistiklösningar där 
leverantörer av transport- och logistiktjänster, transportvägar och transportslag 
enkelt kan bytas ut eller kompletteras, en s.k. flerbensstrategi. Under senare år 
och i takt med globaliseringen (framförallt av logistikindustrin men även av de 
varuproducerande företagen) har emellertid en trend mot så kallad one-stop-
shopping kunnat ses. Det innebär att fler och fler företag ser fördelar i att kunna 
vända sig till en leverantör som kan tillhandahålla alla logistiktjänster som 
paket- och dokumenttransporter, lagring, flyg, bil, järnväg och sjötransporter 
över hela världen, allt i ett sammanhängande system. På motsvarande sätt 
erbjuder hamnar eller rederier sina kunder att ta hand om vidaretransport resp 
hämtning av containrar till och från kund. 

Differentiering av transporthastighet  
En tilltagande kundanpassning av produkter har bland annat inneburit ett skifte 
av fokus från utbudsorienterad logistik (supply chain management) till 
efterfrågestyrd logistik (demand chain management). Ett sådan logistiskt 
tänkande driver på en strukturell förändring mot fler och mindre sändningar. I 
konceptet ligger också en förändring där det tidigare transportslagsorienterade 
tänkandet alltmer överges till förmån för hela transportkedjan. Med dyrare 
(=snabbare) transporter kan i många fall betydande kostnadsbesparingar eller 
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höjd kundservice (som genererar merförsäljning) uppnås. Ex bilresevdelar där 
en snabborder kan flygas till Åbo för att där ”kugga in” i det ordinarie 
transportnätet (bil-färja-bil). 

De varuproducerande företagen är beroende av att det finns en kombination av 
olika transportslag där det är viktigt att alla rörelser i transportkedjan stämmer. I 
en helhetsbild ingår att beakta den mängd av kombinationsmöjligheter som 
logistikkedjor kan byggas upp av. Att en koncentration av godsvolymer är en 
förutsättning för ökad frekvens och ökat kapacitetsutnyttjande, samt att ett stort 
antal resurser, aktiviteter och aktörer måste samordnas inom transportnätverket. 
Särskilt betonas rättidighet eller förseningsrisk där störningarna i hela 
transportkedjan är centrala.  

Företag kan uppnå stora företagsnyttor i form av minskade kostnader genom 
förändrade logistikupplägg. 

Särskilt handlar det om: 

• utnyttjande av skalfördelar genom koncentration av flödena till färre 
och större terminaler och hamnar, 

• rationellare användning av transportresurserna och effektiv samverkan 
mellan olika transportslag, 

• koncentration av lagerstrukturen till ett fåtal och större lagerpunkter 
men med reducerad total lagrad mängd, 

• tillämpning av en flerbensstrategi för att utnyttja konkurrenssituationen 
på transportmarknaden – men även one-stop-shopping 

• anpassningar av produktionen såsom rationellare emballering och 
utlastning, 

• ökad punktlighet och minskade ledtider. 

Minimera omlastning 
• Terminalhantering/samlastning på avsändarsidan men ej på 

mottagarsidan 

• Planera distributionen i geografiska områden (ex en bil till södra 
Stockholm, en till norra) 

• Sändningar över 1 ton/2,4 m2 går direkt till mottagare 

Logistiska förändringar påverkar inte bara den fysiska strukturen och den 
direkta efterfrågan på transporter. I mycket hög grad påverkas också 
kostnadsbilden. En effekt av företagens kapitalrationaliserande åtgärder är 
minskade lagervolymer till färre lagerpunkter, vilket leder till att kraven på 
högre transportkvalitet och -service ökar. Minskade lagervolymer ger lägre 
lagerföringskostnader i form av bundet kapital i lager och under transport, 
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mindre svinn och lägre inkurrens. Högre krav på transportkvalitet kan i sin tur 
medföra att transportkostnaderna tenderar att öka. Minskade lagervolymer 
kräver mindre lagerytor, mindre utrustning samt mindre arbetsstyrka sysselsatt 
med hantering, lagring och administration, vilket i sin tur leder till lägre 
lagerhållningskostnader. 

Logistikkoncept såsom Just-in-time med leveranser av små sändningsstorlekar 
ställer tillsammans med höga krav på transporterna också höga krav på 
godsskydd i form av transportemballage och i flera fall specialanpassade 
lastbärare. Detta innebär å ena sidan ökade emballage- och lastbärarkostnader 
men medför å andra sidan lägre kostnader för godsskador och lagring. 

Ur ett totalkostnadsperspektiv kan man tillåta att vissa av de ingående 
kostnadsslagen i totala logistikkostnaden ökar samtidigt som andra minskar. För 
att en sådan omfördelning av kostnader skall kunna motiveras måste naturligtvis 
de totala kostnaderna minska. Varje element i logistikkedjan måste därvid 
betraktas i ett helhetsperspektiv. För att en kostnadsökning i någon del av 
logistikkedjan skall vara motiverbar måste den skapa sådant mervärde att totala 
kostnaden kan reduceras. 

Hanteringen vid utlastning från lager blir effektivare ju större butikerna är 
eftersom andelen plockning av kollin då minskar och istället kan hela pallar 
levereras till butikerna. Vidare blir det allt vanligare med så kallade expopallar, 
dvs förplockade pallar (hel, halv och kvartspall) med en eller flera artiklar. 
Dessa pallar går också direkt in i butik utan att de behöver plockas upp i 
hyllorna i butiken med minskad hantering i såväl lager som i butik som följd.  

Ett annat sätt att skapa stordriftsfördelar kan vara som med några fall av 
alkoholdistribution där flera importörer trots att de är konkurrenter ligger i 
samma lager hos en 3PL-operatör. Genom samordning av orderstopptider kan 
importörernas leveranser till Systembolagets butiker levereras som en leverans 
bestående av flera importörers samlade ordrar. 

Med fler storköp som ICA Maxi/COOP Forum m.fl. blir det ofta mer förmånligt 
att skicka godset direkt till dessa från leverantören, utan mellanlagring och utan 
terminalhantering. För att försörja mindre butiker behövs dock minst en 
omlastningspunkt i Stockholms närhet. Från exempelvis Örebro eller Skåne kan 
man köra stora bilar med släp (eller järnväg). Omlastning kan ske i en 
terminal/distribunal eller genom att ett större fordon har flera växelflak/skåp 
som växlas över till spridningsbilar.  

Lagra så långt bak i kedjan som möjligt   
I princip så kan en trend mot en utlokalisering från regionen av lager 
identifieras, då speciellt för enskilda större kedjor med ett mindre antal 
slutdestinationer som exempelvis egna butiker i Stockholmsregionen. 
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Orsakerna till detta varierar något men orsaker som platsbrist, markhyror och 
tillgång på personal spelar stor roll i de här sammanhangen. Andra orsaker som 
vägs in kan vara 

• Byggnadsregler och -kostnader 

• Löneläge 

• Utbud och kvalitet av arbetskraft 

• Lokaliseringsbidrag 

Valet av distributionskanalens struktur beror på den totala logistikrelaterade 
kostnaden där kostnader för lagerhållning, lagerföring och transporter 
summeras. 

Vidare drivs utvecklingen på av principen att lagra så långt bak i kedjan som 
möjligt – ett centrallager för Norden - ledtidskrav styr lokaliseringen. Ett 
centrallager kan också förbättra möjligheterna att använda sig av järnväg eller 
sjö för intransporterna eftersom flödet blir större vilket gynnar dessa 
transportslag. 

Utflyttning av verksamheter såsom ICA:s flytt till Västerås är bland annat 
beroende av en besvärlig situation i Stockholm. Omstrukturering av terminaler 
och lager kan också vara ett led i effektivisering av affärsverksamheten. 
Affärsstrategier medför förändringar i strukturen och detta får konsekvenser för 
behovet av terminaler i regionen och för transporterna. 

Nya lokaliseringar sker ofta i centrala Mälardalen. Orsaken till detta är till stor 
del globaliseringen som gör att man som tidigare nämnts ofta ser Sverige, 
Norge, Finland och Danmark som en region som försörjs från ett nordiskt lager 
(Danmark ses ibland som en integrerad del av kontinenten och försörjs då ofta 
från Tyskland eller BeNeLux-länderna). Även Göteborgs- respektive 
Malmöområdet ses ofta som starka lokaliseringsorter. Dessa har dock en viss 
nackdel om distribution skall ske till Finland (med tanke på färjornas 
avgångstider). 

Redan kända problemställningar såsom trängsel på såväl väg som järnväg till 
och från Stockholm, brist på expansionsmöjligheter i befintliga lägen och 
delningen av Stockholmsregionen längs Saltsjö-Mälarsnittet påverkar också. 
Förutom detta är det också möjligt att konstatera att förutom kapacitetsproblem 
på tillfartsvägar så arbetar de flesta terminalerna i Stockholm nära sitt 
kapacitetstak. 

Närhet till vägnät, slutkund, och andra transportslag är bland de viktigaste 
faktorerna för företagen i alla branscherna när det gäller lokalisering av 
terminaler. 

När det gäller paketterminaler där man kan förvänta sig en stadig ökning av 
volymen (antal sändningar) bl.a. på grund av e-handel och med en ökande andel 
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leveranser till privatkunder så finns ett behov av terminaler och 
terminalområden såväl norr som söder om staden.  

Kombiterminaler behöver inte ligga lika centralt. Containrar och trailers skall ju 
ofta dras vidare med bil till mottagaren. Mindre företag med egen 
lokaldistribution har ofta detta som en servicefunktion. Som regel är 
fyllnadsgraden i dessa bilar relativt låg. Med närhet till speditionsföretags 
terminaler skulle kanske en del av flödet kunna styras över till ”godsets 
kollektivtrafik”. 

Bättre informationshantering 
Logistik är också i mycket hög grad informationshantering. Tidigare var ett 
transportsystem ungefär som en rörledning – man stoppade in något i ett rör och 
såg sen inte till det förrän om några dagar då det kom fram – eller inte kom 
fram. Med hjälp av modern informationsteknik kan transporterna istället bli en 
konkurrensfaktor. Ett exempel – ett företag säljer konsumentprodukter i 
Sverige. Genom att ha full kontroll på de varor man beställt från fabriker i andra 
länder i Europa kan man undvika att ha produkter liggande i lager. Varje dag 
går företagsledningen igenom lagersaldon, varor under transport och varor 
beställda för senare leverans. I och med den dagliga uppföljningen slipper man 
ha stapelvaror i lager vilket innebär att man har en väsentligt högre 
omsättningshastighet på sitt varulager än vad konkurrenterna har. Det innebär i 
sin tur att kapitalbindningen i lagret, och därmed kapitalkostnaden blir mycket 
lägre än för jämförbara konkurrenter. Genom att man kan se var i logistikkedjan 
de olika produkterna befinner sig, och genom att informationen är pålitlig, har 
man således kunnat skapa sig konkurrensfördelar. 

Alltför många företag idag ser på transporterna på ett konservativt sätt. Om 
godset kunde betraktas som tillgängligt redan när det lastas så skulle det kunna 
innebära enorma vinster för de företag som kan anpassa sig till det synsättet. 
Säg att företaget i exemplet ovan har en omsättning på ca 450 miljoner kronor 
och en lageromsättning på 15 ggr/år. I jämförelse med andra företag i branschen 
(som har en omsättningshastighet på ca 5-7 ggr/år) frigör man med sitt synsätt 
närmare 30 miljoner kronor i friskt kapital. 

Genom att ha en fullständig insyn i transporten kan företag vinna stora 
kostnads- och också konkurrensfördelar. Det är ju också så att det inte är 
transporttiden i sig som ställer till problem utan det är variationen i transporttid 
som är den viktiga komponenten. Företaget i exemplet visste att det fanns 500 
kartonger av produkt y på bilen som passerade Hamburg kl 17.00 och visste 
därmed att de var disponibla för försäljning morgonen efter. På så sätt undvek 
man att ha stapelvaror på lager. 

Ytterligare kostnadsfördelar fick man genom att godset, då det anlände till 
företagets lager inte behövde hanteras in i lagret för att sedan plockas ut igen 
utan bara rangeras från intag till utlastningsyta. 
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Transportföretagen har i allt större utsträckning insett att informationen om 
lasten är lika viktig för kunderna som vad själva lasten är. Man satsar därför 
stora resurser på att skapa tillförlitliga informationssystem. Det finns dock ett 
antal problem. Transportkedjan består ofta av flera leverantörer som ofta inte 
har kompatibel information. Även med den strukturförändring som skett mot 
stora globala företag så är ibland de administrativa systemen ännu inte fullt 
samordnade. Dessutom är det sällan själva godset som registreras – oftast är det 
en fraktsedel eller annat pappersdokument som används som underlag. 

Idealet skulle kanske vara ett litet billigt chip som skulle innehålla information 
om varje enskild förpackning, innehåll, avsändare, mottagare, 
omlastningsställen mm och som kunde läsas av med sattelit. 

I kraft av allt precisare transportsystem ökar också kraven på bestämda 
lastnings- och lossningstider. De flesta transportföretag har som allmänt 
erbjudande lastning-/lossning förmiddag eller eftermiddag. Detta stämmer inte 
bra med kundernas ökade krav på precision. Som ett exempel kan nämnas ett 
system för dagligvarudistribution i Norge där alla fordon har ett 
lastnings/lossningsfönster på avtalad tid +/-15 min om transportavståndet 
understiger 20 mil och +/- 30 min över 20 mil. I starten på projektet var det 
svårt att få chaufförerna att förstå att det var lika illa att komma för tidigt som 
att komma för sent. Efter några veckors inkörning blev emellertid chaufförerna 
så inkörda på dessa tider att de i stort sett alltid ringde in och anmälde 
tidsavvikelser i förväg. Detta ledde till att man kunde förbereda sig på 
omplaneringar så att en försening i ett led inte ledde till ytterligare förseningar i 
nästa led. Chaufförerna upptäckte också att de genom att rapportera avvikelser i 
förväg kunde komma fram till en ledig port betydligt snabbare än tidigare och 
alltså slapp ytterligare förseningar och åtföljande stress (som inte är bra i 
trafiken).  

Andra utvecklingstrender 

Kundkraven påverkar lokaliseringsmönster och transportupplägg     
Kundernas krav på ett varierat produktutbud leder till komplicerade 
produktions- och transportmönster påverkade av köpmönster och utbudet av 
inköpsställen. Den förändring som har ägt rum sedan 1970-talet har medfört att 
förutsättningarna för godsleveranser i städerna försämrats. Under 1960 och 
1970 talen var kedjevaruhusen i städernas centrala delar en viktig målpunkt för 
leveranser av många olika typer av gods, inklusive livsmedel. Kedjevaruhusen 
var ofta utformade med lastgårdar, lastkajer och lagerutrymme för att 
kostnadseffektivt kunna ta emot gods. Ombyggnationerna i innerstäderna 
skapade inte bara plats för de nya affärsfastigheterna i sig, utan också för 
servicegator och angöringsutrymmen för levererande fordon. 
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Numera har kedjevaruhusen till stora delar försvunnit och ersatts av gallerior 
med ett stort antal butiker som var och en representerar en beslutsenhet och en 
leveransadress. Ett stort antal restauranger, barer, snabbmatsställen och caféer 
har tillkommit. Nya kunskapsintensiva företag och universitet/högskolor söker 
sig mot centrala lokaliseringar. Fler och fler vill också bo i innerstäderna. 
Förutom konventionell varuförsörjning till butiker har därigenom tillkommit 
andra typer av leveranser samt servicebesök av olika slag. 

Utvecklingen har medfört att antalet leveransadresser har ökat i antal, samtidigt 
som den levererande mängden gods per fordon och målpunkt har minskat. Ett 
minimum av lagerhållning i butiker och kontor, inköp av service av olika slag 
såsom städning, service av kontorsmaskiner, skötsel av blommor, kurirservice 
etc. i kombination med ökad en ökad försäljningsvariation orsakad av tätare 
modeväxlingar m.m. bidrar till ökad leveransfrekvens. Fastighetsägare vill av 
ekonomiska skäl hyra ut butiksytor och minimera utrymmen för varuintag och 
lager. Hyran för en kvadratmeter butiksyta är ca en faktor tio högre än mot 
svarande hyra för en lageryta.  

Dagens varu- och tjänsteförsörjning av verksamheter främst i städernas centrala 
delar uppvisar därför ett antal problematiska drag. Butiksledningar vill använda 
personalen till försäljning vilket i många fall leder till att man ställer krav på att 
godset ska levereras in i det egna verksamhetsstället. Ibland ingår det också i 
chaufförens åtaganden att fylla på i hyllorna. Leveranser sker till kvarvarande 
lastkajer, men många butiker och andra verksamheter får sina leveranser via 
entrédörrarna. Detta innebär ofta att fordonen måste föras fram på gågator och 
bilfria torg. Huvuddelen av transporterna ska dessutom genomföras under 
förmiddagen vilket leder till trängsel och köbildning vid vissa målpunkter. 
Chaufförerna lämnar sina fordon under hård tidspress, ofta med motorn igång, 
för att även utföra den interna transporten av godset i affärsfastigheten. Vid 
stora affärsfastigheter kan detta inte bara leda till ohållbara arbetsförhållanden, 
utan också till drastiskt försämrad luftkvalité och dålig framkomlighet på 
angränsande gator.  

Transportpolitiken pekar på vikten av utveckling av 
strategiska logistikpunkter.  
Regeringen har nyligen presenterade den transportpolitiska propositionen (prop 
2005/06:160) Moderna transporter. Det som tas upp kring terminaler (sid 291) 
är att regeringen menar att ”Strategiska logistiknoder som kombiterminaler och 
hamnar bör utvecklas för att främja intermodala transporter. Samordnade 
lösningar för olika typer av terminaler bör eftersträvas.” Regeringens förslag 
överensstämmer i stort med det som Godstransportdelegationen tidigare 
presenterat.  

Vad som är strategiska noder, kombiterminaler och hamnar är till viss del 
relativt, och det beror på ur vems perspektiv frågan betraktas. En terminal kan 
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vara strategisk för ett företag eller en region utan att för den skull vara strategisk 
för landet som helhet. Det kan också vara så att en terminal som anses vara 
strategisk i Sverige inte betraktas som strategisk ur ett nordiskt eller europeiskt 
perspektiv.   

I Sverige har staten inte spelat någon aktiv roll vid planeringen av 
logistiknoderna. I andra europeiska länder, bl.a. i Tyskland och Italien, har 
däremot insatser gjorts på nationell nivå för att bygga upp ett nationellt system 
av logistikcentra. I övriga Europa är det också relativt vanligt att staten deltar i 
finansieringen av noderna.   

Regeringen anser att ett ökat statligt engagemang kan bidra till en utveckling av 
strategiska logistiknoder som kan främja intermodala transporter.  

Kombiterminaler  
Regeringens bedömning är att kombiterminalernas samlade infrastruktur och 
resurser bör nyttjas mer effektivt. Ett strategiskt nät av kombiterminaler bör 
pekas ut. Banverket har fått i uppdrag att föreslå vilka terminaler som skall ingå 
i det strategiska nätet och vilka villkor som skall gälla för terminalhuvudmän 
som vill ansluta sig till nätet.  

Hamnar 
Regeringens bedömning är att hamnarnas samlade infrastruktur och resurser bör 
nyttjas mer effektivt. Vissa hamnar bör ges prioritet i förhållande till andra 
hamnar, bl.a. när det gäller statligt finansierad infrastruktur. Därför bör ett antal 
strategiska hamnar pekas ut. En statlig förhandlare har tillsatts för att utifrån ett 
kundperspektiv utveckla de kriterier som bör ligga till grund för prioritering 
samt även föreslå vilka hamnar som skall få en prioriterad ställning. Vidare bör 
förhandlaren föreslå vilka åtaganden som bör gälla för hamnar som prioriteras.   

Regeringen avser med stöd av förhandlarens förslag avgöra vilka hamnar som 
skall få en prioriterad ställning. 
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Näringslivet och dess transporter 
längs Räta Linjen stråket 

Sysselsättning och näringslivsstruktur längs Räta Linjen 
Idag finns ungefär 230 000 sysselsatta i Räta linjen-kommunernas 
dagbefolkning. Det är en ökning med 4 procent sedan år 1993. Sysselsättningen 
har ökat i samtliga kommuner utom Katrineholm och Sala, där den minskat med 
5,7 respektive 5,0 procent. Starkast positiv sysselsättningsutveckling 
procentuellt sett uppvisar Kungsör med en ökning på 15 procent. I absoluta tal 
har sysselsättningen ökat mest i Västerås kommun, där det ökat med 4 573 
arbetstillfällen motsvarar 8,2 procent under den aktuella perioden.  

Figur  Sysselsättningen längs Räta Linjen år 2003 samt redovisning av förändring 
sedan 1993. 
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Tabell 1 Antal sysselsatta (dagbefolkning) år 1993 och 2003, samt den procentuella 
förändringen 

 1993 2003 Förändring (%)

Norrköping 54 321 54 738 0.8

Katrineholm 14 026 13 220 -5.7

Eskilstuna 36 220 38 692 6.8

Kungsör 2 495 2 869 15.0

Hallstahammar 5 486 5 707 4.0

Västerås 56 073 60 646 8.2

Sala 7 937 7 541 -5.0

Heby 3 977 4 046 1.7

Gävle 40 190 42 564 5.9

Totalt 220 725 230 023 4.2

 

Den totala sysselsättningen i Räta Linjen-kommunerna år 2020 beräknas uppgå 
till drygt 244 000. Vilket är en ökning med 6 procent jämfört med år 2003.  

Branschstruktur 
En undersökning av hur branschstrukturen ser ut längs Räta Linjen har 
genomförts. Ur undersökningen kan konstateras att de flesta av kommunerna 
har gemensamt en jämförelsevis stor andel jobb inom ”Jordbruk, skogsbruk & 
jakt; Fiske” samt ”Tillverkning”. Speciellt stor Jordbruk, skogsbruk & jakt; 
Fiske-sektor finner vi i Sala och Heby. Tillverkningsindustrin är särskilt stor i 
Kungsör och Hallstahammar. I dessa två kommuner finns ungefär en tredjedel 
av alla jobb inom tillverkningsindustrin, vilket är dubbelt så mycket som på 
riksplanet. 

Sektorn ”Parti- och detaljhandel; rep av motorfordon, hushålls- och personliga 
artiklar” är störst i Norrköpings kommun och i Västerås. Här står sektorn för en 
något större andel av jobben än på riksplanet, vilket hänger samman med dessa 
kommuners roll som centralorter. 

Sektorn ”Hotell och restaurang” är jämförelsevis stor i Norrköping och Gävle. 
Detsamma gäller sektorn ”Transport, magasinering och kommunikation”. Även 
i Västerås kommun är dessa sektorer stor men inte större än på riksplanet. 

Nedan görs en mera detaljerad redovisning av hur branschstrukturen ser ut i de 
olika orterna längs med Räta Linjen. 
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Norrköping 
I Norrköping så är branschen Transport- och magasinering klart större än 
riksgenomsnittet, det är bla med anledning av verksamheten i Norrköpings 
hamn. Även part- och detaljhandel är större än riksgenomsnittet. Däremot så har 
Norrköping mindre andel av tillverkningsindustrier jämfört med riket.  

Katrineholm 
I Katrineholm så är två branscher dominerande jämfört med rikets nivåer. Det är 
dels tillverkningsindustrin och det är dels hälso- och sjukvårdssektorn, det 
senare bla med anledning av att det finns två stycken sjukhus i staden. 
Fastighets- och uthyrningsverksamhet är väsentligt mindre i katrineholm 
jämfört med riksgenomsnittet, även parti- och detaljhandel ligger lägre än 
riksgenomsnittet. 

Kungsör 
I Kungsör är tillverkningsindustrin mycket dominerande, hela 33% av de 
sysselsatta arbetar i denna bransch. Väsentligt mindre branscher än 
riksgenomsnittet är parti- och detaljhandel samt transport- och magasinering. 

Eskilstuna 
Eskilstuna ligger relativt nära riksgenomsnittet för i stort sett alla branscher. 
Tillverkningsindustrin med bla Volvo är högre än riksgenomsnittet samt även 
helt naturligt hälso- och sjukvård med anledning av Eskilstuna lasarett. 

Hallstahammar 
I Hallstahammar är tillverkningsindustrin mycket dominerande, hela 36% av de 
sysselsatta arbetar i denna bransch. Väsentligt mindre branscher än 
riksgenomsnittet är parti- och detaljhandel samt fastighets- och uthyrning. 

Västerås 
Västerås ligger relativt nära riksgenomsnittet för i stort sett alla branscher. 
Tillverkningsindustrin samt parti- och detaljhandel med bla ICA är högre än 
riksgenomsnittet. Även byggverksamheten ligger något högre jämfört med 
riksgenomsnittet. 

Sala 
Sala har ett antal branscher som ligger väsentligt högre än riksgenomsnittet men 
också ett antal branscher som ligger väsentligt lägre. Jord- och skogsbruk, 
Byggverksamhet samt Hälso- och sjukvård ligger klart högre medan 
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branscherna tillverkning, transprt/magasinering samt fastighets- och uthyrning 
ligger lägre. 

Heby 
Heby har ett antal branscher som ligger väsentligt högre än riksgenomsnittet 
men också ett antal branscher som ligger väsentligt lägre. Jord- och skogsbruk, 
Byggverksamhet ligger klart högre medan bla fastighets- och uthyrning samt 
offentlig förvaltning ligger lägre. 

Gävle 
Gävle ligger relativt nära riksgenomsnittet för i stort sett alla branscher. 
Tillverkningsindustrin ligger lägre medan byggverksamhet och offentlig 
förvaltning med flera statliga verk ligger högre. Transport och magasinering är 
stort med bla anledning av verksamheten i Gävle hamn. 
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Näringslivets transporter 

Godstrafiken 
Den tunga godstrafiken varierar också över hela stråket och finns redovisat i 
kartan nedan. Det högsta trafikflödet längs Räta Linjen finns i Västerås där 
årsmedeldygnsvärdet är 3250 tunga fordon, det lägsta värdet finns i Kungsör 
där årsmedeldygnsvärdet är 430 tunga fordon per dygn. Rent generellt är det 
längs hela Räta Linjen stråket höga andelar med tung trafik även jämfört med 
andra vägar av liknande karaktär. De högsta andelarna har noterats i Heby med 
hela 24% tung trafik av den totala fordonstrafiken. Lägst värde är det i Västerås 
på E18 där 11% utgör andelen tung trafik, det ska dock noteras att där är också 
den totala antalet fordon störst. 
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Intervjuer med näringslivsrepresentanter 
Vi har genomfört ett antal intervjuer med näringslivsrepresentanter längs med 
Räta Linjen. Vi har diskuterat med dem om deras företag, deras utveckling, hur 
de nyttjar Räta Linjen idag och vilka problem och brister de ser med vägens 
nuvarande utformning och standard. 

Rikard Borg, ICA: 
Det ser bra ut för ICAs logistik verksamhet i Västerås, vi har haft ökade 
volymer de senaste åren och även början av 2006 tyder på trenden håller i sig. 
Vi för också samtal med en del leverantörer som i dagsläget 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. 

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

Vår placering i Västerås innebär att vi har placerat oss i ett läge med 
transportstråk 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 som ska ned söderut mot Östergötland, Småland och 
Skåne som naturligtvis trafikerar Räta Linjen. Norrut är det i dagsläget inte lika 
stora transportvolymer som söderut, men det är även stora transportvolymer 
som 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. 

Att transportinfrastrukturen fungerar för oss är naturligtvis rent generellt en 
förutsättning eftersom vi dagligen nyttjar den. När det gäller specifikt Räta 
Linjen är min uppfattning att det finns två stora problem. På sträckan 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 
Västerås är det genom Katrineholm tätort som är det största problemen. 
Sträckan genom Katrineholm upplever vi som en dödsynd. 

Ulf Wiik, Gävle hamn AB 
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 görs i syfte att förbättra containerterminalen, en 
satsningen på 260 Mkr som realiseras under hösten 2006. Satsningen innebär att 
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vi kan mer än fördubbla vår kapacitet från nuvarande 70 000 containrar per år 
till 170 000 containrar per år.  

Gävle har blivit utpekade av Banverket som en tilltänkt rikskombiterminal. Vi 
arbetar mot att få en flytt av dagens kombiterminal inne vid centralstationen ut 
mot hamnområdet i syfte att få ett ännu bättre möjlighet till omlastning mellan 
de olika trafikslagen. 

Bättre landinfrastrukturen är rent generellt viktig för oss i syfte att kunna bredda 
vårt upptagningsområde, idag hanterar vårt upptagningsområde stora delar av 
mellansverige. En stor del av den trafik som vi hanterar i Gävle hamn är export, 
uppskattningsvis 85%. Därför är det viktigt för oss att företag som nyttjar Räta 
Linjen och annan landinfrastruktur för att ta sig till Gävle hamn kan göra detta 
på säkert och snabbt sätt.  

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

Michael, Cederborg Sörmlast 
Sörmlast är en kollektiv lastbilscentral. Vi har verksamhet i Eskilstuna, 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 fjärrdistribution. Omsättningen för 
företaget som helhet är idag 130 Mkr. Totalt har vi inom företaget idag 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 den kombiterminal med 
omlastningsmöjligheter mellan järnvägs- och vägtransporter som vi idag har i 
Eskilstuna ska kunna bidra till denna expansion.  

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.  

Vi lider av den dåliga vägstandarden idag på Räta Linjen. Det framförallt 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 naturligtvis är det ett problem att ta sig 
igenom Katrineholm. 

Anders Berggren Skogsägarna Mellanskog Ek. för.  
Drygt hälften av alla skogsägare i Mellansverige är medlemmar i Skogsägarna 
Mellanskog. Totalt har vi 28 000 medlemmar från Härjedalen i norr till 
Bohuslän i syd. Totalt är vi 150 st anställda och vår omsättningen är på ca. 2,6 
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Mdr kr. Vår verksamhet är att bedriva virkesförmedling och 
skogsbruksverksamhet och vi verkar för ett fritt, aktivt, lönsamt och 
miljömedvetet familjeskogsbruk.Vi hanterar en virkesomsättning på totalt 5 
Mm3fub/år. Mellanskog Ek. För.  

Mellanskog äger 24% av Setra Group AB, där Heby Sågverk utgör en viktig 
del. Heby Sågverk utgör en viktig målpunkt för många av våra transporter och 
ligger längs med Räta Linjen stråket. Räta linjen har en viktig uppsamlande 
funktion för de transporter som kommer från det mindre vägnätet. Heby 
Sågverk kommer att expandera framöver och därmed kommer också ännu mer 
transporter att nyttja Räta linjen.  

Naturligtvis finns det problem längs med Räta Linjen men det finns också andra 
vägsträckor med problem där vi har våra transporter idag. Exempelvis vill jag 
lyfta fram vikten av att ha ett bra mindre skogsvägnät så att våra transporter kan 
ta sig ut till de större uppsamlande vägnätet där räta linjen utgör ett exempel. 

Olle Modin, Setra Group AB, platschef vid Heby Sågverk. 
Setra Group AB bildades 2003 genom en fusion av AssiDomän Timber och 
Mellanskog Industri AB. Totalt har Setra 1400 anställda och en årlig omsättning 
på 5,5 Mdr. Vi äger totalt 12 st 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. 

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 utgående transporter. Mönstret 
av de inkommande transporterna är i form av en solfjäder från Heby sågverk. 
Däremot så går 90 % av de utgående transporterna söderut och där är Räta 
linjen en viktig del.  

För Heby sågverk är problemen söderut längs räta linjen värst. Speditörer som 
går med våra utgående transporter söderut väljer idag pga problemen i Sala och 
Västerås att istället från Heby åka riksväg 254 söderut till Fjärdhundra och 
därefter riksväg 70 ned till Enköping i syfte att undvika genomfarter i Sala och 
Västerås. För Sätra 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 förlorar sina backspeglar på denna vägsträcka.  
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Slutsatser 
Utifrån ovan genomförda intervjuer kan ett antal generella slutsatser dras. 

Bekräftar fortsatt utveckling och expansion 
Näringslivet utvecklas längs Räta Linjen och de intervjuer med 
näringslivsrepresentanter som här genomförts tyder på en fortsatt stark 
utveckling och expansion. Det stärker och bekräftar de prognoser kring 
sysselsättningsutvecklingen på +6% fram till år 2020 längs Räta Linjen som 
gjorts inom projektets ram.  

Allmän förbättring av transportinfrastrukturen önskas 
Räta linjen utgör en viktig del för dessa företag, men trots deras olika inriktning 
så är det allmänna kravet tydligt att det måste finnas en god och tillförlitlig 
infrastruktur. Det som också lyftas fram är det transportslagsövergripande 
synsättet att samspelet mellan väg, järnväg, hamn och flygplatser behöver 
vidareutvecklas och stärkas. 

Ett antal särskilda önskemål kring förbättring längs Räta Linjen 
De konkreta åtgärder som lyftas fram från näringslivet vid dessa intervjuer är 
förbättringar avseende  

- Heby-Tärnsjö 

- Genomfart Sala 

- Genomfart Västerås 

- Genomfart Katrineholm 

 



 28 (35)( 

 

En analys kring godstransporternas 
betydelse av Räta Linjen 

Utifrån de olika aspekter som godstransporterna belysts i de tidigare kapitlena 
så följer i detta kapitel en analys kring godstransporterna betydelse av Räta 
Linjen. 

Analysen av näringsstruktur, logistikmarknaden och de rumsliga 
utvecklingsförutsättningarna leder oss till slutsatsen att en omstrukturering av 
Stockholm-Mälardalssregionens godstransportsystem kan förutses på lång sikt.  

För detta talar också andra tendenser som den snabbt växande internationella 
godstrafiken, det ökade politiska intresset inom EU för att stimulera intermodala 
och sjötransportrelaterade godstransporter samt den snabbt växande handeln 
med nya framväxande marknader i EU:s grannländer, Kina och Asien andra 
delar av Asien. 

Utvecklingen inom Stockholmsregionen väntas också driva på 
strukturomvandlingen av hela regionens godstransportsystem. Många områden 
som idag används för godshantering ligger centralt i regionen på mark som har 
många alternativa användningsområden.  

Godstransportmönstret ger Räta Linjen dubbla funktioner 
Beroende på vilken typ av varor som transporteras så ser rörelsemönstret olika 
ut. Dels handlar det om dagligvaror som huvudsakligen kommer söderifrån och 
ska till Stockholm-Mälardalsregionen i stort, dels handlar det om mer 
industriproduktion som kommer huvudsakligen norrifrån och i sina 
uttransporter nyttjar Räta linjen stråket för att nå viktiga omlastningscentraler i 
exempelvis de hamnlägen som finns längs med Räta Linjen stråket.  

I grova drag kan det sägas vara så att dagligvaror, som bla ska till Stockholm-
Mälardalsregionen i stort, kommer söderifrån och går till större terminaler i 
lägen som ligger längs Räta linjen korridoren. Här handlar det om 
lager/terminal långt bak i kedjan vilka har direktleverans till fler butiker. 
Mindre terminalhantering i Stockholmsregionen, även om en hel del transporter 
har sin slutdestination där. Volymen in kommer huvudsakligen söderifrån och 
där utgör Räta Linjen en viktig transportlänk. Kombitrafik är viktigt när det går 
på grund av de krav på ledtider och ekonomi. 

Dagligvaror och andra konsumtionsvaror, de blå strömmarna i bilden nedan, 
fraktas huvudsakligen till Stockholm - Mälarregionen söderifrån och västerifrån 
längs de blå stråken. Industriprodukter, de gröna strömmarna i bilden nedan, 
fraktas huvudsakligen norrifrån längs de gröna stråken till hamnar och 
kombiterminaler i Stockholm - Mälarregionen. 
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Ökat intresse att förlägga terminalfunktion på platser 
längs Räta Linjen stråket 
Det finns flera aspekter som pekar på ett ökat intresse för att förlägga 
terminalfunktioner till lägen längs Räta Linjen korridoren. 

Genom att direktleveranser i högre utsträckning sker pressas ett 
steg i transportkedjan bort 
Genom att välja lägen där man kan serva ett större omland kan de terminaler 
som idag finns inne i Stockholmsregionen pressas ut till lägen längs Räta Linjen 
stråket. Detta för att man vill pressa bort ett leveranssteg och på så sätt minska 
kostnaderna.  

Stockholmsregionens ökade tryck ger utflyttning 
Det allt större trycket på Stockholmsregionen med befolkningsökning gör att de 
stora terminalområden i attraktiva lägen som idag finns i allt större utsträckning 
kommer att utlokaliseras från själva Stockholmsregionen.  

I tidigare avsnitt har visats att marknadsaktörerna strävar efter att hålla nere 
antalet omlastningspunkter och att uppnå skalfördelar genom samlokalisering 
samt att de regionalt intressanta terminalerna i praktiken utgörs av logistikbyar 
och kombiterminaler, som är dimensionerade för att hantera storstadsregionens 
konsumtionsvaror. Vid lokalisering av dessa vill man å ena sidan ligga så nära 



 30 (35)( 

 

marknaden som möjligt, å andra sidan hitta ett ekonomiskt fördelaktigt läge 
som motsvarar krav på rationalitet i hanteringen och tillgodoser kundens 
leveranskrav utan att kosta för mycket i trängsel, markpriser, miljöstörningar 
etc. Det framtida sammanhanget i förhållande till det överordnade 
transportssystemet med större leder, banor, hamnar och flygplaster samt 
bebyggelsestrukturen och de stora målpunkternas lokalisering kommer att spela 
en avgörande roll. 

Skandinavienterminaler 
Stockholmsregionen blir alltmer synonymt med Mälarregionen. Terminaler 
flyttar längre västerut på båda sidor om Mälaren (Eskilstuna/Örebro/Västerås) 
men även ner mot Jönköping där marken ofta är billigare, lönekostnaderna lägre 
och tillgången till lämplig personal bättre än inom storstadsområdets lokala 
arbetsmarknad.  

Dessa lägen är samtidigt vällokaliserade för verksamheter som opererar inom 
hela Skandinavien. De ligger väl till med hänsyn till inflödet av väsentliga 
varuflöden från söder och väster. De ligger också väl till eftersom man härifrån 
kan nå viktiga marknader på ett bra sätt. Dessa lägen passar både 
företagsspecifika terminaler, logistikbyar och kombiterminaler. 

 
Intressanta lägen för Skandinavien-terminale 
 

Lägen längs Räta Linjen är intressanta för lokalisering av 
Skandinavienterminaler inom Stockholm-Mälarregionen. Här finns bra 
infrastrukturkopplingar till flyg och framför allt till järnvägar och vägar mot 
Stockholm /Finland, Göteborg/Norge samt mot 
Jönköping/Sydsverige/Danmark. 
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Terminaler för dagligvaror och sällanköpsvaror 
På ca 10 mils avstånd från Stockholm finns flera transportkorridorer med 
intressanta lägen för större terminaler. Här finns en zon utanför 
Stockholmsregionens intensitet samtidigt som man kan klara kundernas krav på 
ledtider och leveranssäkerhet.  

Detta märks redan i de senaste årens nyetablerade terminaler för hantering av 
dagligvaror och sällanköpsvaror intill Norrköping samt 
Eskilstuna/Västerås/Strängnäs. Här finns även Katrineholm som har en mycket 
god tillgänglighet i järnvägsnätet men en relativt sämre tillgänglighet i 
vägtransportsystemet. Lägen som Sala norr om Mälaren vara aktuella.  

Terminaler i dessa lägen är ofta företagsspecifika. 

Lägen intill Räta Linjen representerar ett intressant läge för lokalisering av 
terminaler strax utanför Stockholmsområdets mest intensiva marknader men 
inom räckhåll för att klara storstadsbaserade kunders krav på ledtider och 
leveranssäkerhet. 

 
Lägen intill Räta Linjen representerar intressanta lägen för lokalisering av terminaler för 
terminaler av dagligvaror och sällanköpsvaror. 

Behov av kvalificerad arbetskraft för logistikbranschen 
Det ovan beskrivna är naturligtvis de viktigaste beskrivna funktionerna. Det är 
dock så att det finns ett ökat behov att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft 
till de nya lägen som bildas för de större terminalerna. Det är på sin plats att 
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konstatera att logistik inte är en chaufför utan att det handlar om mycket 
komplexa system som kräver utbildad kvalificerad personal. I bilden nedan 
visas därför även hur de funktionella vardagsregionerna ser ut och hur detta 
inverkar på möjligheten att pendla till sitt yrke som logistiker. 

 

 
De lokala arbetsmarknadsregionerna längs räta linjen stråket. 

 



 33 (35)( 

 

Behov av infrastrukturåtgärder 
Utifrån det resonemang som beskrivits ovan så kan ett antal olika åtgärder 
identifieras. De åtgärder som tas upp av näringslivsrepresentanter själva 
stämmer väl med de åtgärder som planeras.  

Förbättring av hamnarna längs Räta Linjen 
Insatser som på olika sätt stärker vägstråket Räta Linjen stärker också samspelet 
med de tre större hamnar som finns längs transportkooridoren i form av Gävle 
hamn, Västerås hamn samt Norrköpings hamn. Dessa tre hamnar utgör viktiga 
branscher i respektive ort och en förbättring av väginfrastrukturen stärker 
därmed också indirekt denna verksamhet.  

Förbättring av strategiska bytespunkter för godset 
Flera orters kombiterminaler dvs koppling mellan gods mellan järnväg- och 
vägtransporter har lyfts fram av banverket som särskilt strategiskt 
betydelsefulla. Det är Gävle, Västerås, Eskilstuna och Norrköping som finns 
med i banverkets utredning. Det är av betydelse för näringslivets 
godstransporter att infrastrukturen kring dessa strategiska punkter ytterligare 
stärks. 

Behov av olika typer av väginfrastrukturåtgärder  
Behoven av väginfrastrukturåtgärder pekas ut som strategiskt viktiga utifrån den 
utveckling som  

Genomförande av de åtgärder som finns utpekade i planer 
I de nuvarande planerna finns ett antal större vägåtgärder utpekade. Utifrån den 
näringslivs/gods-studie och de intervjuer som här genomförts framgår det att det 
är av särskild vikt att just dessa åtgärder i första hand genomförs enligt den 
tidplan som finns angiven. Det är, se även karta på nästa sida: 

• A)Förbifart Sala 

• B)Västjädra-Västerås 

• C)Stingtorpet-Tärnsjö 

• D)Förbifart Katrineholm 

Ytterligare behov av större väginvesteringar 
Utöver de behov som finns angivna i de nuvarande planerna för perioden 2004-
2015 är det också av stor vikt att ytterligare åtgärder genomförs för att stärka 
näringslivs/godsstråket som helhet. Det är: 

• E) Hedesunda – Valbo 
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• F) Tärnsjö – Länsgräns X 

• G) Sala – Heby 

• H) Västerås – Sala 

• I) Kvicksund-Västjädra 

• J) Simonstorp-Ändebol 

Därutöver bör också ytterligare initiativ tas kring att förstärka infrastrukturen 
längs Räta Linjen på den södra delen om Mälaren. 

 
Kartbild över olika typer behov av väginvesteringsåtgärder längs Räta Linjen. 

Ett ökat och förbättrat drift och underhåll 
Utöver det så anges att det är av stor vikt för näringslivets godstransporter att 
den befintliga drift- och underhållsstandarden längs Räta Linjen består och i 
flera fall ytterligare stärks.  
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