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Förord 

Initiativtagare till denna rapport är Räta Linjen Gruppen, vilken består av Länsstyrelsen i 
Västmanlands och Gävleborgs län, Regionförbundet Sörmland, Uppsala och Region Gävleborg samt 
kommunerna Norrköping, Katrineholm, Kungsör, Eskilstuna, Hallstahammar, Västerås, Sala, Heby 
och Gävle. 

Bakgrunden till projektet är en insikt om att Räta Linjen spelar stor roll och skulle kunna spela en än 
större roll om den fördes upp till fullgod standard. Det finns dynamiska samband mellan 
infrastrukturinvesteringar och ekonomisk och social utveckling. Utredningen har strävat efter att 
identifiera vilka ytterligare relationer mellan verksamheter och människor som kan etableras vid en 
bättre nåbarhet längs det aktuella stråket. 

Denna projektrapport har tagits fram av WSP Analys & Strategi med Bengt Andersson som 
uppdragsansvarig. Statistiskt underlag avseende befolkning och näringsliv har tagits fram av Lina 
Sjölin och kartredovisningar har producerats av Eila Kanerva. Det är författarna som står för de 
slutsatser och värderingar som framförs i rapporten. 

Rapporten syftar till att ge en översiktlig men samtidigt bred genomgång av kunskaper som finns längs 
transportkorridoren Räta Linjen. Rapporten är samtidigt en sammanfattning av de tidigare rapporter 
som tagits fram inom Räta Linjen Gruppens arbete under perioden 2005-2007. 

Innehållet i rapporten redovisades i samband med Räta Linjen Gruppens seminarium den 23/3 2007. 

 

 

Mickey Johansson, WSP Analys & Strategi 

Stockholm 2007-03-15 
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Förutsättningar för lokal och regional 
utveckling 

Storstädernas betydelse för världsekonomin växer 
De stora städernas ekonomiska betydelse växer i hela världen. Stockholm-Mälarregionen är den enda 
svenska stadsregion som har en befolkningstäthet och en folkmängd som motsvarar de ledande 
stadsregionerna i Europa. 

Stora och täta regioner växer snabbare 
Regioners storlek spelar stor roll för tillväxten. Större och 
tätare regioner har högre tillväxt. Med större lokala 
marknader växer också branschrikedomen. Detta grundlägg-
ande samband är mycket starkt. Risken i den samlade 
marknadens utveckling blir mindre. Den lokala marknadens 
tillväxt blir mer stabil. Stora och framgångsrika satsningar 
har gjorts för att utveckla transportinfrastrukturen i 
Stockholm-Mälarregionen. Nu håller de lokala 
arbetsmarknaderna snabbt på att integreras och bos-
tadsmarknaden vidgas.  
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Förmågan till innovation är central  
En regions förmåga att hänga med i den allt starkare globala konkurrensen hänger samman med 
förmågan att bädda in unika kunskaper i unika varor och tjänster. Entreprenörer i befintliga och nya 
företag som i samverkanskluster skapar innovationer är nyckelaktörerna. Framgången i 
entreprenörskapet bestäms av två faktorer, dels den regionala infrastrukturen av kunskaper, fysisk 
infrastruktur och socialt kapital dels impulser utifrån via ett inflöde av personer, kompetens och 
kapital från andra regioner. I figur nedan visas drivkrafterna bakom en regions förmåga att generera en 
långsiktig ekonomisk tillväxt. 
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Räta Linjen kan bidra till hela regionens innovationssystem genom att stärka den regionala 
infrastrukturen och därigenom förutsättningarna för nätverksbildning och klusterutveckling 

 



Befolkningen längs Räta Linjen 
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Totalt bor det närmare 530 000 människor i Räta linjen-kommunerna. Störst befolkning har Västerås 
kommun (131 000), Norrköpings kommun (124 000), Eskilstuna kommun (91 000) och Gävle 
kommun (92 000). Bland de mindre kommunerna är Katrineholm störst (32 000), följt av Sala 
(22000), Hallstahammar (15 000), Heby (14 000) och Kungsör (8 000). 

I samtliga av de större kommuner har 
befolkningen ökat sedan början av 1990-
talet. Mest har befolkningen ökat i Västerås 
kommun, 9,4 procent sedan 1993. Bland de 
mindre kommunerna är det endast Heby 
kommun som ökat i befolkning sedan år 
1993, 1,3 procent. Störst negativ 
befolkningsutveckling uppvisar 
Hallstahammar, -9,6 procent.  

Enligt befolkningsprognos har genomförts 
kring befolkningsutvecklingen i Räta linjen-
kommunerna. År 2020 uppgå till närmare 
585 000 personer, det vill säga en ökning 
med 10 procent jämfört med år 2004. Störst 
procentuell befolkningsökning beräknas 
Västerås få, 19 procent. Norrköping, 
Eskilstuna och Katrineholm bedöms öka 
antalet invånare fram till år 2020 med 
uppemot 10 procent vardera. Den enda av de 
ingående kommunerna som beräknas få mer 
än en marginell befolkningsminskning är 
Hallstahammar där antalet invånare beräknas 
minska med ungefär 10 procent. 

 



Näringsliv längs Räta Linjen 

Sysselsättning 
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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, 
15 procent (374 personer). I absoluta tal har sysselsättningen 
ökat mest i Västerås kommun, 4 573 arbetstillfällen 
motsvarar 8,2 procent.  
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En sysselsättningsprognos visar att i Räta Linjen-
kommunerna år 2020 kommer antalet sysselsatta vara drygt 
244 000. Vilket är en ökning med 6 procent jämfört med år 
2003. Mest beräknas sysselsättningen öka i Västerås, 15 
procent. I tre av kommunerna beräknas sysselsättningen 
minska: Kungsör, Hallstahammar och Eskilstuna. 

Branschstruktur 
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.  
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. 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 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. 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 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 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 branscherna tillverkning, 
transprt/magasinering samt fastighets- och uthyrning ligger lägre. 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 ligger relativt nära riksgenomsnittet för i stort sett alla 
branscher. Tillverkningsindustrin ligger lägre medan byggverksamhet och offentlig förvaltning med 
flera statliga verk ligger högre.  

 



Räta Linjens trafik 

Persontrafiken 
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Trafiken varierar över hela stråket och finns redovisat i kartan 
nedan. Det högsta trafikflödet längs Räta Linjen finns i Västerås där 
årsmedeldygnsvärdet är 39 520, de lägsta värdet finns i Tärnsjö där 
årsmedeldygnsvärdet är 2 100.  

Drivkrafterna bakom persontrafikens utveckling 
Ert antal viktiga drivkrafter finns kring hur persontrafiken utvecklar 
sig.  

• Befolkningsutveckling och boendeort 

• Sysselsättningsutveckling och arbetsplats 

• Arbetspendling mellan boendeort och arbetsort 

• Offentlig servicestruktur 

• Privat servicestruktur 

En befolkningsprognos till år 2020 har genomförts som visar att befolkningen kommer att fortsätta att 
öka till 585 000 människor, vilket är en ökning med 10% jämfört med år 2004. Fler boende innebär 
samtidigt mer trafik. 

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. Fler 
sysselsatta innebär samtidigt mer trafik. 
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En viktig drivkraft avseende persontrafikens utveckling är att att fler väljer att bo på en plats och 
pendla till sitt arbete på en annan ort. Den statstik som finns på detta område har illustretas i bilden på 
nästa sida. Där framgår arbetspendlingen mellan de olika orterna längs med Räta Linjen. Det ska 
samtididigt noteras att flera av kommunerna har större arbetspendling till andra orter som inte är längs 
Räta linjen. Två tydliga exempel på detta är Eskilstuna och Västerås som har en stor pendling mot 
Stockholm samtidigt som de själva utgör en viktig attraktionspunkt för sitt eget omland.  

Arbetspendlingen kan längs Räta Linjen kan sägas vara 
koncentrerad till i första det mellesrta partiet. Det kan noteras att i 
norr verkar avståndet mellan orter som Heby/Tärnsjö vara allt för 
stort för att det ska vara tillräckligt attraktivt att idag pendla 
mellan dessa orter. I söder så finns det ett större utbyte mellan 
Katrineholm och Norrköping som tenderar att öka allt mer. 

Utifrån mönstret på arbetspendlingen har Nutek gjort en 
indelning i ett antal funktionella regioner. Dessa funktionella 
regioner framgår av kartan nedan. Av detta framgär att Räta 
Linjen går igenom det band av mindre regioner som ligger 
utanför den större Stockholm/Uppsala-regionen. Det kan redan 
här noteras att Räta Linjen tillsammans med andra transportleder 
har en viktig tvärfunktion om regionen vill utveckla en 
flerkärning struktur. 



Offentlig servicestruktur 
En viktig drivkraft kring persontrafikens utveckling är hur den offentliga servicestrukturen organiseras 
och hur den ur ett rumsligt perspektiv placeras. 

Högskolor och Universitet 
Längs Räta Linjen stråket är det två högskolor som direkt finns och indirekt ett universitet. De två 
högskolorna är Gävle och Mälardalens högskola med utbildningsorter i Västerås och Eskilstuna. 
Indirekt finns det även ett universitet då många unga i Södermaland, särskilt i Katrineholm, söker sig 
till Linköpings Universitet. 

Gymnasieutbildning 
En viktig del i den offentliga servicen är gymnasieutbildningen. Allt 
fler studenter tar idag möjligheten att studera på annan ort. I och med 
en kommande gymnasiereform med sk frisök så öppnas en större 
möjlighet för ungdomar att välja annan en annan utbildningsort för 
sina gymnasiestudier jämfört med dagens situation. I och med den 
förändring som redan skett inom detta område med ett antal olika 
varianter och fria gymnasieskolor så finns det ett stort utbud att välja 
på. Det är därför mycket troligt att en viktig kommande drivkraft 
kring persontrafikens utveckling är den rumsliga strukturen avseende 
gymnasieutbildning. Vi har gjort en genomgång av hur strukturen 
idag ser ut längs med Räta linjen stråket och det redovisas i kartan 
nedan. Tendensen är att utbildningarna koncentreras till ett fåtal 
större orter, det skapar samtidigt ett behov av pendling till och från 
bostadsorten vilket har en direkt inverkan på framförallt 
kollektivtrafikutbudet. 
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Sjukvård 
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En annan mycket viktig del i den offentliga servicen är 
sjukvården. Primärvården i form av vårdcentraler ligger idag 
för många människor nära till hands för olika typer av 
sjukvårdsärenden. Däremot sker det idag en successiv 
förändring av sjukhusen. Det blir en allt högre grad av 
specialisering mellan de olika sjukhusen inom ett landsting. 
Syftet med detta är att få skapa stordriftsfördelar och se till att 
kunna erbjuda patienterna en bra kvalité. Sjukhusens 
organisation och rumsliga placering blir intressant ur ett 
trafikperspektiv inte bara genom att de i sig självt utgör 
viktiga och stora arbetsplatser utan också därför att patienter i 
högre utsträckning behöver ta sig till olika sjukhus för olika 
typer av vårdbehov. 4������
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Privat servicestruktur 
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����Även om den offentliga servicen är en viktig drivkraft med 
sin omorganisation och förändring så är den privata 
servicestrukturen en ännu större drivkraft i och med att de 
också har en kommersiell hänsyn. 

Handeln har under lång tid genomgått och genomgår en 
förändring som innebär att den koncentreras till ett färre antal 
punkter. I kartan nedan redovisas antalet köpcentrum, med 
mer än 3000 kvm yta och inte färre än fem butiker. Dessa 
köpcentrum har idag en tredjedel av detaljhandeln och deras 
andel tenderar att öka allt mer.  

En särskild effekt har IKEA för sällaninköpen. Ett antal 
varuhus finns längs med Räta Linjen och kring dessa finns 
även mycket annan handel kring sällaninköp lokaliserat. 

Godstrafiken 
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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, 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. 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. 

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. 

Näringslivet inom godstransport och logistik bekräftar fortsatt utveckling  
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.  

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. 



Räta Linjens standard och utformning 

Hastighet 
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Stora delar av Räta Linjen har idag 
hastighetsbegränsning till 90 km/h. Vägverket 
arbetar för närvarande med att genomföra ett 
regeringsuppdrag där en hastighetsöversyn ska 
göras. En ny klassificering av 
hastighetsgränserna i likhet med många andra 
Europeiska länder diskuteras där. Det skulle vid 
en övergång innebära hastighetsgränser vid bl.a. 
följande gränser 60, 80, 100 och 120 km/h. Vid 
en omklassificering av nuvarande vägar så 
kommer man alltså till et val om att antingen 
klassificera upp vägsträckor med 90 km/h till 100 
km/h eller att klassificera ned dem till 80 km/h. 
Enligt de diskussioner som för närvarande finns 
inom Vägverket är det troligt att en stor del av 
Räta Linjens vägnät skulle klassificeras ned till 
80 km/h beroende på en alltför låg trafiksäkerhetsstandard . Därmed bör trafiksäkerhetsåtgärder i lika 
hög utsträckning benämnas som framkomlighetsåtgärder. 

 

Vägbredd 
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I likhet med trafikvolymerna så varierar vägens 
utformning och standard. Flera avsnitt har låg 
standard i förhållande till sin trafikvolym. Många 
avsnitt skulle med en relativt liten insats kunna få en 
bättre trafiksäkerhetsstandard och därmed försäkra 
sig om en bibehållen framkomlighet. 

 



Räta Linjens funktioner 

Vägstråket Räta Linjen har flera olika funktioner: 

En lokal funktion 
Räta linjen har en lokal funktion att parvis binda ihop kommunerna längs vägstråket. Tillsammans 
bildar de olika parvisa relationerna ett gemensamt stråk.  

En viktig motor för utvecklingen av den lokala funktionen är ge möjlighet till att bo på en ort och 
arbetspendla till en annan. Vetskapen om hur människor agerar när de väljer boende- respektive 
studieort är att de mer tänker i tid än i avstånd. Figuren nedan beskriver sambandet att när restiden 
mellan två orter minskar under 60 minuter tenderar benägenheten att resa att öka mycket kraftigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur  Samband mellan restid och benägenhet att resa 
Källa: Bearbetning av Börje Johansson,  Handelshögskolan Jönköping (2000)

Den lokala funktionen är viktig utifrån respektive orts specifika roll. Vid förbättringar så innebär det 
att de större orterna längs stråket stärker sina roller som regionala centra för bla handel, de får en bättre 
utveckling av den regionala högskola/teknikparker. De mindre orterna höjer sin attraktivitet som 
boendeort och får en bättre tillgänglighet till högre utbildning om förbättringar i infrastrukturen sker.  

En storregional funktion 
Räta linjen har en storregional/regional funktion för att stärka Stockholm-Mälarregionens 
flerkärnighet. Strukturen rent generellt i Stockholm Mälarregionen är uppbyggt kring ett antal olika 
större radiella kommunikationsstråk till och från centrala Stockholm. Däremot är det en relativt svagt 
utvecklad infrastruktur i en nord-sydlig riktning som skulle kunna understödja en flerkärning 
utveckling. Bättre kommunikationer gynnar storregionen rent generellt. Att stärka kommunikationer i 
en nord-sydlig riktning ger också företag som utlokaliseras från Stockholmsregionen pga ett högt 
marknadstryck en möjlighet att utvidga sin marknad även gentemot halvcentrala bandet ca 10-20 mil 
utanför Stockholms centrum. Det kan handla om arbete med tjänster ex. sjukvård, utbildning och 
kultur i Mälarregionen.  

En nationell/internationell funktion 
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 transportled 
som för dessa kommuner längs stråket ger en internationell koppling till bl.a. Göteborgs hamn och 
Öresundsförbindelsen söderut mot kontinenten. Räta Linjen fungerar också, enligt exempelvis 
Godstransportdelegationens betänkande, som en större genomgående transportled längs hela stråket 
för exempelvis tunga transporter mellan norra och södra Sverige. Detta är en av de viktigare 
argumenten varför Räta Linjen är utpekat som en nationell stamväg. 



Räta Linjens behov av förbättrande 
infrastrukturåtgärder 
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Ett antal olika typer av investeringsbehov har identifierats längs med Räta Linjen. De viktigaste av 
dessa är markerade med versaler A-D i bilden nedan. Utöver dessa så finns även ett stort behov av 
årliga förbättringsåtgärder längs stråket samt  

A) Förbifart Sala 

B) Västjädra-Västerås 

C) Stingtorpet-Tärnsjö 

D) Förbifart Katrineholm 

E) Årliga åtgärder i syfte att förbättra miljö- och 
trafiksäkerheten 

F) Årliga drift- och underhållsinsatser 

G) Olika former av planerings- och 
projekteringsinsatser 

Eftersom Räta Linjen är en del av det nationella 
stamvägnätet så är det Vägverket som tar fram 
planeringsunderlag och föreslår åtgärder i den 
Nationella planen för vägtransportsystemet. Denna plan 
beslutas av riksdagen och det är sedan Vägverkets 
uppgift att genomföra planen. Den senaste planen har beslutats för perioden 2004-2015. 

Förbifart Sala finns angiven i Vägverkets Nationella plan för perioden 2004-2015. Åtgärden är 
planerad att byggstartas sommaren 2006. Kostnaden är på 315 Mkr. 

Västjädra – Västerås finns angiven i Vägverkets Nationella plan för perioden 2004-2015. Åtgärden är 
planerad att byggstartas i perioden 2006-2007. Kostnaden är på 168 Mkr. 

Stingtorpet-Tärnsjö finns angiven i Vägverkets Nationella plan för perioden 2004-2015. Åtgärden är 
planerad att byggstartas i perioden 2008-2011. Kostnaden är på 265 Mkr. 

Förbifart Katrineholm finns angiven i Vägverkets Nationella plan för perioden 2004-2015. Åtgärden 
är planerad att byggstartas sommaren 2008-2011. Kostnaden är på 385 Mkr. 

Det finns ett stort behov av att förbättra miljö- och trafiksäkerhetssituationen längs med Räta Linjen. 
Det kan exempelvis handla om att genomföra åtgärder i form av mötesfria sk 2+1-vägar. Några 
exempel på sträckor där detta skulle kunna göras är Simonstorp-Ändebål, Västerås-Sala och Sala-
Heby. 

Det är även viktigt att vägen standard underhålls genom årliga drift- och underhållsinsatser. 

Därutöver behöver ett antal olika planerings- och projekteringsinsatser genomföras. De viktigaste här 
finns bla. på den norra delen av Räta Linjen, mellan Tärnsjö upp till Valbo. 
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