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Sammanfattning  
Godstransporterna ökar och framförallt de 
lastbilsburna  

Det inrikes godstransportarbetet domineras av 
lastbilstrafiken, framför allt är det den långväga 
trafiken som ökat. Järnvägen har under många 
år förlorat marknadsandelar även om man under 
senare år kunnat öka den transporterade gods-
mängden.  
 
…trenderna och strategierna bakom denna 
utveckling 
Det viktigaste i de nämnda trenderna kan sam-
manfattas 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 har låg vinstmarginal 

 Godshantering är dyrt 

 Lokaliseringen av terminaler förändras, 
lägen utanför Stockholmsregionen blir 
attraktiva 

246 000 sysselsatta längs Räta Linjen stråket 
Idag finns ungefär 246 000 sysselsatta i Räta 
linjen-kommunerna. Det är en ökning med 7 sju 
procent sedan år 2000. Sysselsättningen har 
sedan 1993 ökat i samtliga kommuner utom 
Katrineholm där den är oförändrad.  
 

Branschstrukturen varierar men har en be-
toning på transportrelaterade branscher 

Efter en genomgång av branschstrukturerna i 
Räta Linjen stråket kan det noteras att, jämfört 
med riket … 
• Tillverkningsindustrin är en stor bransch i hela  
   stråket 
• Transport och magasinering är stora branscher  
   i Gävle och Norrköping, 
• Hälsa och sjukvård är stora branscher i hela  
   stråket 
• Utbildning är en stor bransch i hela stråket 
• Parti och detaljhandel är stora branscher i  
   Västerås och Norrköping. 

Trafiken längs Räta Linjen kommer fort-
sätta att öka 
Den tunga godstrafiken varierar också över hela 
stråket. Det högsta trafikflödet längs Räta Lin-
jen finns i Västerås där är 3250 tunga fordon 
passerar ett medeldygn, det lägsta finns i 
Kungsör där 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 transport-
eras så ser rörelsemönstret olika ut. Dels hand-
lar det om dagligvaror, som huvudsakligen 
kommer söderifrån och ska till Stockholm-
Mälardalsregionen i stort, dels handlar det om 
mer industriproduktion, som kommer huvud-
sakligen norrifrån och i sina uttransporter nytt-
jar Räta linjen stråket för att nå viktiga omlast-
ningscentraler i exempelvis de hamnlägen som 
finns längs med stråket. För bägge dessa flöden 
spelar Räta Linjen en roll. 

Stort intresse för att välja terminallägen 
utanför Stockholmsregionen  
Närheten till hamnar och flygplatser påverkar 
terminallokalisering tillsammans med tillgäng-
lighet till det område som skall betjänas och 
kostnaderna för etablering, arbetskraft och 
transportservice. 
Stockholmsregionen blir alltmer detsamma som 
Mälarregionen. Terminaler flyttar längre väs-
terut på båda sidor om Mälaren, exempelvis 
Västerås och Eskilstuna p g a billigare mark, 
lägre lönekostnader, tillgång till lämplig perso-
nal. Dessa lägen ger koppling till Göteborg (och 
Norgemarknaden) och mot Jönköping/Skåne. 
Regionens utveckling och globala logistiktren-
der 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 näringslivs-
representanter har en samlad analys gjorts för 



Räta Linjen. Viktiga slutsatser är att ett antal 
strategiska infrastrukturinvesteringar behöver 
genomföras. Det är dels förbättringar av hamn-
infrastrukturen, eftersom tre stycken stora och 
viktiga hamnar finns längs med transportkorri-
doren. Det är också centralt att förbättringar 
görs kring de strategiska kombiterminaler som 
finns längs med stråket, i syfte att stärka kopp-
lingen mellan väg- och järnväg. Behoven av 
väginfrastrukturåtgärder pekas ut som strate-
giskt viktiga utifrån flera olika perspektiv. För 
det första behöver de åtgärder som är utpekade i 
planerna 2010-2021, därefter behöver ytterli-
gare infrastrukturinvesteringar genomföras. 
Slutligen behöver vägen ha en utvecklad drift- 
och underhållstandard. 
 
Viktiga insatser för ett förverkligande av 
planen 2010-2021 
Följande insatser ses som särskilt viktiga av 
Räta Linjen Gruppen i genomförandet av den 
nationella planen för transportinfrastruktur 
2010-2021:  
 
1. Investeringen Stingtorpet-Tärnsjö kan startas 
omgående 
Investeringen Stingtorpet-Tärnsjö (objekt 17) är 
av största vikt för hela stråket Räta Linjen. En 
fastställd och lagakraftvunnen arbetsplan finns 
för objektet, vilket medger en möjlighet att 
byggstarta detta objekt omgående. 
 
2. Genomförandet av de övriga namngivna 
objekten längs Räta Linjen är av största vikt 
Även de övriga namngivna objekten i planen 
2010-2021, Bie-Stora Sundby (objekt 6); 
Kvicksund-Västjädra (objekt 10); Valsjön-
Mackmyra (objekt 21), är av mycket stor bety-
delse. För att dessa ska kunna genomföras be-
höver regeringen avsätta medel i enlighet med 
de planbelopp som finns redovisade.  
 
3. Samordning av utbyggnad  
Det är mycket olyckligt att medel till de effek-
tiva trimningsåtgärderna inte avsätts i tillräck-
ligt hög utsträckning. De trimningsåtgärder som 
fysiskt är anslutande mot större planerade inve-
steringar bör samordnas avseende byggnation. 
Den precisering som Trafikverket redovisade 
den 31/10 2010 till regeringen avseende dessa 
åtgärder ger liten vägledning om och när åtgär-
derna ska genomföras. Det är dock tydligt i 
Trafikverkets redovisning att oavsett objekt 
kommer medlen till dessa effektiva åtgärder 
inte kunna avsättas inte tillräcklig omfattning. 

Räta Linjen Gruppen vill särskilt peka på beho-
vet av att fullfölja anslutande investeringar till 
de nu två pågående byggobjekten dvs att på-
gående Västerås-Tomta förlängs till Sala (ob-
jekt 12) och att pågående östra förbifarten 
Katrineholm (objekt 4) förlängs både söder och 
norr om med anslutande investeringar (objekt 3 
och 5). 
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Utvecklingstendenser för regioner  
I detta kapitel görs en redovisning av omvärlds-
förutsättningarna för Räta Linjen-korridoren. 
Det görs inledningsvis utifrån ett mer övergri-
pande perspektiv som en inledning till de därpå 
följande kapitlen. 

Europa och Sverige behöver hållbar 
tillväxt 
I Europa blir befolkningen i genomsnitt allt 
äldre. I framtiden kommer betydande samhälls-
resurser reserveras för att täcka de stora utgifter 
som kan väntas för vård och omsorg. Samtidigt 
växer EU och många nya medlemsländer inte-
greras i unionen. Flera av dessa nya länder 
kommer att tilldelas strukturfondsmedel för att 
möjliggöra en modernisering av ländernas sam-
hällsfunktioner och infrastruktur.  

För att finansiera såväl utvecklingen i de nya 
medlemsstaterna som en lämplig anpassning till 
den europeiska standarden och samtidigt för-
sörja en stor befolkningsgrupp som kräver stora 
resurser förutsätts ekonomisk tillväxt.  

Hållbar tillväxt, i enlighet med Lissabona-
gendan och Göteborgsstrategin, har getts en hög 
politisk prioritet inom EU. Föresatsen att 
Europa ska bli världens mest konkurrenskraf-
tiga och hållbara ekonomi ligger fast i det nya 
EU2020 inriktningen. Sverige förväntas bidra 
till att förbättra den sociala sammanhållningen 
och driva på strukturomvandlingen i ett utvid-
gat EU.  

Stockholm-Mälardalens geografiska läge, med 
flera storstäder i de baltiska länderna, och Ryss-
land som nära grannar österut, ger gynnsamma 
förutsättningar att också utveckla helt nya kon-
taktnät. Denna utveckling har redan påbörjats. 

Storstädernas betydelse växer 
De stora städernas ekonomiska betydelse växer 
i hela världen. Industriell produktion och kom-
mersiella aktiviteter i större städer representerar 
redan idag betydligt mer än hälften av brutto-
nationalprodukten i de flesta av världens länder. 

För femtio år sedan fanns bara ett fåtal storstä-
der med mer än fem miljoner invånare. Idag är 
de betydligt flera. Om trettio år kommer två av 
tre människor på jorden att bo i städer. Särskilt 
många megastäder utvecklas i Kina och Syd-

ostasien. Där förbättras också befolkningens 
levnadsvillkor och utbildningsnivå snabbt. 
Konkurrensen om etableringar och arbetstill-
fällen mellan storstadsregioner i olika delar av 
världen kommer att intensifieras. 

Sverige har en liten befolkning och begränsad 
ekonomi jämfört med många andra länder i 
Europa. Svenska företag behöver ha tillgång till 
effektivare transporter än konkurrenterna ef-
tersom vi har ett avståndshandikapp till värl-
dens stora marknader. Sverige hör heller inte 
längre till de allra rikaste länderna. Sveriges 
position i världsekonomin har försämrats jäm-
fört med flera av våra grannländer, som i mångt 
och mycket har motsvarande förutsättningar 
som vi. 

Samhällena längs Räta Linjen är alla position-
erade som en del av en Stockholm-
Mälarregionen, d v s Sveriges storstadsområde. 
Inom denna region pågår för närvarande en 
omstrukturering, som är särskilt påtaglig avse-
ende näringslivets transporter och logistik. Spe-
cialisering och effektivisering leder till om-
strukturering och rationaliseringar inom nä-
ringslivet. Utvecklingen för Stockholm-
Mälardalen är starkt beroende på hur väl sam-
arbetet fungerar inom den större regionen.  

Stora lokala marknader ger konkur-
rensfördelar  
Ekonomisk tillväxt och förnyelse är inte en 
allmän nationell process. Huvudrollen spelas i 
stället av urbana ekonomier, som skapar lokala 
marknader. Under de senaste åren har man in-
sett att lokala marknaders storlek och täthet 
spelar en helt annan roll för konkurrensförmåga 
och tillväxt än vad som tidigare var den domi-
nerande föreställningen. Ju större regioner desto 
större lokala hemmamarknader, som kan hysa 
särskilda lokala resurser och en mångfald av 
specialiserade verksamheter, som ger konkur-
rensfördelar. 

Med allt större lokala hemmamarknader följer 
en mängd fördelar för konkurrens och tillväxt. 
Bland de mest avgörande är att en stor lokal 
hemmamarknad betyder närhet till många po-
tentiella kunder. Med många kunder och många 
typer av kunder kan företagen utveckla ett mer 
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differentierat utbud. Det betyder fler näringar 
och fler företag i varje näring. 

Närhet till kunder på en lokal hemmamarknad 
ger lägre säljkostnader för avståndskänsliga 
varor och tjänster. Sådana produkter kan nor-
malt inte säljas utanför den egna regionen. En 
stor lokal hemmamarknad betyder att det finns 
en efterfrågan på fler typer av avståndskänsliga 
produkter. På en stor lokal hemmamarknad 
finns fler kunder i företagens närhet (i den egna 
regionen). Närhet till kunder gynnar företagens 
och den lokala ekonomins produktutveckling. 
På en stor lokal hemmamarknad finns dessutom 
många företag i närheten av varandra. Närhet 
till många andra företag gör att information och 
kunskap sprids snabbare och intensivare mellan 
företag. Det gynnar företagens och den lokala 
ekonomins förnyelse. 

Genom att understödja inte bara radiell trans-
portinfrastruktur mot Stockholm ifrån Mälarda-
len utan också tvärförbindelser i nord-sydlig 
riktning, som Räta Linjen är ett exempel på, så 
kan möjligheter att också skapa ett bättre funge-
rande lokala marknadsunderlag skapas för före-
tag längs Räta Linjen.  

Regionens storlek spelar en viktig 
roll för tillväxten  
Större och tätare regioner har högre tillväxt. 
Brytpunkten för positiv tillväxt har visat sig 
ligga i intervallet 100 000 till 500 000 invånare. 
Det finns också ett starkt samband mellan lo-
kala arbetsmarknaders storlek och sysselsätt-
ningsutveckling. Mindre marknader har i all-
mänhet en negativ tillväxt. Det är endast de 
största arbetsmarknaderna som de senaste åren 
förmått hålla en lika stor total sysselsättning 
som i slutet av åttiotalet. En liknande bild kan 
tecknas för det närmast föregående årtiondet.  

Betydelsen av storlek yttrar sig tydligt i ekono-
misk tillväxt. Det kan mätas som ökningen av 
arbetskraftens lönesumma. I de minsta arbets-
marknaderna – mindre än 10 000 invånare – har 
den totala reala lönesumman vuxit med knappt 
sex procent under senaste femton åren. I de 
största – större än 500 000 invånare – har mot-
svarande tillväxt uppgått till drygt fyrtio pro-
cent. Om man bortser från lönesumman från 
offentliga myndigheter – stat och kommuner, 
som inte är marknadsberoende, – och koncen-
trerar jämförelsen på arbetskraftens lönesumma 
från företag, som är marknadsberoende, blir 
storlekssambandet ännu skarpare. 

Små lokala arbetsmarknader växer långsamt 
och stora växer snabbare. Huvudförklaringen 
till det systematiska sambandet mellan region-
storlek och tillväxt är att hushållens och företa-
gens efterfrågan på privata tjänster växer, att 
både små och stora tjänsteföretag har skalförde-
lar och att tjänster är särskilt beroende av lokala 
marknaders storlek. 

Med större lokala marknader växer också 
branschrikedomen. Detta grundläggande sam-
band är mycket starkt. Risken i den samlade 
marknadens utveckling blir mindre. Den lokala 
marknadens tillväxt blir mer stabil. 

De lokala arbetsmarknaderna håller snabbt på att 
integreras och bostadsmarknaden vidgas.  

Transportinfrastrukturen har successivt vidgat 
omlandet. I takt med att regionens marknads-
potential vidgats har också den ekonomiska 
tillväxten ökat.  
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Näringslivets transporter 
Detta kapitel avser att ge en grund för förståelse 
kring hur företagen resonerar kring sina trans-
porter och vad som driver utvecklingen.  

Inledning 
Godstransporter speglar ekonomiska system. 
Effektiva transporter bidrar till bättre samhälls-
ekonomi, lokal och regional konkurrenskraft, 
men innebär också störningar och risker. Trans-
portsystemen och därtill kopplad logistik ut-
vecklas på kommersiella villkor där geogra-
fiska, 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.  

Vad är logistik? 
Om godstransporter är ett tämligen entydigt 
begrepp, så kan detta inte sägas vara fallet med 
ordet ”logistik”. Eftersom valet av logistikstra-
tegi är avgörande för val av transportupplägg 
och terminalfunktion är det lämpligt att närmare 
diskutera vad begreppet innebär och de männi-
skor 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 ändamålsen-
liga, effektiva flödet och lagringen av produk-

ter, 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 före-
tagsnivå 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 eko-
nomi eller operationsanalys. 
Följande begrepp brukar användas när olika 
transportupplägg skall beskrivas. Definitionerna 
kan variera mellan olika företag. 
 
Distributionstrafik: Leverans till en eller flera 
slutkunder, vanligtvis inom ett geografiskt be-
gränsat område och med mindre fordon. Be-
gränsade möjligheter till hög fyllnadsgrad. 
 
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 transpor-
ter med hög frekvens till en så låg kostnad som 
möjligt, vilket bl.a. innebär krav på högt kapa-
citetsutnyttjande. 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 kollek-
tivtrafik”. Se tabellen nedan för en beskrivning. 
 

 
 
 
 Godsets kollektivtrafik  Företagsegen trafik 
Affärsidé Optimera många varuägares flöden för 

maximal effektivitet  
Optimera egna flöden m h t flexibilitet, 
effektivitet, kundkontakt 

Ansvarig aktör Speditör med transportansvar gente-
mot flera varuägare/transport-köpare  

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 p g a 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 effektivi-
tet 

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 möj-
ligen nordiskt perspektiv i besluten om lokali-
sering 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 geogra-
fiskt, 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 kost-
nadseffektiva transportupplägg och att utbudet 
av transporttjänster anpassas till de varuprodu-
cerande företagens specifika logistiklösningar. I 
extrema fall kan det innebära att t ex ett dator-
chips har färdats närmare två varv kring jorden 
innan det når slutkunden, d v s datorköparen. 
Drivkraften i utvecklingen är en oavbruten strä-
van efter att utnyttja skalfördelar samtidigt på 
produktions-, kostnads- och intäktssidorna. 
Vidare ser man att det är viktigt att en sådan 
strategi bygger på en utvecklad samverkan mel-
lan olika transportslag för att åstadkomma väl 
fungerande transportkedjor och transportsy-
stem. 
Följande principbild vill illustrera hur antalet 
lager ökar kostnaden för produkterna och varför 
det är önskvärt att lagra så långt bak i transport-
kedjan som möjligt. I ett centralt Europalager 
samlas produkter från fabriker som producerar 
för världsmarknaden. Intransporten och lager-
kostnaderna adderas till produktionskostnaden. 
Om ytterligare lager förläggs till t ex Skandina-
vien ökar kostnaderna igen, speciellt om ett 

fullt produktsortiment skall tillhandahållas för 
en mindre marknad.  
 

 
Figur: Illustration hur antalet lager ökar kostna-
den för produkterna för varje steg i transport-
kedjan. 
 
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 transport-
nätverken där transportkanalerna i största ut-
sträckning 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 avse-
ende. De varuproducerande företagen har sökt 
logistiklösningar där leverantörer av transport- 
och logistiktjänster, transportvägar och trans-
portslag enkelt kan bytas ut eller kompletteras, 
en s k flerbensstrategi. Under senare år och i 
takt med globaliseringen (framförallt av lo-
gistikindustrin men även av de varuproduce-
rande företagen) har emellertid en trend mot så 
kallad one-stop-shopping kunnat ses. Det inne-
bär 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 motsva-
rande sätt erbjuder hamnar eller rederier sina 
kunder att ta hand om vidaretransport respek-
tive hämtning av containrar till och från kund. 

Minimera omlastning 
En tilltagande kundanpassning av produkter har 
bland annat inneburit ett skifte av fokus från 
utbudsorienterad logistik (supply chain mana-
gement) till efterfrågestyrd logistik (demand 
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chain management). Ett sådan logistiskt tän-
kande driver på en strukturell förändring mot 
fler och mindre sändningar. I konceptet ligger 
också en förändring där det tidigare transport-
slagsorienterade tänkandet alltmer överges till 
förmån för hela transportkedjan. Med dyrare 
(=snabbare) transporter kan i många fall bety-
dande kostnadsbesparingar eller höjd kundser-
vice (som genererar merförsäljning) uppnås.  
De varuproducerande företagen är beroende av 
att det finns en kombination av olika trans-
portslag där det är viktigt att alla rörelser i 
transportkedjan stämmer. I en helhetsbild ingår 
att beakta den mängd av kombinationsmöjlig-
heter som logistikkedjor kan byggas upp av, att 
en koncentration av godsvolymer är en förut-
sättning för ökad frekvens och ökat kapacitets-
utnyttjande, 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 lo-
gistikupplägg. 
Särskilt handlar det om: 

 utnyttjande av skalfördelar genom kon-
centration av flödena till färre och 
större terminaler och hamnar, 

 rationellare användning av transportre-
surserna 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 ledti-
der. 

Högre krav på transportkvalité 
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, mindre svinn och 
lägre inkurans. 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 leve-
ranser av små sändningsstorlekar ställer till-
sammans med höga krav på transporterna också 
höga krav på godsskydd i form av transportem-
ballage och i flera fall specialanpassade lastbä-
rare. Detta innebär å ena sidan ökade embal-
lage- 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 natur-
ligtvis de totala kostnaderna minska. Varje ele-
ment i logistikkedjan måste därvid betraktas i 
ett helhetsperspektiv. För att en kostnadsökning 
i någon del av logistikkedjan skall vara moti-
verbar måste den skapa sådant mervärde att 
totala kostnaden kan reduceras. 
Hanteringen vid utlastning från lager blir effek-
tivare 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,  
d v s förplockade pallar (hel-, halv- och kvarts-
pall) 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.  
Med fler storköp som ICA Maxi/COOP Forum 
m fl blir det ofta mer förmånligt att skicka god-
set direkt till dessa från leverantören, utan mel-
lanlagring och utan terminalhantering. För att 
försörja mindre butiker behövs dock minst en 
omlastningspunkt i Stockholms närhet.  

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 per-
sonal 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 lokali-
seringen. 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 be-
svärlig situation i Stockholm. Omstrukturering 
av terminaler och lager kan också vara ett led i 
effektivisering av affärsverksamheten. Affärs-
strategier medför förändringar i strukturen och 
detta får konsekvenser för behovet av termina-
ler i regionen och för transporterna. 
Nya lokaliseringar sker ofta i centrala Mälarda-
len. Orsaken till detta är till stor del globali-
seringen som gör att man som tidigare nämnts 
ofta ser Sverige, Norge, Finland och Danmark 
som en region som försörjs från ett nordiskt 
lager. Redan kända problemställningar såsom 
trängsel på såväl väg som järnväg till och från 
Stockholm, brist på expansionsmöjligheter i 
befintliga lägen och delningen av Stockholms-
regionen 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 trans-
portslag är bland de viktigaste faktorerna för 
företagen i alla branscherna när det gäller loka-
lisering 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 leveranser till privatkunder så 
finns ett behov av terminaler och terminalområ-
den 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 fyllnads-
graden 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 informat-
ionshantering. 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 konkurrensfak-
tor. Ett exempel – ett företag säljer konsument-
produkter i Sverige. Genom att ha full kontroll 
på de varor man beställt från fabriker i andra 
länder i Europa kan man undvika att ha produk-
ter liggande i lager. Varje dag går företagsled-
ningen igenom lagersaldon, varor under trans-
port 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 inne-
bär 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 kon-
kurrensfördelar. 
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 tillförlit-
liga 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 sam-
ordnade. Dessutom är det sällan själva godset 
som registreras – oftast är det en fraktsedel eller 
annat pappersdokument som används som un-
derlag. 
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Specifika förutsättningar för Räta Linjen  
 
Befolkningsstruktur  
Befolkningen längs Räta Linjen uppgår 2009 
till 545 519 personer. Utvecklingen sedan år 
200 är positiv och framgår av kartan nedan. 
Cirklarnas storlek är proportionell mot kommu-
nens storlek och färgen indikerar utvecklingen 
mellan 2000 och 2009.  

 
 

Tabell 1 Befolkning år 2000 och år 2009 
 2000 2009 För-

änd-
ring 
(%) 

Norrköping 122 199 129 254 5.8 
Katrineholm 32 370 32 303 -0.2 
Eskilstuna 88 408 95 577 8.1 
Kungsör 8 148 8 116 -0.4 
Hallstaham-
mar 

15 064 15 127 0.4 

Västerås 126 328 135 936 7.6 
Sala 21 548 21 499 -0.2 
Heby 13 653 13 355 -2.2 
Gävle 90 742 94 352 4.0 
Totalt 518 460 545 519 5.2 

 
 De större kommunerna uppvisar bäst 

tillväxt medan de små förutom Hallsta-
hammar backar befolkningsmässigt. 

 Motsvarande befolkningstillväxt i riket 
var under samma period 5,2 %, d v s 
samma tillväxt som Räta-linjen kom-
munerna uppvisar totalt. 

Sysselsättning och näringslivsstruk-
tur längs Räta Linjen 
Idag finns ungefär 246 000 sysselsatta i Räta 
linjen-kommunerna. Det är en ökning med 7 
procent sedan år 2000. Sysselsättningen har 
ökat i samtliga kommuner sedan 1993 utom 
Katrineholm där den är oförändrad. Starkast 
positiv sysselsättningsutveckling procentuellt 
sett uppvisar Eskilstuna med en ökning på 16 
procent mellan 200 och 2008. Även i absoluta 
tal har sysselsättningen ökat mest i Eskilstuna 
kommun under denna period.  

Figur  Sysselsättningen längs Räta Linjen år 
2008 samt redovisning av förändring 
sedan 1993 
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Tabell Antal sysselsatta (dagbefolkning) år 2000 
och 2008, samt den procentuella förändringen 
 2000 2008 För-

ändring 
(%) 

Norrköping 54 363 58 190 7.0 
Katrineholm 14 812 14 038 -5.2 
Eskilstuna 36 579 42 576 16.4 
Kungsör 2 991 3 154 5.4 
Hallsta-
hammar 

5 771 5 696 -1.3 

Västerås 60 673 64 888 6.9 
Sala 7 406 8 282 11.8 
Heby 4 102 4 243 3.4 
Gävle 42 706 44 996 5.4 
Totalt 229 403 246 063 7.3 
 

 Motsvarande sysselsättningstillväxt i 
riket var nästan 8,8 procnet. 

 Sala kommun uppvisar väldigt god 
sysselsättningstillväxt. Där har det se-
dan år 2000 skapats nästan 900 arbets-
tillfällen. 

 Eskilstuna har dock haft den överlägset 
bästa tillväxten i antalet sysselsatta.  

Branschstruktur 
En undersökning av hur branschstrukturen ser 
ut längs Räta Linjen har genomförts. Ur under-
sökningen 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 motor-
fordon, 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 jämförelse-
vis stor i Norrköping och Gävle. Detsamma 
gäller sektorn ”Transport, magasinering och 
kommunikation”. Även i Västerås kommun är 
dessa sektorer stora men inte större än på riks-
planet. 

Nedan görs en mera detaljerad redovisning av 
hur branschstrukturen ser ut i de olika orterna 
längs med Räta Linjen. 

Norrköping 
I Norrköping så är branschen transport och 
magasinering klart större än riksgenomsnittet, 
detta bl a med anledning av verksamheten i 
Norrköpings hamn. Även parti- och detaljhan-
del är större än riksgenomsnittet. Däremot så 
har Norrköping mindre andel av tillverknings-
industri jämfört med riket.  

 

Katrineholm 
I Katrineholm så är två branscher dominerande 
jämfört med rikets nivåer. Det är dels tillverk-
ningsindustrin dels hälso- och sjukvårdssektorn, 
det senare bl a 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 do-
minerande, hela 33 % av de sysselsatta arbetar i 
denna bransch. Väsentligt mindre branscher än 
riksgenomsnittet är parti- och detaljhandel samt 
transport och magasinering. 
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Eskilstuna 
Eskilstuna ligger relativt nära riksgenomsnittet 
för i stort sett alla branscher. Tillverkningsindu-
strin med bl a Volvo är högre än riksgenomsnit-
tet samt även helt naturligt hälso- och sjukvård 
med anledning av Eskilstuna lasarett. 

 

Hallstahammar 
I Hallstahammar är tillverkningsindustrin 
mycket dominerande, hela 36 % av de syssel-
satta arbetar i denna bransch. Väsentligt mindre 
branscher än riksgenomsnittet är parti- och de-
taljhandel samt fastighet och uthyrning. 

 

Västerås 
Västerås ligger relativt nära riksgenomsnittet 
för i stort sett alla branscher. Tillverkningsindu-
strin samt parti- och detaljhandel med bl a ICA 
är högre än riksgenomsnittet. Även byggverk-
samheten ligger något högre än riksgenomsnit-
tet. 

 

Sala 
Sala har ett antal branscher som ligger väsent-
ligt 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, trans-
port/magasinering samt fastighet och uthyrning 
ligger lägre. 

 

Heby 
Heby har ett antal branscher som ligger väsent-
ligt högre än riksgenomsnittet men också ett 
antal branscher som ligger väsentligt lägre. 
Jord- och skogsbruk och byggverksamhet ligger 
klart högre medan bl a 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 offent-
lig förvaltning med flera statliga verk ligger 
högre. Transport och magasinering är stort bl a 
med anledning av verksamheten i Gävle hamn. 
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Näringslivets transporter längs Räta 
Linjen 

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 3250 tunga fordon passerar ett 
medeldygn, det lägsta värdet finns i Kungsör 
där medelvärdet är 430 tunga fordon per dygn. 
Rent generellt är det längs hela Räta Linjen-
stråket höga andelar med tung trafik även jäm-
fört 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 det totala antalet fordon störst. 
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Några nedslag i närings-
livsutvecklingen längs 
Räta Linjen 
Gävle och Gävleregionen – ett log-
istiskt centrum för Mälardalen, hela 
Mellansverige och södra Norrland 
Gävle och Gävleregionen är en utomordentligt 
viktig nod för godstransporter i hela Mellans-
verige och södra Norrland. Gävle har en strate-
gisk placering i korsningspunkten mellan land 
och hav beläget nära den befolkningsrika 
Stockholm – Mälarregionen. Viktiga basindu-
strier för export, stål- skog- och gruvindustri, 
finns i närområdet. Cleantech med exempel 
från fordonsindustrin har etablerat sig i Gävle. 
De infrastrukturella förutsättningarna för gods-
transporter är goda och förbättras kontinuerligt. 
Den mångåriga verksamheten inom handel och 
sjöfart har lagt grunden till en logistisk kompe-
tens hos många företag som tas till vara och 
utvecklas vid Högskolan i Gävle via CLIP, ett 
FoU centrum för logistik och innovativ pro-
duktion i samverkan med regionens unika GIS-
kompetens, näringslivet och Trafikverket vars 
regionkontor förlagts till Gävle. 
Det logistiska navet för regionen utgörs förstås 
av Gävle Hamn, där samordnas transporter 
med fartyg, på tåg, på bil, med containers och 
där finns också en kombiterminal. På lands-
vägssidan korsas tre Europavägar/Nationella 
vägar i Gävle. Det är E4, Riksväg 56 eller Räta 
Linjen och Riksväg 80 som snart blir E16 och 
då förbinder Gävle västerut med Oslo och 
Sydnorge, förbindelsen österut planeras bland 
annat i form av en godsfärjelinje till Raumo i 
Finland. På järnvägssidan strålar tre viktiga 
järnvägsstråk samman i Gävle: Ostkustbanan, 
Bergslagsbanan och Norra stambanan. Järn-
vägsspår finns via järnvägsbanken från Gävle 
godsbangård till Gävle Hamn.  
Godsomsättningen i Gävle Hamn visar en stark 
utveckling under senare år, totalt passerar ca 5 
miljoner ton gods per år hamnen. Orsaken till 
den stabila utvecklingen är att hamnen hanterar 
många olika godsslag och att regionens basin-
dustrier går bra samtidigt som arbetet i hamnen 
fortlöpande effektiviseras, ett bra exempel på 
det är de investeringar i en ny modern contai-
nerterminal som gjordes för några år sedan. 
Containers är ett starkt ökande fraktslag och 
Gävle Containerterminal är den största contai-

nerhamnen på ostkusten, nummer tre i Sverige 
och i framkant av den tekniska utvecklingen. 
Antalet hanterade TEU:s  var år 2010 ca 135 
000 stycken, en ökning med ca 40 % sedan 
2006. 

 
Fartyget Lappland under lastning i Gävle Con-
tainerterminal. 
 
Exempel på viktiga produktsegment är sågade 
trävaror, papper, massa, timmer, bränsleflis 
och pellets. Vidare stångstål, ferrolegeringar, 
skrot och leror, utlastning av Boliden Minerals 
bly- och zinkslig.  Bensin, etanol, diesel, eld-
ningsoljor, flygbränsle och RME. Sedan i ok-
tober 2006 tas allt flygbränsle till Arlanda in 
via Gävle Hamn för vidare transport med tåg 
ner till flygplatsen, ett exempel på hur gods-
transportlösningar till norra Storstockholm 
med fördel kan ske via Gävle.  
I den statliga Hamnstrategiutredningen som 
redovisades 2007 har Gävle Hamn föreslagits 
som en prioriterad hamn av särskild strategisk 
betydelse för det svenska godstransportsyste-
met. Gävle Hamn befinner sig i ett expansivt 
skede och de senaste årens volymökning när 
det gäller hanterat gods gör att hamnen är i 
stort behov av nya kajer och hamnytor samt 
möjligheter att ta emot fler och större fartyg. 
Detta är grunden för den utbyggnad av Gävle 
Hamn som pågår. Utbyggnaden består av flera 
etapper och beräknas pågå fram till 2014, ka-
paciteten har då höjts från dagens 5 till 7 mil-
joner ton. Den totala investeringen ligger på 
1,1 miljarder kronor och består av: Breddning 
och fördjupning av inseglingsrännan, Ny Olje-
kaj, Nytt Stuffningsmagasin 17000 m2, 700 m 
ytterligare kaj med 13,5 m djup, Ca 300 000 
m2 upplagsytor och kajplaner samt Nytt elekt-
rifierat järnvägsspår från/till hamnen. 
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Breddad och fördjupad inseglingsränna till 
Gävle Hamn. Djup 13,5 meter. Klar 2013. 
 
Andra viktiga kommande infrastrukturinveste-
ringar är åtgärder för att förbättra järnvägar 
och vägar. Dubbelspår på Ostkustbanan mellan 
Furuvik och Skutskär och genom gamla Upp-
sala, flera mötesplatser och höjd lastförmåga 
på Ostkustbanan och norra Stambanan norr om 
Gävle, ny E4 på sträckan Enånger-Hudiksvall 
och Kongberget-Gnarp är exempel på viktiga 
kapacitetshöjande/ säkerhetshöjande insatser 
som finns i Trafikverkets nationella plan för 
transportsystemet för åren 2010-2021. Exem-
pel på viktiga investeringar som ligger långt 
framåt i tid och som skulle behöva tidigareläg-
gas är dubbelspår på Ostkustbanan upp till 
Sundsvall och ombyggnad av Rv 56 norr om 
Dalälven till Valbo. 
 
Av stor vikt är också de betydande investe-
ringar som sker hos de företag och industrier 
som finns i regionen. Sandvik, Stora Enso i 
Skutskär, Korsnäs, SSAB, Clas Ohlsson och 
Iggesund Paperboard är exempel på företag 
som gjort och gör stora investeringar. Mack-
myra Svensk Whisky och deras satsning i 
Gävle på ökad produktionskapacitet och 
whiskyby är ett annat exempel på spännande 
framtidssatsningar. Stora investeringar I Valbo 
Köpstad och i Hemlingby köpcentrum nära E4 
ökar behovet av bra transportmöjligheter till 
och från. Sak samma gäller de investeringar 
som skett i verksamhetsområden med tomter 
för logistikverksamhet belägna nära E4 och 
Gävle Hamn. För att få full effekt av dessa 
framtidsåtgärder är det angeläget att investe-
ringar i infrastruktur kommer till stånd som 
matchar företagens investeringar. 

Heby – Setra groups sågverk ex-
panderar 
Heby är en ytstor men inte så tätbefolkad 
kommun med många små orter och hög andel 
landsbygdsbefolkning. Arbetspendlingen till 

övriga regionen är stor. Företagen är många, 
även om bara något företag på varje tätort kan 
betecknas som jämförelsevis stort. Hebyföre-
tagen är till stor del aktiva utanför kommunen i 
en stor del av det regionala omlandet, som 
framför allt kan räknas från nedre Dalälven till 
Mälaren; några är även verksamma på en nat-
ionell marknad.  
Detta gör kommunen transport- och resebero-
ende både internt och externt och transportsek-
torn är också väl representerad bland företa-
gen. Transporterna är också grundläggande 
inte minst för några växande verksamheter av 
central betydelse i kommunen.  
Taktegel från Vittinge, lastbilspåbyggnader 
från Östervåla, lädervaror från Tärnsjö är pro-
dukter som skeppas ut på en nationell mark-
nad. Allt viktigare är den expanderande inter-
net-bokhandeln i Morgongåva, som är en stark 
konkurrent till jultomten när man distribuerar 
paket över hela landet och då inte bara till jul. 
Men framför allt genererar Setra Groups såg-
verk i Heby många transporter. Hit går årligen 
13 000 fordon med timmer från en stor del av 
östra mellan-sverige och södra Norrland men 
även från utlandet. Man producerar av detta 
300 000 m3 sågade trävaror som distribueras i 
Sverige och utlandet på 5 100 fordon med släp 
tillsammans med 4 500 fordonslaster med bi-
produkter. 
På fem års sikt räknar Setra med en 50 %-ig 
ökning av sågade varor med en  
20 %-ig ökning av biltransporterna; den övriga 
ökningsvolymen vill man hantera med järn-
vägslösningar. 
Sågverket ligger strategiskt i direkt anslutning 
till väg 56, Räta Linjen, som skär genom 
kommunen från norr till söder, och både in- 
och uttransporter går till helt övervägande del 
via denna väg. Givetvis är även de övriga före-
tagen till stor del beroende av det nationella 
stamvägnätet för sina långväga transporter och 
med Heby sågverks förväntade expansion kan 
man räkna med att verksamheter i Heby kom-
mun framöver kommer att alstra allt större 
trafikflöden på Räta Linjen. 

Sala – nya etableringar 
I Sala korsar riksväg 56 vägen från Stockholm 
till Dalarna riksväg 70. 

Sala kommun har en positiv utveckling med 
nya arbetstillfällen och ökad folkmängd. Den 
nybyggda förbifarten på Rv 56/70 förbi Sala 
har löst problemen med trafikstockningar inne 
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i Sala och ger även säkrare transporter på Rv 
56, även om delar av den tunga trafiken nyttjar 
den gamla sträckningen. Den nya förbifarten 
har byggts som mötesfri landsväg och för när-
varande pågår ombyggnad till mötesfri lands-
väg mellan Västerås och Sala. Det är även 
planerat att fortsätta ombyggmaden av 56:an 
öster om Sala mot Heby till mötesfri landsväg. 

 
Etableringar vid Sala 

I Sala har nya etableringar skett den senaste 
tiden och flera pågår för närvarande. För några 
år sedan etablerades Sveriges största fängelse i 
staden vilket genererade ca 350 nya arbetstill-
fällen. I centrala Sala har ett nytt köpcentrum, 
galleria med ett 20-tal butiker öppnats för ett år 
sedan. Vid infarten till Sala från Rv 56 bygger 
BILIA en stor ny anläggning som kommer att 
öppnas inom kort.  

Västerås en stark godstransportnod 
i Stockholm-Mälardalen och för 
Norrlandskusten 
Västerås utgör en viktig nod för gods och lo-
gistikflöden norr om Mälaren. Läget vid de 
korsande vägstråken E 18 och Räta Linjen 
tillsammans med Mälarbanan, sjöfarten på 
Mälaren och en av landets större fraktflygplat-
ser utgör en heltäckande nod för samtliga tra-
fikslag. Möjligheterna till multimodala trans-
portupplägg mellan samtliga transportslag via 
hamnar och terminaler i Västerås är mycket 
goda. Stora områden för varuförsörjning i 
norra Storstockholm, liksom för landet viktig 
exportindustri ligger inom närområdet. 
 
Genom den nyligen beslutade utbyggnaden av 
Södertälje sluss och fördjupningen av mälar-
farleden till Västerås och Köping, kommer 
insjöfarten att få ett ytterligare gynnsamt kon-
kurrensläge. Projektet som omfattar 1,45 mdr 
kr, finns med i regeringsbeslutet om Nationell 

transportplan för åren 2010-2021 bygger på en 
omfattande medfinansiering från ett antal aktö-
rer. Större fartyg kan därmed tas in i Mälaren 
och trafikera en farled som uppfyller kraven på 
sjösäkerhet enligt PIANC. Samtidigt uppfyller 
Sverige strävandena mot ett effektivare trans-
portsystem enligt EU:s prioriteringar.  
 
E 18 och Räta Linjen, båda utpekade i det nat-
ionella nätet av godsstråk, är mycket viktiga 
för logistikflödena av insatsvaror och export-
produkter mellan basindustrier i en stor region 
inkluderande Bergslagen och Dalarna och 
svenska exporthamnar, liksom en omfattande 
varudistribution till Storstockholm och Norr-
landskusten via bl a ICA:s storlager i Hacksta. 
Stadens näringsliv med högteknologiska före-
tag som ABB, Bombardier, Westinghouse, 
Ahlstom m fl globala företag, är likaså starka 
intressenter i effektiva logistiklösningar - även 
inom produktsegment som innebär mycket 
höga transportvikter – upp till 1000 ton, eller 
för snabba flygfrakter via Stockholm-Västerås 
Flygplats av exempelvis reservdelar world-
wide. 

 
Västerås hamn 
 
Stora produktsegment som fraktas via Mälaren, 
Västerås och Mälarhamnar AB är petroleum-
produkter med ca 600 000 ton/år (inom en 
koncession som tillåter ökning), biobränsle för 
fjärrvärmeproduktion vid ett antal fjärrvärme-
verk i Mälardalen med ca 600 000 ton/år, trä-
varor, styckegods, skrot, insatsvaror till stålin-
dustrin exempelvis metaller för legeringar, 
vägsalt, alla beroende av effektiva vidaretrans-
porter till lands. Ett starkt ökande fraktslag är 
containers, där Mälarhamnar hanterar ca 
35 000 TEU:s/år och den nyöppnade Västerås 
Kombiterminal i Hackstaområdet invid Mälar-
banan i nuläget lyfter ca 8 000 TEU:s/år. Med 
nyligen etablerade tågpendlar på västkustham-
nar ökar kombiterminalens volymer ytterligare. 
Sammantaget erbjuds mycket goda förutsätt-
ningar för omlastningar mellan sjöfart, järnväg 
och väg, samt lagringsmöjligheter i såväl ham-
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nen som i Hacksta logistikområde och till in-
ternationella flygdestinationer via flygplatsen 
på Hässlö. 
 
Genom tillväxten i Stockholm-Mälarregionen 
utgör Västerås med anslutande transportkorri-
dorer en viktig nod för varuförsörjningen av 
norra Storstockholm genom att erbjuda multi-
modala transportlösningar inkluderande opti-
malt korta lastbilstransporter. Viktig är också 
omställning av energiproduktion till mindre 
klimatpåverkande energikällor, via sjötranspor-
ter och korta distributionsvägar. Detta förutsät-
ter att effektiva logistikflöden kan byggas 
kring robusta stråk, som inkluderar Räta Lin-
jen, med förutsägbarhet för näringsliv och 
kommuner.  

Eskilstuna kombiterminal  
Eskilstuna kombiterminal hanterar idag fyra 
tågoperatörer på nya terminalen med hjälp av 
den befintliga. Nya etapputbyggnaden är nu i 
full drift. ”Inkörningen” av nya etappen har 
gått mycket bra.  
 

 
Kombiterminal Eskilstuna 
 
Projektering pågår för nästa etapp 4:2, bygg-
start planeras april-maj med färdigställande 
höst 2011. 
 
Terminalens kapacitet är idag 70-80.000 en-
heter/år, vid fullt utbyggd terminal kommer 
terminalen att klara mer än det dubbla. 
 
Hela spåranläggningen utom hanteringsspåren 
är elektrifierad vilket möjliggör 
 in-/utväxling med ellok. 
 
Terminaloperatören har utbildat personal för 
att vara signalgivare för in- och utväxling samt 
för att kunna utföra funktionskontroller. 

 
Vi har också byggt en lastbiluppställningsplats 
på 8000 kvm med servicebyggnad (wc/dusch), 
belysning, motorvärmaruttag och staket. 
 
Diskussion pågår angående Railportavtal med 
Göteborgs hamn och ett tullager på terminalen 
i Eskilstuna. 
 

 
Kombiterminal Eskilstuna 
 

Räta Linjen ökar i betydelse för 
Katrineholm 
Intermodaliteten i godshanteringen ökar Räta 
Linjens betydelse. Etableringen av Katrine-
holms Logistikcentrum är ett exempel på en 
anläggning i det nya system för godstranspor-
ter som nu växer sig starkare i det moderna 
Sverige.   
 
Katrineholm har ett mycket gott läge för lo-
gistikverksamhet i anslutning till Stockholms-
regionen. Beläget vid korsningen mellan 
Västra och Södra stambanorna, med Räta Lin-
jen och tre andra riksvägar som förbinder 
europavägarna i det befolkningstäta Östra Mel-
lansverige och därmed storstadsområdena 
Norrköping/Linköping, Örebro, 
Eskilstuna/Västerås och Uppsala. Inom 15 mils 
radie bor och verkar en tredjedel av Sveriges 
befolkning och en mycket stor mängd företag 
som är viktiga för Sverige. Inom en tioårspe-
riod väntas andelen av landets konsumtion 
inom det området öka från 40 till 50 procent. 
 
Den provisoriska Södra terminalen vid Katri-
neholms Logistikcentrum ersätts under första 
kvartalet av den nya Norra terminalen, helt 
avpassad för 750 m långa tåg och en lastyta i 
första etappen om 40 000 kvadratmeter. Van 
Dieren Maritimes kör dagliga tåg från och till 
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Herne i Tyskland. Omlastning mellan järnväg 
och lastbil görs vid Logistikcentrums Södra 
Terminal.  
 

 
Illustration av Katrineholm logistikområde 
 
För närvarande har Katrineholms Logistikcent-
rum en total årsvolym om 36 000 TEU*. För-
delningen mellan trailer och container är cirka 
70/30. År 2020 prognostiseras volymen ha 
ökat till 137 000 TEU*.  

*(TEU är en förkortning av Twenty-foot Equivalent Unit, vilket på svenska blir 

Tjugofotsekvivalenter. Detta är ett mått på hur många containrar med längd 20 fot 

(6,10 meter), bredd 8 fot (2,44 meter), höjd 8,6 fot (2,59 meter) ett fartyg kan lasta 

eller vilken volym som passerar igenom en hamn/kombiterminal. I dag är oftast en 

container 40 fot(FEU), vilket motsvarar 2 TEU.) 

Norrköping 
I Norrköping så är branschen transport och 
magasinering klart större än riksgenomsnittet, 
detta bl a med anledning av verksamheten i 
Norrköpings hamn. Även parti och detaljhan-
del är större än riksgenomsnittet.  
 
Skandinaviens största sågverk som uppförs av 
Holmen kommer att vara färdigställt på Malm-
ölandet under början av nästa år. Kostnaden för 
sågverket är en miljard kronor. Ungefär 50 000 
fordon kommer att frakta varor från och till 
sågverket vilket generar ytterligare trafik på 
räta linjen. Nya exploateringsområden är mar-

kerade med blått i karta över Norrköpingspak-
etet. 
 

 
Norrköpingspaketet 
 
Norrköpingspaketet är ett projekt som syftar 
till att samla de infrastruktursatsningar som 
medverkar till att vidareutveckla Norrköping 
som en intermodal nod och ett transportcent-
rum. Detta innebär att tillgängligheten till 
Norrköpings hamn ska förbättras. Se bild ne-
dan.  
 
Centrala projekt inom Norrköpingspaketet är:  

 Ny väganslutning till Händelö 
och hamnområdet – Norrleden (finns 
för närvarande ej i den nationella pla-
nen)  

 Ny spåranslutning till Händelö 
och Pampushamnen( byggstart för 
kardonbanan 2011/2012) , triangelspår 
i Åby. 

 Upprustning av Rv 51 - Förbifart 
Svärtinge (invigd i december 2007). 

 Säkrad farled till Norrköpings hamn 
med breddad och fördjupad inseglings-
ränna.(Muddring påbörjad men ej av-
slutad) 

 
 



 20

En analys kring godstrans-
porternas betydelse av 
Räta Linjen 
Utifrån de olika aspekter som godstransporterna 
belysts i de tidigare kapitlen så följer i detta 
kapitel en analys kring godstransporterna bety-
delse av Räta Linjen. 
Analysen av näringsstruktur, logistikmarknaden 
och de rumsliga utvecklingsförutsättningarna 
leder oss till slutsatsen att en omstrukturering 
av Stockholm-Mälarregionens godstransportsy-
stem 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 stimu-
lera intermodala och sjötransportrelaterade 
godstransporter samt den snabbt växande han-
deln 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 områ-
den som idag används för godshantering ligger 
centralt i regionen på mark som har många al-
ternativa användningsområden.  

Godstransportmönstret ger Räta Linjen 
dubbla funktioner 
Beroende på vilken typ av varor som transport-
eras så ser rörelsemönstret olika ut. Dels hand-
lar det om dagligvaror som huvudsakligen 
kommer söderifrån och ska till Stockholm-
Mälarregionen i stort, dels handlar det om mer 
industriproduktion som kommer huvudsakligen 
norrifrån och i sina uttransporter nyttjar Räta 
linjen stråket för att nå viktiga omlastningscen-
traler i exempelvis de hamnlägen som finns 
längs med Räta Linjen-stråket.  
I grova drag kan det sägas vara så att dagligva-
ror, som bl a ska till Stockholm-Mälarregionen 
i stort, kommer söderifrån och går till större 
terminaler i lägen som ligger längs Räta Linjen-
korridoren. Här handlar det om lager/terminaler 
långt bak i kedjan vilka har direktleverans till 
fler butiker. Mindre terminalhantering i Stock-
holmsregionen, 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 ledti-
der och ekonomi.  
Dagligvaror och andra konsumtionsvaror, de 
blå strömmarna i bilden nedan, fraktas huvud-
sakligen till Stockholm-Mälarregionen söderi-
från och västerifrån längs de blå stråken. Indu-
striprodukter, de gröna strömmarna i bilden 
nedan, fraktas huvudsakligen norrifrån längs de 
gröna stråken till hamnar och kombiterminaler i 
Stockholm-Mälarregionen. 

 
 

Ökat intresse att förlägga terminalfunkt-
ion 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 ut-
sträckning sker pressas transportkedjan ett 
steg 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 
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pressa bort ett leveranssteg och på så sätt 
minska kostnaderna.  

Stockholmsregionens ökade tryck ger ut-
flyttning 
Det allt större trycket på Stockholmsregionen 
med befolkningsökning gör att de stora termi-
nalområdena i attraktiva lägen, som idag finns, i 
allt större utsträckning kommer att utlokaliseras 
från själva Stockholmsregionen.  
I tidigare avsnitt har visats att marknadsaktörer-
na strävar efter att hålla nere antalet omlast-
ningspunkter 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 konsumtions-
varor. Vid lokalisering av dessa vill man å ena 
sidan ligga så nära marknaden som möjligt, å 
andra sidan hitta ett ekonomiskt fördelaktigt 
läge som motsvarar krav på rationalitet i hante-
ringen och tillgodoser kundens leveranskrav 
utan att kosta för mycket i trängsel, markpriser, 
miljöstörningar etc. Det framtida samman-
hanget i förhållande till det överordnade trans-
portssystemet 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 väs-
terut på båda sidor om Mälaren 
(Eskilstuna/Örebro/Västerås) men även ner mot 
Jönköping där marken ofta är billigare, löne-
kostnaderna lägre och tillgången till lämplig 
personal bättre än inom storstadsområdets lo-
kala arbetsmarknad.  
Dessa lägen är samtidigt vällokaliserade för 
verksamheter som opererar inom hela Skandi-
navien. De ligger väl till med hänsyn till inflö-
det 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. 
 
Lägen längs Räta Linjen är intressanta för loka-
lisering av Skandinavienterminaler inom 
Stockholm-Mälarregionen. Här finns bra infra-
strukturkopplingar till flyg och framför allt till 
järnvägar och vägar mot Stockholm/Finland, 

Göteborg/Norge samt mot Jönkö-
ping/Sydsverige/Danmark. 

Terminaler för dagligvaror och sällan-
köpsvaror 
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 nyetable-
rade terminaler för hantering av dagligvaror och 
sällanköpsvaror intill Norrköping samt 
Eskilstuna/Västerås/Strängnäs. Här finns även 
Katrineholm som har en mycket god tillgäng-
lighet i järnvägsnätet men en något sämre till-
gänglighet i vägtransportsystemet. Lägen som 
Sala, Heby och Gävle norr om Mälaren är också 
aktuella. Terminaler i dessa lägen är ofta före-
tagsspecifika. 
Lägen intill Räta Linjen representerar ett intres-
sant läge (eller: kan vara intressanta) för lokali-
sering av terminaler strax utanför Stockholms-
områdets mest intensiva marknader men inom 
räckhåll för att klara storstadsbaserade kunders 
krav på ledtider och leveranssäkerhet. 

 
Lägen intill Räta Linjen representerar intres-
santa 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 kvalifi-
cerad arbetskraft till de nya lägen som bildas för 
de större terminalerna. Det är på sin plats att 
konstatera att logistik inte är en chaufför utan 
att det handlar om mycket komplexa system 
som kräver utbildad kvalificerad personal. I 
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bilden nedan visas därför även hur de funktion-
ella vardagsregionerna ser ut och hur detta in-
verkar på möjligheten att pendla till sitt yrke 
som logistiker. 
 

 
De lokala arbetsmarknadsregionerna längs räta 
linjen stråket. 
 

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

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 transportkorrido-
ren i form av Gävle hamn, Mälarhamnar samt 
Norrköpings hamn. Dessa tre hamnar utgör 
viktiga branscher i respektive ort och en förbätt-
ring av väginfrastrukturen stärker därmed också 
indirekt denna verksamhet.  

Förbättring av strategiska bytespunkter för 
godset 
Flera orters kombiterminaler d v s koppling 
mellan gods mellan järnvägs- och vägtranspor-
ter har lyfts fram av banverket som särskilt 
strategiskt betydelsefulla. Det är Gävle, Väs-
terås, Eskilstuna, Katrineholm och Norrköping. 
Det är av betydelse för näringslivets godstrans-
porter att infrastrukturen kring dessa strategiska 
punkter ytterligare stärks. 

Behov av olika typer av väginfrastrukturåt-
gärder  
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 närings-
livs/godsstudie och de intervjuer som här ge-
nomförts framgår det att det är av särskild vikt 
att just dessa åtgärder i första hand genomförs 
enligt den tidplan som finns angiven.  

Ytterligare behov av större väginvesteringar 
Utöver de behov som finns angivna i de nuva-
rande planerna för perioden 2010-2021 är det 
också av stor vikt att ytterligare åtgärder ge-
nomförs för att stärka näringslivs/godsstråket 
som helhet.  

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

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

Viktiga insatser för ett förverkligande av 
planen 2010-2021 
Följande insatser ses som särskilt viktiga av 
Räta Linjen Gruppen i genomförandet av den 
nationella planen för transportinfrastruktur 
2010-2021:  
 
1. Investeringen Stingtorpet-Tärnsjö kan startas 
omgående 
Investeringen Stingtorpet-Tärnsjö (objekt 17) är 
av största vikt för hela stråket Räta Linjen. En 
fastställd och lagakraftvunnen arbetsplan finns 
för objektet, vilket medger en möjlighet att 
byggstarta detta objekt omgående. 
 
2. Genomförandet av de övriga namngivna 
objekten längs Räta Linjen är av största vikt 
Även de övriga namngivna objekten i planen 
2010-2021, Bie-Stora Sundby (objekt 6); 
Kvicksund-Västjädra (objekt 10); Valsjön-
Mackmyra (objekt 21), är av mycket stor bety-
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delse. För att dessa ska kunna genomföras be-
höver regeringen avsätta medel i enlighet med 
de planbelopp som finns redovisade.  
 
3. Samordning av utbyggnad  
Det är mycket olyckligt att medel till de effek-
tiva trimningsåtgärderna inte avsätts i tillräck-
ligt hög utsträckning. De trimningsåtgärder som 
fysiskt är anslutande mot större planerade inve-
steringar bör samordnas avseende byggnation. 
Den precisering som Trafikverket redovisade 
den 31/10 2010 till regeringen avseende dessa 
åtgärder ger liten vägledning om och när åtgär-
derna ska genomföras. Det är dock tydligt i 
Trafikverkets redovisning att oavsett objekt 
kommer medlen till dessa effektiva åtgärder 
inte kunna avsättas inte tillräcklig omfattning. 
Räta Linjen Gruppen vill särskilt peka på beho-
vet av att fullfölja anslutande investeringar till 
de nu två pågående byggobjekten dvs att på-
gående Västerås-Tomta förlängs till Sala (ob-
jekt 12) och att pågående östra förbifarten 
Katrineholm (objekt 4) förlängs både söder och 
norr om med anslutande investeringar (objekt 3 
och 5). 

 

 
 
 


	Sammanfattning
	Sammanfattning
	Sammanfattning
	Sammanfattning
	Sammanfattning
	Sammanfattning
	Sammanfattning
	246 000 sysselsatta längs Räta Linjen stråket
	Trafiken längs Räta Linjen kommer fortsätta att öka
	Godstransportmönstret ger Räta Linjen dubbla funktioner
	Stort intresse för att välja terminallägen utanför Stockholmsregionen







	Utvecklingstendenser för regioner
	Europa och Sverige behöver hållbar tillväxt
	Storstädernas betydelse växer
	Stora lokala marknader ger konkurrensfördelar
	Regionens storlek spelar en viktig roll för tillväxten

	Näringslivets transporter
	Inledning
	Vad är logistik?
	Trender och strategier
	Globalisering och centralisering
	Minimera omlastning
	Högre krav på transportkvalité
	Lagra så långt bak i kedjan som möjligt
	Bättre informationshantering


	Specifika förutsättningar för Räta Linjen
	Befolkningsstruktur
	Sysselsättning och näringslivsstruktur längs Räta Linjen
	Branschstruktur
	Norrköping
	Katrineholm
	Kungsör
	Eskilstuna
	Hallstahammar
	Västerås
	Sala
	Heby
	Gävle

	Näringslivets transporter längs Räta Linjen
	Godstrafiken


	Några nedslag i näringslivsutvecklingen längs Räta Linjen
	Gävle och Gävleregionen – ett logistiskt centrum för Mälardalen, hela Mellansverige och södra Norrland
	Heby – Setra groups sågverk expanderar
	Sala – nya etableringar
	Västerås en stark godstransportnod i Stockholm-Mälardalen och för Norrlandskusten
	Eskilstuna kombiterminal
	Räta Linjen ökar i betydelse för Katrineholm
	Norrköping

	En analys kring godstransporternas betydelse av Räta Linjen
	Godstransportmönstret ger Räta Linjen dubbla funktioner
	Ökat intresse att förlägga terminalfunktion på platser längs Räta Linjen stråket
	Genom att direktleveranser i högre utsträckning sker pressas transportkedjan ett steg bort
	Stockholmsregionens ökade tryck ger utflyttning
	Skandinavienterminaler
	Terminaler för dagligvaror och sällanköpsvaror

	Behov av kvalificerad arbetskraft för logistikbranschen
	Behov av infrastrukturåtgärder
	Förbättring av hamnarna längs Räta Linjen
	Förbättring av strategiska bytespunkter för godset
	Behov av olika typer av väginfrastrukturåtgärder
	Genomförande av de åtgärder som finns utpekade i planer
	Ytterligare behov av större väginvesteringar
	Ett ökat och förbättrat drift och underhåll




