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Räta Linjen Gruppen  

- historik 

• Räta Linjen – Vägförvaltningen 
Västmanland ca 1987 

• Räta Linjen Gruppen – lokala och 
regional samverkan ca 1989 

• Räta Linjen – en del av riksdagens 
nationella stomnätet 1993 

• Ambitiösa förstudier och 
vägutredningar bl a Katrineholm-
Västerås ca 1995 

• En rad gemensamma skrivelser 
och debattartiklar bl a av Mats 
Svegfors 2001 

• Omstart i Räta Linjen Gruppen 
2005, efter dåligt utfall i planen 
2004-2015 

 

 



Räta Linjen Gruppen  

- aktiviteter som genomförts sedan 2005  

• 1 gemensam logotyp med 
vision marknadsförd 

• 4 underlagsrapporter 
• 1 gemensam broschyr 
• 14 st nyhetsblad 
• 6 seminarier 
• ett antal gemensamma 

skrivelser  
• Uppsökande verksamhet  
• 1 USB minne med samlat 

material  
• Hemsida:  

www.ratalinjen.nu 
 

http://www.ratalinjen.nu/


Räta Linjen - roll 

En nationell väg 
Nationell stamväg  
sedan riksdagsbeslut  
1993. Utpekat av Gods- 
transportdelegationen. 
Utpekat av regeringen 
2010. 
 

En storregional väg 
Räta Linjen stärker 
Stockholm-Mälardalens 
flerkärnighet. 
 

En lokal väg 
Räta Linjen länkar samman 
lokala arbetsmarknader 



Räta Linjen - funktion 

Förbindelse med hamnar 
Ansluter till prioriterade 
hamnar i Gävle, Västerås och 
Norrköping. 
 

Förbindelse med järnvägar 
Ansluter till kombiterminaler 
i Gävle, Västerås, Eskilstuna, 
Katrineholm och Norrköping 
 

Näringslivets väg 
Export och dagligvaror från 
stora lager och industrier. 
Delar av Räta Linjen har mer 
än 30% lastbilar. 



Räta Linjen – fakta och analys 

•  Både befolkningen och sysselsättningen har ökat och fortsätter öka  
•  Branchstrukturen varierar men har en betoning på 

transportrelaterade näringar 
•  Ett allt högre grad av pendlande mellan bostad-arbete/studier 
•  Strukturskapande offentlig och privat service till ett allt färre antal 

platser 
 

•  Persontrafiken är koncentrerad mot lokala och regionala resor, 
främst med bil 

•  Förändringar inom godssystemet ger Räta Linjen ytterligare ökad 
betydelse 

•  Kollektivtrafiken, särskilt över länsgräns, behöver utvecklas 
 

•  Trafiken kommer fortsätta att öka 
•  Stråket har flera roller och funktioner med särskild vikt på tunga 

transporter 
•  Vägstandarden är för låg på flera partier 



Regionförstoring  

- i fler riktningar än bara mot Stockholm 

 



Regionförstoring  

– inte bara persontransporter 

 Sjukvård Handel 



Godstransportsystemets - pågående 

omstrukturering till lägen längs Räta Linjen 

 



Räta Linjen - sammanfattning 

• Ekonomisk utvecklingskorridor, 
med lokal och regional nytta för 
medborgare och näringsliv.  

• Stor betydelse för varuförsörj-
ningen av Storstockholm och 
logistik i Mälardalen, Bergslagen 
och längs Norrlandskusten.  

• Trafiken, och då särskilt den 
tunga trafiken, kommer att öka – 
särskilt som Räta Linjen är 4 mil 
kortare än E4 

• Standarden idag är på många 
delsträckor för låg – avseende 
tillåten hastighet, omkörnings-
möjligheter, trafiksäkerhet 
 




