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PROJEKTÄGARNA

Därför gör vi en nystart
Intervjuer med Ulla Persson,  Marita
Bengtsson, Mats Ågren och Mats
Svegfors redovisar att
• Trafiken på Räta Linjen kommer

att öka
• Räta Linjens standard är för dålig
• Genom en förbättring av standarden

på Räta Linjen bygger man nationell,
regional och lokal nytta

• Räta Linjen fungerar som en avlast-
ning för trafiken genom Stockholm

ÖKADE KUNSKAPER

Seminarium på Sätra Brunn
den 4 oktober 2005
Räta Linjen Gruppens nystartade
projektarbete kommer att bedrivas
under perioden 2005-2007. Projektet
rymmer tre stycken huvudaktiviteter:
Rapporter, Nyhetsblad och Seminarier.
Det första seminariet kommer att
arrangeras den 4 oktober i Sätra Brunn,
Sala. Mer info finns i detta nyhetsblad
om innehåll och anmälan

Nyhetsblad nr 1 • augusti 2005

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER

Intervju med vägdirektör
Christer Agerback
Ett flertal olika åtgärder och investe-
ringar ska göras på Räta Linjen enligt
den nationella vägplanen för perioden
2004–2015 som har beslutats av
riksdagen. Nyhetsbladet innehåller en
sammanställning och redovisning av
åtgärderna och intervjuar en av de
ansvariga vägdirektörerna Christer
Agerback vid Vägverket Region Mälar-
dalen om genomförandet.

Framgångsrik nystart för Räta Linjen Gruppen
Hela stråket får ett gemensamt vägnummer

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

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

Vägstråket Räta Linjen mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Kungsör,
Eskilstuna, Västerås, Sala och Heby utgör en viktig del av det nationella stam-
vägnätet som riksdagen fattade beslut om 1993. Intressenterna i detta vägstråk
har under lång tid samarbetat under namnet Räta Linjen Gruppen. Nu görs en
nystart i detta samarbete och ett projekt kommer att bedrivas under perioden
2005–2007. Projektets syfte är att tillvarata intressen i genomförandet av den
Nationella vägplanen 2004–2015 samt att skapa en bredare kunskapsplattform
inför kommande planeringsomgång.

Arbetet har redan fått en framgång. Vägverket avser, efter initiativ från Räta
Linjen Gruppen, att ge vägstråket ett gemensamt vägnummer,  istället för att
som idag ha sju stycken olika vägnummer.
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� ����� Den 13 maj träffades projektägarna till det nystartade projektet för Räta Linjen i Västerås.
Tillsammans enades gruppen om hur projektet ska läggas upp och genomföras samt finansieras.
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Räta Linjen Gruppens projektarbete perioden 2005-2007
Räta Linjen Gruppens nystartade projektarbete kommer att bedrivas under perioden 2005–2007. Projektets syfte är att
tillvarata intressen i den Nationella vägplanen 2004–2015 samt att skapa en bredare kunskapsplattform inför kommande
planeringsomgång.  Projektet har tre huvudaktiviteter:   • Rapporter  • Nyhetsblad  • Seminarier

Ett gemensamt vägnummer
Från trafikantens synpunkt är det olyckligt att en nationell stam-
väg skyltas med sju olika vägnummer. Med detta som argument
har Räta Linjen Gruppen engagerat sig för att stråket ska få ett
gemensamt vägnummer.

Vägverket kommer att ge Räta Linjen ett gemensamt vägnummer
med följande sträckning: Norrköping–Katrineholm–Kungsör–
Västerås–Sala–Heby–Gysinge–Gävle.

Ändringar i utmärkningen med vägnummer och ortnamn kommer
därefter omgående att genomföras.

• Regionförstoring
• Näringslivets behov
• Den nya transportpolitiken
• Vägverkets planering och åtgärder
• Paneldiskussion

Anmälan görs senast  den 26
september till Gunnar Barkman
gunnar.barkman@vasteras.se

Räta Linjen Gruppen har nöjet att
inbjuda till ett seminarium i Sätra
Brunn, Sala.
Seminariet kommer att fokusera
på fem olika punkter.

INBJUDAN TILL SEMINARIUM DEN 4 OKTOBER 2005

Rapporter, nyhetsblad och seminarier
Ökad kunskap om Räta Linjen och hur detta stråk nyttjas kommer
successivt att byggas upp i projektet och sammanställas i rappor-
ter. Kunskapen som ska tas fram är dels teknisk information om
vägstråkets standard och utformning, dels information om stråket
ur ett bredare samhällsperspektiv, exempelvis befolknings- och
näringslivsstruktur, skol- och arbetspendling, näringslivets trans-
porter, miljö- och trafiksäkerhetssituationen samt fritid, kultur och
turism.
Totalt sex stycken nyhetsblad kommer att tas fram och spridas.
Varje nyhetsblad ska ha ett eget tema.
Seminarier kommer att arrangeras för att successivt sprida projek-
tets nyvunna erfarenheter. Nedan finns inbjudan till det första
seminariet den 4 oktober 2005 i Sätra Brunn.

Argument för investeringar:

• Trafiken på räta linjen kommer att öka
• Räta Linjens standard är för dålig
• Genom en förbättring av standarden på

Räta Linjen bygger man nationell,
regional och lokal nytta

• Räta Linjen fungerar som en avlastning
för trafiken genom Stockholm

Vägstråket Räta Linjen har flera olika
funktioner:

• En nationell funktion för främst de nationella
tunga transporterna i nord sydlig riktning.

• En storregional/regional funktion för att
stärka Stockholm-Mälarregionens
flerkärnighet.

• En lokal funktion att parvis binda ihop
kommunerna längs vägstråket

Räta Linjens funktion och standard

Genomfart i Katrineholm
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Därför gör vi en nystart i arbetet med Räta Linjen

a) Varför är Räta Linjen viktig för er ?
b) Vilka är de största problem med Räta Linjen idag ?
c) Vilka är era förväntningar på det projekt som startas upp för Räta Linjen under 2005–2007?

Räta Linjen Gruppen är ett politiskt projekt som har följande organisation:
En politiskt sammansatt styrgrupp
bestående av representanter för de deltagande kommunerna och
kommunala samverkansorganen:
Ulla Persson (s), kommunstyrelsens ordförande i Västerås och
ordförande i styrgruppen för Räta Linjen projektet
Mats Ågren (s), kommunstyrelsens ordförande i Gävle
Carola Gunnarsson (c), kommunstyrelsens ordförande i Sala

Ulla Persson (s), Kommunstyrelsens ordförande i Västerås samt
ordförande i Räta Linjen gruppens styrgrupp.

Hans Ekström (s), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna
Jan Larsson (s), kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm

En tjänstemannagrupp
bestående av representanter för de kommuner, regionförbund och
länsstyrelser som har ett mera direkt intresse i projektets resultat.
Arbetet hålls samman av ett sekreteriat.

a) Västerås är en utpräglad logistikstad med
många stora och viktiga företag bl.a. ICA med
dess Rikslager och Mälarhamnar AB som är
sjöfartsnod för regionens industrier. Detta bety-
der att vägsystemen är viktiga och måste för-
bättras och detta, inte bara i öst-västlig riktning
utan även i nord-syd.

b) Räta Linjen är en nationell stamväg med en
standard som inte motsvarar marknadens krav.

Vi måste få staten att inse betydelsen av en uppgradering av Räta
Linjen till acceptabel nivå d.v.s. i princip minst 13-metersväg för hela
sträckan mellan Gävle och Norrköping. Dessutom måste förbifarte-
rna i Sala och Katrineholm omedelbart förbättras till gagn för såväl
framkomlighet, trafiksäkerhet som miljön.

c) Räta Linjen-arbetet går nu in i en ny fas där kommunerna, regio-
nerna och länsstyrelserna gör gemensam sak i denna viktiga fråga.
Vi tror mycket på detta gemensamma arbete och den samsyn som
finnas bland alla parter . Denna samverkan leder förhoppningsvis till
att staten förstår allvaret i Räta Linjen-frågan och därigenom avsät-
ter tillräckliga ekonomiska resurser projekt.

Marita Bengtsson (s), Ordförande i regionförbundet Sörmlands
styrelse, f.d. kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

a) För mig är Räta Linjen viktig eftersom den
berör Katrineholms nuvarande situation och
framtid. Hela stråket har redan idag en viktig
funktion för framförallt näringslivets transporter.
Genom en förbättrad standard och utformning
skulle denna funktion förstärkas och vägen
skulle då kunna fungera som en avlastning för
trafiken genom Stockholm.

b) Ett stort problem finns i Katrineholm där det
exempelvis går 4 000 stycken lastbilar rakt igenom staden; trafiken
delar staden i två halvor. Som helhet är stråket inte tillräckligt rakt,
på många ställen är vägen för smal och krokig. Med nuvarande
standard fungerar den inte för det stora antalet tunga transporter
som näringslivet behöver genomföra.

c) Jag tycker att det är mycket bra att vi nu har startat detta projekt-
arbete. Mina förväntningar är att vi får upp frågan kring Räta Linjen
på dagordningen igen. Efter att riksdagen 1993 tog beslut om att
Räta Linjen skulle tillhöra det nationella stomvägnätet har investe-
ringarna på stråket varit mycket små.
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Mats Ågren (s), Kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun

Mats Svegfors, Landshövding i Västmanlands län

a) Vi medverkar i arbetet med Räta Linjen
utifrån det samhällsplaneringsansvar vi har på
länsstyrelsen. I ett storregionalt Stockholm-
Mälardalsperspektiv är det för närvarande ett
stort fokus på transporterna i en öst-västlig
riktning, men ska utveckling i högre grad gå
mot en flerkärning storregional struktur behö-
ver också relationerna i en nord sydlig dimen-
sion utvecklas. En förbättrad Räta Linje kan i
ett sådant sammanhang fungera som avlast-

ning för trafiken genom Stockholm. Det måste finnas vägar som
binder ihop Sverige utan att man skall behöva köra igenom Stock-
holms innerstad

b) Ett vägstråk har inte bara en nationell roll utan trafiken är också
regional och lokal. Utifrån ett västmanländskt perspektiv är sträckan
Heby-Tärnsjö, som också finns med i den nationella planen, av stor
vikt. Ska Räta Linjen stråket som helhet fungera så måste det också
till förbättringar på många andra ställen, exemeplvis söderut mot
Södermanland och Östergötland.

c) Mina förväntningar är att vi ökar våra kunskaper kring hur väg-
stråket kan bidra till en storregionalt flerkärning samhällstruktur i
Stockholm-Mälarregionen.

F
O

T
O

: L
Ä

N
S

S
T

Y
R

E
LS

E
N

 I 
V

Ä
S

T
M

A
N

LA
N

D

a) Gävle är ett logistiskt centrum med ett stra-
tegiskt läge i skärningspunkten mellan Mälar-
regionen och Norrland. Transporterna till och
från och via Gävle växer såväl på väg och järn-
väg som till sjöss. Infrastruktur av hög kvalitet
är viktigt för en fortsatt positiv utveckling. Räta
Linjen är en mycket viktig vägförbindelse mellan
Norrland via Mälarregionen till Sydsverige. Den
är också en betydelsefull led för transporter till
och från den expansiva hamnen i Gävle.

b) Räta Linjen har på vissa sträckor en alldeles för låg standard i
förhållande till de transporter som går på vägen och till vägens
funktion som nationell stamväg. Norr om Dalälven är det sträckan
från Valbo till norr om Hedesunda som i första hand behöver bred-
das och rätas ut.

c) Jag hoppas att projektet skall resultera i ökade kunskaper om
medborgarnas och näringslivets transporter på Räta Linjen och den
stora betydelse de har för samhällsutvecklingen i både ett regionalt
och nationellt perspektiv. Jag förväntar mig också att projektet kom-
mer att påvisa den stora nytta som förbättringsinsatser på Räta
Linjen medför och bidra till en samsyn hos berörda aktörer om att
sådana insatser skall genomföras de kommande åren.
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Tid Åtgärder / Sträcka Skede * Kostnad Aktuell information
A 2006-2007 Förbifart Sala (delen Broddbo–Sör Kivsta) 5-8 315 Mkr Byggstart planeras till våren 2006, men risk finns för senareläggning
B 2006-2007 Västjädra–Västerås 4 168 Mkr Arbete med att fastställa arbetsplanen pågår, risk för senareläggning
C 2008-2011 Stingtorpet–Tärnsjö 3 265 Mkr Arbetsplan startas under hösten 2005, risk för senareläggning
D 2008-2011 Förbifarten Katrineholm 4 385 Mkr Arbetsplan påbörjad, risk för senareläggning
E 2005 Miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder:

RastplatsTärnsjö 9 0,85 Mkr Upprustning av befintlig rastplats
E20 Kungsör–Östra Tibble 10 20 Mkr Mötesfri landsväg, s.k. 2+1-väg. Öppnad för trafik

F 2005 Förbättrings- och underhållsinsatser:
Rv55/56 E-länsgräns till Djulö 7 1,4 Mkr Enklare lappning av vägbana
Rv56 Katrineholm till Bie 7 2,8 Mkr Nytt slitlager med asfalt

 G Planering och projektering:
Hedesunda–Valbo 1 Förstudie klar, nästa steg arbetsplan, oklart när detta steg tas
Tärnsjö–Länsgräns X 1 Förstudie klar, nästa steg arbetsplan, oklart när detta steg tas
Sala–Heby 1 Förstudie klar, nästa steg arbetsplan, oklart när detta steg tas
Västerås–Sala 1 Förstudie klar, nästa steg arbetsplan, oklart när detta steg tas
Simonstorp–Ändeböl 3 Mötesfri landsväg, s.k. 2+1-väg

Hot mot genomförandet av de utpekade åtgärderna
Vi kommer kontinuerligt i detta och de kommande nyhetsbladen göra en uppföljning gentemot Vägverket som är huvud-
ansvarig för genomförandet av den av riksdagen beslutade och fastställda vägplanen 2004-2015, där åtgärder på Räta Linjen
stråket ingår. Vägverket har dock fått i uppdrag av regeringen att justera nuvarande långtidsplan med hänsyn till det av
regeringen beslutade s.k. Trollhättepaketet. Detta arbete, som ska vara redovisat senast den 3 oktober 2005, samt regeringens
pågående budgetarbete under hösten kan komma att få konsekvenser för de utpekade objekten på Räta Linjen. Konsekven-
serna kan bli att det blir en senareläggning av åtgärderna jämfört med nuvarande plan.
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lingen till att detta är ett viktigt godsstråk. Det är viktigt att vi inför kommande
långsiktiga planering diskuterar just vilken roll olika stråk ska ha och därefter
utvecklar funktioner som passar just denna roll.

Vilken kunskap har Vägverket om vad trafikanterna anser om
standarden på Räta Linjen?
Det finns naturligtvis en del material sedan tidigare, bl.a. det som godstrans-
portdelegationen presenterade i sitt betänkande. Det utesluter dock inte
att det behövs fler studier kring hur olika typer av grupper nyttjar vägstråket.

Är Vägverket idag nöjda med den standard som Räta Linjen har?
Nej, det kan vi inte vara. Räta Linjens utformning och standard idag är lite
”ömsom vin, ömsom vatten”. Vissa sträckor har en bra standard utifrån den
trafik som idag går där medan andra sträckor har en undermålig standard.

Vilka åtgärder avser Vägverket att genomföra på Räta Linjen under de
kommande åren och hur ser ni på prioritering av dessa olika åtgärder?
Vi har en Nationell vägplan för perioden 2004-2015 som fastställts av riksdagen
och regeringen. Där finns ett flertal olika större och mindre åtgärder angivna för
Räta Linjen. Planen kommer att genomföras utifrån den ekonomiska situation
som finns inom statsbudgeten. Den turordning som finns antagen i planen är
vår prioritering,

Hur ser ni på att aktörerna i Räta Linjen Gruppen nu gjort en nystart
i sitt arbete?
Det är bara positivt om vi kan samarbeta och hjälpas åt med ta fram kunskap
om stråket och hur det nyttjas av våra olika trafikanter.

Vilken funktion anser Vägverket att Räta Linjen
har idag och hur ser ni på stråkets utveckling?
Räta Linjen är idag, ur nationellt perspektiv, ett av
de större vägstråken genom vår vägverksregion,
framförallt för godstrafik. Utvecklingen och framtiden
för stråket hänger samman med hur situationen ser
ut idag. Troligen innebär det en förstärkning av kopp-

Vi kan inte vara nöjda med Räta Linjens
nuvarande utformning och standard

Christer Agerback är sedan den 1 december 2004
vägdirektör vid Vägverket Region Mälardalen, som
är väghållare för största delen av vägstråket Räta
Linjen.
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Åtgärder på Räta Linjen utpekade i den Nationella Vägplanen 2004-2015

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