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NÄRINGSLIVSINVESTERINGAR                                                    
Axplock av aktuella lokala och 
regionala investeringar                                                                            

                                                                      
I detta nummer väljer vi att lyfta fram 
ett axplock av de olika lokala och 
regionala näringslivsinvesteringar 
som för närvarande pågår. Denna 
redovisning visar på en stor aktivitet 
och att omfattande investeringar sker 
av näringslivet själv längs Räta Linjen. 
Det understödjer argumentationen kring 
att också staten i högre grad bör stödja 
denna näringslivsutveckling genom 
transportinfrastrukturinvesteringar.                               

KARTREDOVISNING          
Kartredovisning av utfall i 
remissversionen Nationell plan 
2010-2021                                                                                    

I syfte att underlätta att ta del av 
innehållet i remissutgåvan har Räta Linjen 
Gruppen tagit fram en karta som återfinns 
på sidan två. Den redovisar innehållet 
för Räta Linjen i den remissversion av 
Nationell plan för transportinfrastruktur 
som trafikverken redovisade den 1 
september 2009 och som nu aktörerna 
längs Räta Linjen yttrat sig kring. 
Synpunkter och argument framgår på 
sidan 2. 
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UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER                                                  
Slutlig uppföljning av planen 
2004-2015 

                                                 
Nyhetsbladet innehåller en slutlig 
sammanställning och redovisning av 
åtgärderna som förverkligats under den 
senaste planperioden. Intervju med 
Elisabeth Unell som är kommunstyrelsens 
ordförande i Västerås stad och även 
ordförande i Räta Linjen Gruppens 
politiska styrgrupp. Elisabeth kommenterar 
bl.a. utfallet av arbetet med åtgärder i 
enlighet med nationella vägplanen för 
2004-2015.

Räta Linjen – en utvecklingskorridor

Räta Linjen Gruppen
Länsstyrelsen i Västmanlands och Gävleborgs 
län, Regionförbunden Sörmland och Uppsala, 
Region Gävleborg samt kommunerna 
Norrköping, Katrineholm, Kungsör, Eskilstuna, 
Hallstahammar, Västerås, Sala, Heby och Gävle

Kontaktperson
Håkan Johansson  
Västerås stad 
721 87 Västerås
Telefon: 021-39 19 59
E-post: hakan.johansson@vasteras.se

Vägstråket Räta Linjen, väg 56, mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Es-
kilstuna, Västerås och Sala utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet som 
riksdagen fattade beslut om 1993. Intressenterna i detta vägstråk har under lång tid 
samarbetet under namnet Räta Linjen Gruppen. 

Arbetet med framtagande av regionala planer och nationell plan för transportinfra-
strukturen 2010-2021 pågår för närvarande. Remissförslaget till nationell plan 2010-
2021 redovisades den 1 september och var ute på remiss till den 2 november. Räta 
Linjen Gruppen samarbetade kring utarbetandet av underlag till respektive aktörs 
remissvar. 

Det kan konstateras att fortsatt stor uppmärksamhet krävs om Räta Linjen Gruppens 
vision om en mötesfri väg år 2020 ska kunna uppnås. Många av delsträckorna längs 
Räta Linjen föreslås få förbättringar under den aktuella perioden 2010-2021, men i 
merparten av fallen är byggstart planerad till senare delen av planperioden. I några 
fall krävs att ytterligare ekonomiska medel tillskjuts trafikverken för att åtgärderna 
ska genomföras. 

Under våren 2010 kommer riksdagen att fatta beslut om planens slutliga utformning. 

Befolkningen och arbetsplatslokaliseringarna ökar längs stråket och prognosen 
visar på en fortsatt ökning. Det innebär att trafiken, och särskilt näringslivets trans-
porter, förväntas öka längs Räta Linjen. Genom förbättringar så kan Räta Linjen – 
med sina 4 mil kortare vägsträckning än E4 – fungerar bl.a. som en avlastning förbi 
Stockholm för den distanskänsliga tunga trafiken. De åtgärder som föreslås genom-
föras längs Räta Linjen har hög samhällsekonomisk effektivitet och bidrar till en 
förbättrad lokal och regional nytta längs stråket. Vi har därför valt att i detta nummer 
av nyhetsbladet också ge en redovisning av några av de olika lokala och regionala 
näringslivsinvesteringar som sker längs Räta Linjen.  
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- statliga infrastrukturåtgärder behövs för att stödja de 
lokala och regionala näringslivssatsningar som görs 
längs stråket
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Nuläge och utfall för Räta Linjen i Trafikverkens remissutgåva 
av Nationell plan för transportinfrastruktur 2010-2021
Nedan redovisas en karta där det dels framgår på vilka sträckor som visionen för Räta Linjen Gruppen uppnåtts i form av en 
mötesfri väg och dels vilka sträckor som kvarstår och var de ingår i trafikverkens remiss till Nationell plan för transportinfra-
strukturen 2010-2021. 

Som framgår av karta så har flera viktiga objekt antingen öppnats för trafik eller kommer få en byggstart det närmaste året, däri-
bland östra förbifarten Katrineholm. Detta är glädjande, men ytterligare delsträckor på Räta linjen behöver åtgärdas ifall visionen 
om en mötesfri väg år 2020 ska kunna uppnås. Många av delsträckorna längs Räta linjen föreslås få förbättringar under den 
aktuella planperioden 2010-2021, men i merparten av fallen så är byggstarten planerad till senare delen av planperioden.
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Grön, heldragen – åtgärd genomförd eller åtgärd som byggstartas 
2009 eller 2010. 

Grön, streckad – åtgärd som är namngivet i planen och byggstar-
tas under planperioden 2010-2021. 

Orange, prickad – åtgärd som inte är namngiven men som genom 
trimningsmedel kan komma att byggstartas under planperioden 
2010-2021.  

Röd, streckad – åtgärd aktuell under planperioden 2010-2021 om 
15% ytterligare medel tillskjuts.  

Röd, heldragen – åtgärd som inte redovisas i planförslag 2010-
2021.

Kartnumrering: 

1.Norrköping–Simonstorp; 2.Simonstorp-Ändebol;                      

3.Ändebol-Strångsjö; 4. Förbifart Katrineholm; 5. Katrineholm-Bie;   

6. Bie-Stora Sundby; 7. Stora Sundby-Kungsör; 

8. Kungsör-Eskilstuna; 9. Eskilstuna-Kvicksund; 

10. Kvicksund-Västjädra; 11. Västjädra-Västerås; 12.Västerås-Sala;

13.Sör Kivsta – Norrby, 14.Förbifart Sala 15.Sala-Heby; 

16.Heby-Stingtorpet; 17.Stingtorpet-Tärnsjö; 18.Tärnsjö-Länsgräns; 

19.Länsgräns-Hedesunda; 20.Hedesunda-Valsjön; 

21.Valsjön-tfp Mackmyra; 22. Mackmyra-Gävle

Kartillustration av utfall för Räta Linjen i remissförslag till nationell plan 2010-2021

Samsyn i remissvaren på förslaget till nationell plan 2010-2021 
Räta Linjen har flera funktioner:

En nationell väg Nationell stamväg sedan riksdagsbeslut 1993. 
Utpekad av Godstransportdelegationen.       

En storregional väg Räta Linjen stärker Stockholm-Mälardalens 
flerkärnighet genom en nord-sydlig axel.

En lokal väg Räta Linjen binder parvis ihop kommunerna. 

Räta Linjen Gruppen anser att: 

• Trafiken, och då särskilt den tunga trafiken, kommer att öka   
 längs Räta Linjen.

• Standarden idag är på många delsträckor för dålig längs Räta   
 Linjen.

• Genom en förbättring byggs lokal och regional nytta för medbor 
 gare och näringsliv. 

• Räta Linjen fungerar, med sina 4 mil kortare vägsträckning än   
 E4, som en avlastning förbi Stockholm.

Utifrån detta har vi formulerat vår vision om en mötesfri Räta Lin-
jen senast år 2020. Räta Linjen Gruppen har pekat på fyra saker i 
remissförslaget av planen 2010-2021: 

1. Investeringen Stingtorpet-Tärnsjö, åtgärd 17, är av största vikt   
 för hela stråket.

2. Flera av de namngivna objekten i planen är av mycket stor   
 betydelse för att understödja arbets- och studiependlingen   
 (åtgärd 6, 10, 13, 20, 21).

3. De trimningsåtgärder som fysiskt är anslutande mot större pla-  
 nerade investeringar bör samordnas avseende byggnation   
 (åtgärd 3, 5, 15, 16).

4. Hela Räta Linjen, och inte enbart den norra  delen, bör utpekas  
 som ett nationellt vägnät av betydelse för godstransporterna.
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Näringslivsinvesteringar längs Räta Linjen
- axplock av aktuella investeringar utmed stråket
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Genom förbättringar av infrastrukturen längs Räta Linjen så understöds det lokala och regionala investeringar som genomförs 
av näringslivet. Nedan illustreras ett axplock av det investeringar som genomförs just nu. Denna redovisning visar på en stor 
aktivitet och att omfattande investeringar sker av näringslivet själv längs Räta Linjen. Det understödjer argumentationen kring 
att också staten i högre grad bör stödja denna näringslivsutveckling genom transportinfrastrukturinvesteringar.  

”För första gången på 5 år byggs en 
hel del nya bostäder centralt i Heby. 

Dessutom har kyrkan i Tärnsjö etable-
rat en mack och avsatt mark för vidare 

utbyggnad av andra verksamheter.”

”Nu inleds etapp två i bygget av Katrine-           
holms Logistikcentrum, i korsningen mellan två 

stambanor. En effektiv logistik med tydlig miljöprofil 
utvecklad i samarbete mellan kommun, närings-
liv och universitet. Katrineholms Logistikcentrum 
omfattar inledningsvis 100 ha mark för logistik-

etableringar och innehåller två terminaler som är 
elektrifierade och kan ta emot fullånga tåg. Lo-

gistikföretaget Van Dieren Maritime BV etablerar 
sig i Katrineholm. Företaget kommer att bygga en 
nod för sin sverigeverksamhet på Katrineholms                                   

Logistikcentrum.”

”Holmen AB investerar en miljard kronor i ett nytt 
sågverk i anslutning till det befintliga pappersbruket 

Braviken som ägs av Holmen Paper. Sågverket kom-
mer att bli Skandinaviens största och innebär ca 110 

nya arbetstillfällen. Omfattande investeringar har 
gjorts och görs i den nya containerhamnen, kajen är 
förlängd, upplagsytorna har expanderat och investe-

ringar har gjorts i nya kranar. En ny järnvägsanslutning 
och en breddning och fördjupning av farleden innebär          

förbättrade anslutningar till hamnområdet.”

”Handeln i Eskilstuna expanderar 
väsentligt. Tuna Park expanderar 
10-15000 kvm med KF-fastighe-
ter. Handeln längs med Västerle-
den får nya etableringar så som 
K-rauta och BMW och centrala 

Eskilstunas handel stärks genom 
att ett nytt centrumbolag bildas.”

”Under året byggs ett värds-
hus samt drivmedel/servi-

ceanläggning vid trafikplats 
Evelund, söder om Sala.”

”Ikea bygger nytt varuhus i Erik-
slund. Sammanlagt 70 000 kvm 
handel inklusive utbyggnad av 

annan handel i området. ICA har 
köpt 3 000 000 kvm mark för nya 
centrallager, de har tagit höjd för 
fortsatt utyggnad på Hacksta.  I 

Hacksta utvecklas även kombiter-
minalen tillsammans med Mälar-

hamnar och Jernhusen.”

”Handeln i Gävle utvecklas positivt, 
bland annat förstärks Valbo handel med 
ytterligare ny mark för nyetableringar. 

Hamnen expanderar, inseglingsrännan 
breddas och fördjupas samtidigt som 
en ny järnvägssträcka dras till ham-
nen. Detta förbättrar tillgängligheten 
till hamnen samt att man kan ta emot 

större båtar.”

” Kungsörs kommun upplever ett 
ökat intresse kring etableringar inom 

kommunen, varför man för närvarande 
utreder möjliga företagsetableringsom-

råden längs väg 56 Räta Linjen.

”Hallstahammar de senaste åren har 
en positiv befolkningstillväxt och ut-

vecklingen fortsätter på samma positiva 
sätt. Det är främst kommunen i sam-

arbete med andra bostadsföretag som 
banat väg för en attraktiv boendemiljö 

för barnfamiljer.”



Nyhetsblad nr 8 • april 2009 • Räta Linjen Gruppen

Slutlig uppföljning av den nationella planen 2004 - 2015 

Åtgärder på Rä ta Linjen utpekade i den Nationella Vägplanen 2004-2015

1 Skede   0: Förstudie startats. 1: Förstudie klar och beslutad. 2: Vägutredning startas.  3: Vägutredning klar och beslutad 4: Arbetsplan påbörjad. 5: Arbetsplan klar och fast-
ställd. 6: Arbetsplan laga kraft vunnen. 7: Bygghandling startat. 8: Bygghandling klar. 9: Byggstart. 10: Öppnas för trafik.
2 Kostnadsuppgifter avser de kostnader som redovisades i Nationella Vägplanen 2004-2015. 
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Elisabeth Unell: Mycket har genomförts längs Räta Linjen, 
men flera viktiga åtgärder kvarstår för att vi ska nå vår vision 

Elisabeth Unell är kommunstyrelsens ordförande i Västerås. Hon är 
även ordförande i den politiska styrgruppen för Räta Linjen Gruppen. 

Varför är Räta Linjen viktig?
Räta Linjen har en viktig funktion för nord-sydliga transporter, och 
då särskilt näringslivets transporter. Vi ser ökade investeringar från 
näringslivet längs Räta Linjen korridoren, det är viktigt att dessa 
investeringar understöds av det offentliga bla i form av förbättrad 
transportinfrastruktur. En förbättrad transportinfrastruktur skapar 
också bättre förutsättningar för att skapa en flerkärning stads- och 
regionutveckling i Mälardalen.                

Vi har i nyhetsbladet från Räta Linjen kontinuerligt följt upp de investeringar som 
funnits utpekade för Räta Linjen i nationella planen perioden 2004-2015 och som 
Vägverket haft ansvaret att genomföra. Är du nöjd med genomförandet? 
Räta Linjen Gruppen har funnits under lång tid, men gjorde en omstart år 2005. Huvudanled-
ningen till omstarten var litet utfall för Räta Linjen i den nationella planen 2004-2015. Flera av 
de insatser som vi efterfrågat från Räta Linjen Gruppen under lång tid har sedan 2005 genom-
förts. Några exempel som jag tänker på är: 
- Ett gemensamt vägnummer, väg 56, istället för fem stycken olika vägnummer
- Tre av de fyra stora objekten längs stråket har antingen byggstartas eller öppnats för 
 trafik, Det är förbifarten Katrineholm, Västjädra-Västerås, och förbifart Sala
- Flera riktade åtgärdsinsatser har antingen byggstartats eller öppnats för trafik som  
 Simonstorp-Ändebol, Västerås-Sala, Tärnsjö-Länsgränsen, och cirkulationsplatsen Valbo 
- Ett flertal rekonstruktions – och underhållsinsatser har genomförts
- Planering och projektering av åtgärder har på samtliga sträckor flyttats framåt, vilket  
 skapat större möjligheter till genomförande framöver

Under våren förväntas beslut om en ny långsiktig plan för transportsystemet perioden 
2010-2021. Hur ser ni det på det planförslag som nu finns framme? 
Fortfarande återstår en hel del arbete. Vi kommer inte uppnå vår vision om att ha en standard 
i form av en mötesfri väg längs hela Räta Linjen år 2020. Det viktigaste för hela Räta Linjen är 
att investeringsobjektet Stingtorpet-Tärnsjö byggstartas så snabbt som möjligt. Men det hand-
lar också om andra viktiga förbättringar som behövs genomföras exempelvis att skapa bättre 
kommunikationsförbindelser mellan Eskilstuna och Västerås. 
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	 Tid	 Åtgärder	/	Sträcka	 																	2004				2009	1			Kostnad	2	 Aktuell	information
14 2006-2007  Förbifart Sala (delen Broddbo–Sör Kivsta)   5     10 315 Mkr Byggstartades den 25/8 2006. Öppnats för trafik 3/11 2008. 
 2008-2011
11 2006-2007 Västjädra–Västerås   4     10 173 Mkr Byggstartades den 1/9 2006. Öppnats för trafik 4/11 2008.
 2008-2011
17 2008-2011 Stingtorpet–Tärnsjö 3     5 325 Mkr Arbetsplan klar och utställd. Fastställelseprövning pågår.
 4 2008-2011 Förbifarten Katrineholm  4     9 550 Mkr Arbetsplan klar och laga kraft vunnen. Förskotteras av Katrineholm så att 
 2012-2015    byggstart kan ske 2009, vilket innebär öppnande för trafik 2012.
   Smärre åtgärder:       
22               Cirkulationsplats Valbo    0     10   Kapacitetshöjning vid Valbo köpcentrum 
21  Valsjön–Mackmyra          
20  Hedesunda–Valsjön 1     2  Förstudie klar, vägutredning påbörjad - klar hösten 2009 
19  Länsgräns X–Hedesunda 0     1  Översyn av lämpliga åtgärder har påbörjats 
18  Tärnsjö–Länsgräns X   0     10  Byggstartas och öppnas för trafik år 2009 
16  Heby–Stingtorpet 0     4  Förstudie klar. Arbetsplan pågår 2009 
15  Sala–Heby 1     4  Förstudie klar. Arbetsplan pågår 2009 
12  Västerås–Sala 1     9  Byggstart 2009  
10  Kvicksund–Västjädra 0     1  Förstudie mötesfri väg blir klar våren 2009 
5  Katrineholm–Bie 0     0  Förstudie mötesfri väg pågår 
3  Ändebol–Strångsjö 0     7  Mötesfri väg projekteras. 
2  Simonstorp–Ändebol   3     10  Mötesfri väg öppnad för trafik 2008.
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Räta Linjen Gruppen har i sitt nyhetsblad sedan 2004 uppmärksammat hur de utpekade åtgärderna i den av riksdagen beslu-
tade planen för perioden 2004-2015 genomförts. En ny nationell plan för perioden 2010-2021 är nu under utarbetande och beslut 
väntas beslutas av riksdagen under våren 2010. Vi väljer i detta nummer av nyhetsbladet att göra en slutlig redovisning kring hur 
genomförandet av planen 2004-2015 ligger till, innan den nya planen träder i kraft för perioden 2010-2021. Vi har i detta nummer 
valt att komplettera informationen med hur förändringen varit sedan år 2004 då planperioden inleddes. Den övergripande slut-
satsen är att positionerna längs hela Räta linjen flyttas framåt, både i avseende att nyinvesteringar öppnats för trafik men också 
att planering och projektering kommit längre och därmed att igångsättandet också kommit närmre för dessa sträckor. 
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