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TRAFIKANTERNA TYCKER TILL

Medborgarna vill se förbättringar 
på Räta Linjen
Trafi kanterna ser problem med nuvarande 
Räta Linjen och vill se ett antal förbättringar. 
Intervjuer visar på att
• Pendlingen både till studier och arbete ökar 
längs med stråket
• Stråket blir allt viktigare för att kunna ta sig 
till stora handelslokaliseringar
• Trafi kanterna önskar att vägen, dess 
stan dard men också kringservice förbättras. 
Trafi kanterna önskar även att kollektivtrafi -
ken utvecklas i ett fl ertal avseenden.

ÖKADE KUNSKAPER

Seminarium i Gävle den 24/11
Räta Linjen Gruppen fortsätter att byg-
ga upp sin kunskap kring vägstråket. 
Två rapporter har hittills tagits fram, en 
som redovisar olika former av bas-
kunskaper kring stråket och en som 
mer fördjupat beskriver näringslivets 
transporter. En ny rapport kommer att 
tas fram under hösten 2006. De ökade 
kunskapen kommer att redovisas vid 
seminarier, nästa inplanerade semina-
rium är på Läkerol-Arena i Gävle den 
24/11
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UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER

Intervju med vägdirektör 
Håkan Wennerström
Ett fl ertal 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. Vi väljer att i detta nummer 
också intervjua en av de ansvariga 
vägdirektörerna Håkan Wennerström 
vid Vägverket Region Mitt. 

Räta Linjen – nu kommer investeringarna  

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, Eskilstu-
na och Västerås utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet som riksda-
gen fattade beslut om 1993. Intressenterna i detta vägstråk har under lång tid 
samarbetet under namnet Räta Linjen gruppen. Sedan 2005 har ett antal olika 
aktiviteter genomförts av Räta Linjen Gruppen, i form av rapporter, nyhetsblad 
samt välbesökta seminarier, där det senaste arrangerades i Katrineholm i april. 

Räta Linjen är särskilt viktigt för näringslivet men också för persontrafi ken. 
Sysselsättningen i stråket har ökat under den senaste tioårsperioden och den 
prognos som tagits fram av visar på att sysselsättningen kommer att fortsätta 
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Glada miner på deltagarna som byggastartade projektet 
E18 Västjädra–Västerås den 1 september 2006

att öka i stråket. Människor 
tenderar att i allt högre utsträck-
ning pendla till studier och arbete, 
så också längs Räta Linjen. I detta 
nummer av nyhetsbladet från Räta 
Linjen Gruppen sätter vi därför ett 
särskilt fokus på persontrafi kens 
synpunkter och behov.

Det arbete som lagts ned på att 
motivera att investeringar görs på 
Räta Linjen har nu givit resultat. 
Den 25 augusti 2006 byggstartade 
förbifart Sala och strax därefter 
den 1 september byggstartade 
projektet Västjädra–Västerås. 
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Resultat av Räta Linjen Gruppens projektarbete 
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 
planerings omgång. Projektet rymmer tre stycken huvudaktiviteter: Rapporter, Nyhetsblad och Seminarier

Seminariet kommer att fokusera på
• Gävleborgs roll i ett övergripande transportsystem
• Regionhandel
• Statens rikskombiterminalstrategi
• Vägverkets planering och åtgärder
• Paneldiskussion 

Anmälan görs senast  den 
10 november till Gunnar Barkman 
gunnar.barkman@vasteras.se

Räta Linjen Gruppen har nöjet 
att inbjuda till ett seminarium 
på Läkerol-Arena i Gävle. 
Seminariet arrangeras 24 
november kl. 09.30 till 12.30 
med efterföljande lunch.

INBJUDAN TILL SEMINARIUM DEN 24 NOVEMBER 2006

Seminariet på Stora Djulö
Den 28/4 arrangerade Räta Linjen Gruppen ett seminarium på 
Stora Djulö, strax utanför Katrineholm. Ett femtiotal personer hade 
uppmärksammat inbjudan. Göran Dahlström, kommunstyrelsens 
ordförande i Katrineholms kommun hälsade välkommen. Represen-
tanter från Regionförbundet Sörmland, Norrköpings hamn berättade 
om förutsättningar och krav. Vägdirektör Christer Agerback berät-
tade om de åtgärder som Vägverket planerar längs med Räta Linjen 
stråket. Avslutningsvis så betonade Göran Dahlström vikten av att 
Förbifart Katrineholm genomförs. En dokumentation av de presenta-
tioner som gjordes på seminariet har sammanställts på en CD.

Räta Linjen Gruppens organisation
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:
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. 

Begäran om förskottering av Östra 
Förbifarten Katrineholm
Katrineholms kommun har i augusti 2006 uppmärksammat Närings-
departementet att man avser att uppta förhandlingar med Vägverket 
om förskottering av Östra Förbifarten Katrineholm. Den skrivelse 
som skickats in har undertecknats av fl era olika aktörer, dels Re-
gionförbundet Sörmland dels Norrköpings kommun och Eskilstuna 
kommun. Räta Linjen Gruppens ordförande i den politiska styrgrup-
pen har också undertecknat skrivelsen. Frågan avgörs av reger-
ingen och skivelsen avser att uppmärksamma regeringen på vikten 
av ett positivt beslut i frågan.

Räta Linjen får gemensamt vägnummer 56
Från trafi kanternas synpunkt är det olyckligt att en nationell stamväg 
skyltas med sju olika vägnummer. Med detta argument har Räta 
Linjen Gruppen engagerat sig för att stråket ska få ett gemensamt 
vägnummer med följande sträckning: Norrköping-katrineholm-
Kungsör-Västerås-Sala-heby-Gysinge-Gävle.
Ändringar i utmärkningen med vägnummer och ortnamn kommer 
enligt beslut av Vägverket att vara genomfört senast 2007-06-30.

Betydelsen av näringslivets godstransportströmmar längs Räta Linjen ökar när 
terminallägen fl yttar ut från de centrala lägena i Stockholmsregionen
Räta Linjen Gruppen har låtit ta fram en särskild rapport som belyser 
näringslivets godstransporterna. 
Det inrikes godstransportarbetet domineras av lastbilstrafi ken. 
Framför allt är det den långväga lastbilstrafi ken som ökat. Beroende 
på vilken typ av varor som transporteras så ser rörelsemönstret 
olika ut. Dels handlar det om dagligvaror som huvudsakligen kom-
mer söderifrån och ska till Stockholm-Mälardalsregionen i stort, dels 
handlar det om mer industriproduktion som kommer huvudsakligen 
norrifrån och i sina uttransporter nyttjar Räta linjen stråket för att nå 
viktiga omlastningscentraler i exempelvis de hamnlägen som fi nns 
längs med Räta Linjen stråket. För bägge dessa fl öden spelar Räta 
Linjen en roll.

Närheten till hamnar och fl ygplatser påverkar terminallokalisering 
tillsammans med tillgänglighet till det område som skall betjänas 
och kostnaderna för etablering, arbetskraft och transportservice.
Stockholmsregionen blir alltmer detsamma som Mälarregionen. 
Regionens utveckling och globala logistiktrender gör att terminallo-
kaliseringar utanför själva Stockholmsregionen blir allt intressantare. 
Terminaler fl yttar längre västerut på båda sidor om Mälaren exem-
pelvis Västerås och Eskilstuna pga billigare mark, lägre lönekostna-
der, tillgång till lämplig personal. Dessa lägen ger koppling till mot 
Göteborg (och Norgemarknaden) och mot Jönköping/Skåne.

Göran Dahlström, kommunstyrelsen orförande i Katrineholm vid 
seminariet på Stora Djulö.
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Medborgarnas förändrade resmönster ställer krav 
på åtgärder
I detta nummer av nyhetsbladet från Räta Linjen Gruppen har vi satt ett särskilt fokus på medborgarnas synpunkter och 
behov. De intervjuade har det gemensamt att de behöver Räta Linjen för sina resor.

Lennart Carlsson, VD Valbo köpcentrum
Vilka olika företag fi nns idag i Valbo köpcentrum?
I Valbo Köpcentrum fi nns ett drygt femtiotal butiker. Det fi nns en 
rad olika handlare inom många fackområdet. Vi vill erbjuda våra 
kunder ett samlat köpcentrum med ett brett spektra av produkter. 
Vi erbjuder företag inom områden som livsmedel, kläder & skor, 
möbler, bygg & trädgård, ljud & bild, vitvaror, färg & verktyg, 
leksaker, husgeråd och hemtextil. Vi erbjuder kända företag inom 
alla dessa områden, här fi nns även service i form av apotek och 
systembolag.
I direkt anslutning till Valbo köpcentrum så fi nns ytterligare ett antal 
etableringar som stärker hela områdets karaktär som handelscen-
trum.

Hur har och är utvecklingen för Valbo köpcentrum?
Valbo köpcentrum byggdes på 1970-talet och var då med 30 000 
kvm Sveriges största externa köpcentrum. Under delar av 1980-
talet så genomgick köpcentrumet en tuff period pga prisutveckling 
och höga bensinpriser. År 1992 byggdes centrumet ut med yt-
terligare 3000 kvm. Även under 1990-talet genomgick centrumet 
en tuff period pga av den nationella lågkonjunktur som drabbade 
landet. År 2000 etablerade sig Systembolaget i Valbo köpcentrum. 
Utvecklingen blev allt mer positiv och år 2002 etablerade sig ytterli-
gare 15 aktörer på en nybyggd yta om 5000 kvm. Sedan årsskiftet 
2002/2003 har den positiva utvecklingen stegrats och fram till 2005 
så fi nns studier på att antalet besökare per år ökat från 3 miljoner 
till 4,2 miljoner. Totalt så ligger omsättningen för enbart Valbo köp-
centrum på 900 Mkr per år, med de övriga omkringliggande affärs-
verksamheterna så är årsomsättningen för hela området på ca 1 
400 Mkr. Totalt så är Valbo köpcentrum idag på ca 42 000 kvm.

Vad vet ni om era kunder som besöker Valbo idag. Från 
vilka orter kommer de?
Våra kunder kommer huvudsakligen från de närmaste tätorterna 
som Gävle, Valbo och Sandviken. En betydande del kommer 
också från städer och tätorter i det närmaste omkringlandet som 
exempelvis Tierp, Älvkarleby, Söderhamn, Ockelbo, Falun och 
Borlänge. Söderifrån kommer de ifrån Tärnsjö och uppåt. Från och 
med Sala så är dragningskraften söderut mer påtaglig än norrut. 
En viktig bricka i hur kunderna attraheras av olika köpcentrum är 
de större möbelaffärer som exempelvis IKEA. Vi vet att kunderna 
söker upp IKEA på ungefär en timmes avstånd med bil.

Har ni några synpunkter på infrastrukturen?
Infrastrukturen omkring och till Valbo köpcentrum har utvecklats 
och förbättras. Det behövs ytterligare ett antal insatser. Just nu  
anläggs det en rondell där avfarten från riksväg 80 möter riksväg 
67. Det underlättar infarten till Valbo köpcentrum samtidigt som kö-
bildningar ut på riksväg 80 undviks. Ytterligare en cirkulationsplats 
har relativt nyligen anlagts på Valbovägen, för att skapa bättre 
trafi kkapacitet och naturligtvis också en trafi ksäkrare miljö.
Merparten av de som besöker Valbo köpcentrum gör det med bil 
och de samordnar ofta sin inköpsresa genom att besöka fl era olika 
butiker, vilket också innebär en tung last. I och med att Valbo köp-
centrum också är en stor arbetsplats så tycker vi att kollektivtrafi -
ken fungerar bra till och från Sandviken respektive Gävle. Det vi 
möjligen skulle önska är att bussar mellan Falun och Gävle också 
stannar till i högre utsträckning i Valbo.

Förbättringar av infrastrukturen vid Valbo köpcentrum. En ny cirkulations-
plats anläggs för att öka trafi kkapaciteten och trafi ksäkerheten.

Jan Tofting, Landstinget i Sörmland 
Hur ser det nya organisationen av länssjukvården ut?
Landstinget i Sörmland har förändrat sin nuvarande organisation 
och har numera en ny gemensam länsorganisation sedan år 2005. 
Landstingsdirektören är tillika sjukhusdirektör som ansvarar för sjuk-
vården tillsammans med tre divisionschefer: Närvård, Länssjukvård 
och Medicinsk service. Närvården i form av vårdcentraler är basen 
i hälso- och sjukvården. Länssjukvården dvs sjukhusen i Sörmland 
ska i första hand ta emot patienter som behöver specialistvård eller 
som har blivit akut sjuka. Organisationen och ansvaret för detta skär 
över de tre sjukhusen: Nyköpings lasarett, Kullbegska sjukhuset i 
Katrineholm och Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det innebär att en chef 
för ortopedverksamheten i landstinget är det för verksamheten såväl 
i Nyköping som i Eskilstuna och Katrineholm. Det innebär att en 
allt större arbetsfördelning med stordriftsfördelar kan bedrivas inom 
landstingets verksamhet. 
Det har över lång tid skett en successiv specialisering inom vården. 
En del operationer genomförs inte så ofta då är det viktigt att dessa 
koncentreras till en och samma plats i syfte att kunna erbjuda patien-
terna lika hög kvalité över hela länet. 

Vad innebär det för resandet?
Den nya organisationsförändringen innebär ett ökat intresse av att 
kunna både förfl ytta specialister och patienter mellan olika sjukhus 
inom Sörmland. Mellan Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Kullgrenska 
sjukhuset i Katrineholm är utbytet mellan specialister och patienter 
störst. Vid Kullgrenska sjukhuset genomförs enbart planerade opera-
tioner därför blir många, även från andra delar av länet, inbokade för 
operationer på dagtid. Dessa patienter behöver i ökad utsträckning 

färdas fram och tillbaka till Katrineholm. 

Vilka önskemål har ni när det gäller infrastruktur?
En förbättring av infrastrukturen och kollektivtrafi ken underlättar för 
både specialister och patienter att förfl ytta sig till och från de olika 
sjukhusen, vilket understödjer den organisation som vi har av läns-
sjukvården i Sörmland. Eftersom det är ett särskilt stort intresse 
både för medarbetare och patienter att ta sig mellan Katrineholm 
och Eskilstuna så är vi särskilt intresserade av att se förbättringar av 
infrastrukturen där. Den nuvarande vägen är mycket undermålig. 
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 Tid Åtgärder / Sträcka Skede * Kostnad Aktuell information
A 2006-2007  Förbifart Sala (delen Broddbo–Sör Kivsta) 9 315 Mkr Byggstartades den 25/8 2006. Planeras att öppnas för trafi k 2008.
 2008-2011
B 2006-2007 Västjädra–Västerås 9 168 Mkr Byggstartades den 1/9 2006. Planeras öppnas för trafi k 2008.
 2008-2011
C 2008-2011 Stingtorpet–Tärnsjö 4 265 Mkr Arbetsplan påbörjad
D 2008-2011 Förbifarten Katrineholm  4 385 Mkr Arbetsplan påbörjad
  2012-2015
E 2006 Miljö- och trafi ksäkerhetsåtgärder:   
  Rv55/56 Ändebol–Djulö 7  Hastighetskameror kommer att monteras 2006
  Rv55/56 Katrineholm–Stora Sundby 7  Hastighetskameror kommer att monteras 2006
  Rv53 Kvicksund–Västjädra 7  Hastighetskameror kommer att monteras 2006 
  Rv67 Sala–Heby 7  Hastighetskameror kommer att monteras 2006
F 2006 Förbättrings- och underhållsinsatser:   
  Rv55/56 Ändebol–Djulö   Nytt slitlager har anlagts i juni 2006
 2006 E18 genom Västerås (mellan rv66 och rv67)   Nytt slitlager kommer att anläggas hösten 2006 
 G  Planering och projektering:
  Hedesunda–Valbo 1  Förstudie klar, vägutredning kommer att påbörjas
  Tärnsjö–Länsgräns X 4  Förstudie klar, arbetsplan påbörjad hösten 2006
  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–Ändebol 9  Mötesfri landsväg, s.k. 2+1-väg. Byggstartad hösten 2006

Viktiga investeringar på Räta Linjen har byggstartas 
Räta Linjen Gruppen följer succesivt upp de infrastrukturåtgärder som fi nns med i de planer som beslutats av riksdagen. 
Två  större efterlängtade byggprojekt har nyligen byggstartas dels förbifart Sala dels Västjädra - Västerås.

Vad är er inställning till Räta Linjen?
Räta Linjen är en viktig väg. På de delar av Räta Lin-
jen som går igenom Vägverksregion Mitt är dock inte 
trafi kfl ödena, relativt andra stråk, anmärkningsvärt 
höga. Av den trafi k som går på Räta Linjen utgör den 
tunga trafi ken en mycket hög andel. Som jag ser det 
är det denna höga andel som är det mest utmärkande 
karaktärsdraget för Räta Linjen som helhet. För dessa 

nationella näringslivstransporter från norra till södra Sverige utgör Räta Linjen 
en viktig förbindelselänk.  

Vilken kunskap har Vägverket om vad trafi kanterna anser ?
Vi bygger upp vår inställning bl.a. på de synpunkter och åsikter som framförs till 
oss från trafi kanterna. På Vägverket Region Mitt har vi exempelvis inrättat ett 
näringslivsråd för att kunna föra direkta samtal och diskussioner.

Är Vägverket idag nöjd med den standard som Räta Linjen har?
Nej, det kan vi inte vara men samtidigt så fi nns det för närvarande andra vägar 
inom vår vägverksregion som vi anser har en högre prioritet när det gäller de 
större investeringarna, exempelvis objektet E4 Enånger-Hudiksvall. 

Vilka åtgärder avser ni att genomföra på Räta Linjen?
Det som närmast kommer att ske är att vi gör en omskyltning så att Räta Linjen 
får ett gemensamt vägnummer, väg 56. Vi från Vägverket Region Mitt har varit 
positiva till denna förändring. Vi kommer vidare att driva på projekteringen på 
sträckan Hedesunda till Valbo genom att utifrån den förstudie som nu fi nns ta 
fram en vägutredning för den nordliga etappen. Vi har också gjort investeringar 
i form av en ny rondell vid det expanderande Valbo köpcentrum, denna åtgärd 
har kunnat genomföras med hjälp av medel som uppstått i samband med en 
effektivisering av vår organisation.
Hur ser ni på Räta Linjen Gruppens initiativ och arbete?
Vi är mycket positiva och anser att det är en förutsättning att det från lokalt och 
regionalt håll fi nns en enighet kring vilka behoven är, det är särskilt viktigt för en 
gränsöverskridande väg som Räta Linjen.

Den höga andelen tung trafi k är det mest 
utmärkande för Räta Linjen

Håkan Wennerström är sedan den 1 december 
2004 vägdirektör vid Vägverket Region Mitt, som är 
väghållare för den norra delen av Räta Linjen.
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Åtgärder på Rä ta 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 trafi k.
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