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TRAFIKANTERNA TYCKER TILL

Behov av riktade miljö- och trafi k-
säkerhetsåtgärder längs Räta Linjen
Utifrån trafi kanternas perspektiv  fi nns det ett 
antal olika miljö- och säkerhetsproblem kring 
den nuvarande Räta Linjen. Intervjuer med 
medborgare som brukar stråket 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 
standard men också kringservice i form av 
rastplatser förbättras. Trafi kanterna önskar 
även att kollektivtrafi ken utvecklas i ett fl ertal 
avseenden.

ÖKADE KUNSKAPER

Mats Svegfors deltar vid semi-
narium i Eskilstuna den 23 mars
Räta Linjen Gruppen har nu initierat att 
under våren 2007 ta fram en rapport som 
sammanfattar de kunskaper som succes-
sivt växt fram under de senaste årens 
projektarbete. Denna rapport kommer att 
redovisas i samband med ett seminarium 
som Räta Linjen Gruppen ordnar i Eskils-
tuna den 23 mars 2006. Vid detta semi-
narium kommer även Mats Svegfors att 
delta för att redovisa den parlamentariska 
ansvarskommittén slutredovisning, med ett 
särskilt fokus på organisationen av frågor 
som rör transportsystemet.

Nyhetsblad nr 4 • februari 2007

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER

Intervju med vägdirektör 
Rolf Johansson
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 
Rolf Johansson vid Vägverket 
Region Sydöst.

Räta Linjen – miljön och säkerheten 
behöver förbättras 

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 Gävle i november. 

Räta Linjen Gruppens arbete under de senaste åren med att ta fram ett brett 
kunskapsunderlag kring stråkets förutsättningar och funktion kommer nu väl 
till pass i det regeringsuppdrag som nyligen givits till trafi kverken om att dels 
göra en översyn av planerna 2004-2015 dels att starta arbetet med att fi nna en 
inriktning för perioden 2010-2019. 

Räta Linjen är särskilt viktigt för näringslivet men också för persontrafi ken. 
Trafi kanterna har det gemensamt att man vill ha en väg som har en tillräckligt 
hög utformning utifrån ett miljö- och trafi ksäkerhetsperspektiv. I detta nummer ��������
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Den 24/11 ordnade Räta Linjen 
Gruppen ett välbesökt seminarium på 
den nyinvigda Läkerol Arena i Gävle. 
Seminariet inleddes med en presentation 
av den nya arenan med tillhörande 
konferensdel

av nyhetsbladet från Räta 
Linjen Gruppen sätter vi därför 
ett särskilt fokus på behovet 
av att öka insatserna av dessa 
åtgärder längs vägstråket Räta 
Linjen.
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Resultat av Räta Linjen Gruppens projektarbete 
Räta Linjen Gruppens 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
•  Ansvarskommitténs förslag och 

dess påverkan på beslutsprocessen 
vad gäller infrastrukturplanering 
(Mats Svegfors)

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

Räta Linjen Gruppen har nöjet att inbjuda till ett seminarium i Eskilstuna 
den 23 mars kl. 09.30 till 12.30 med efterföljande lunch.

INBJUDAN TILL SEMINARIUM I ESKILSTUNA DEN 23 MARS 2007

Lyckat seminarium på Läkerol Arena 
den 24 november 2006
Den 24 november arrangerade Räta Linjen Gruppen ett semina-
rium på nyinvigda Läkerol ishockeyarena i Gävle. Ett femtiotal 
personer hade uppmärksammat inbjudan. Carina Blank, kom-
munalråd i Gävle kommun hälsade välkommen. Inledningsvis så 
beskrev Christer Eirefeldt, landshövding i Gävleborgs län, länet 
och dess behov av transporter samt de målsättningar som fi nns i 
den nationella transportpolitiken. Därefter gjorde hamndirektören 
i Gävle hamn, Mikael Lööf, en redovisning av den utveckling som 
har skett och för närvarande är på gång kring hamnens utveck-
ling, och utifrån detta behovet av landinfrastruktur som knyter 
an till de hamnen och dess godstransporter. Kenth Nilsson från 
Banverket redovisade hur Banverket arbetar med järnvägsin-
vesteringar som attraherar näringslivets godstransporter. Bengt 
Andersson, Inregia AB berättade om de baskunskaper som Räta 
Linjen Gruppen hittills arbetat fram, med en särskild betoning 
på vilka krav som ställs från medborgarna. Thomas Petters-
son, Svensk Handel, tog vid och fördjupade resonemanget kring 
medborgarnas transporter utifrån handelns drivkrafter. Den sista 
föredragningen var från vägdirektör Håkan Wennerström som 
bl.a. berättade om de åtgärder som Vägverket planerar längs 
med Räta Linjen stråket. Avslutningsvis så sammanfattade Carina 
Blank sina personliga refl ektioner av de olika föredragningarna. 
En dokumentation av de presentationer som gjordes på semina-
riet 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, regioner och länsstyrelser samt även statliga verk som har ett mera 
direkt intresse i projektets resultat.  

Rapporter som redovisar ökade kunskaper 
kring Räta Linjen stråket 
Räta Linjen Gruppen fortsätter att bygga upp sin kunskap kring 
vägstråket. Tre rapporter har hittills tagits fram, en som redovisar 
olika former av baskunskaper kring stråket, en som mer fördjupat 
beskriver näringslivets transporter samt en som mer fördjupat 
beskriver medborgarnas resor. En ny sammanfattande rapport är 
under framtagande och presenteras i samband med nästa inpla-
nerade seminarium i Eskilstuna den 23/3. 

Betydelsen av handelns struktur är en viktig 
drivfaktor i medborgarnas resor 
Räta Linjen Gruppen har låtit ta fram uppgifter som särskilt belyser 
medborgarnas transporter längs med Räta Linjen stråket. Ett antal 
viktiga drivkrafter har tagits fram kring hur persontrafi ken utvecklar sig. 
Särskilt den privata servicestrukturen I form av handel anses ha en 
viktig inverkan på utvecklingen av persontransporter.
Handeln har under lång tid genomgått och genomgår en förändring 
som innebär att den koncentreras till ett färre antal punkter. I kartan 
bredvid redovisas antalet köpcentrum, med mer än 3000 kvm yta och 
inte färre än fem butiker längs Räta Linjen. Dessa köpcentrum har idag 
en tredjedel av detaljhandeln och deras andel tenderar att öka allt mer. 
En särskild effekt har IKEA för sällaninköpen. Ett antal varuhus fi nns 
längs med Räta Linjen och kring dessa fi nns även mycket annan han-

•  En sammanfattning av Räta Linjen Gruppens 
erfarenheter och insikter om förutsättningar 
och behov för vägstråket

•  Trafi kverkens arbete med översyn av plane-
ringsomgång 2004-2015 och det påbörjade 
abetet med perioden 2010-2019
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del kring sällaninköp 
lokaliserat.
Med hjälp av analys-
systemet Sampers 
så har en analys av 
persontransporterna 
länga Räta linjen 
genomförts. Denna 
analys visar att anta-
let persontransporter 
kommer att öka. Det 
som särskilt framgår 
är att det är en hög 
andel av övriga resor 
mellan orterna längs 
med Räta linjen. Detta 
stöder tesen ovan 
om att den offentliga 
servicestrukturen med 
bla sällanköpshandeln 
i viktiga punkter längs 
stråket är en viktig 
faktor.
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Claes Tingvall, trafi ksäkerhetsdirektör Vägverket
Vilken roll har Vägverket i trafi k-
säkerhetsarbetet?
Vägverket är den myndighet som har det 
övergripande ansvaret för trafi ksäkerheten

Vilka är de viktigaste trafi ksäkerhets-
problem inom vägtrafi ken?
Dödsfall och personskador genom vägtrafi ko-
lyckor är ett av de stora folkhälsoproblemen. 
I Sverige dödas varje år drygt 400 personer 
och tusentals skadas så svårt att de får 

bestående men till följd av olyckor på gator och vägar. Riksdagens 
beslut om Nollvisionen innebär att den långsiktiga ambitionen för 
trafi ksäkerheten ska vara att ingen dödas eller skadas allvarligt.

Hur bedriver Vägverket sitt trafi ksäkerhetsarbete?
Den nationella samlingen har fortsatt och accelererar nu under 
2007. Avsikten är att motivera ytterligare företag, organisationer, 
myndigheter att ansluta sig till den nationella samlingen samt att de 
tidigare aktörerna ska vässa sina avsiktsförklaringar ytterligare för 
att tydliggöra på vilket sätt de avser att bidra till ökad trafi ksäkerhet. 
Arbetet att koncentreras på följande problemområden:
• Hastighet 
• Nykterhet 
• Bälte 
Hastigheten i kollisionsögonblicket är helt avgörande för hur svårt 
människor skadas i en trafi kolycka. Hög hastighet bidrar också till 
att olyckor överhuvudtaget inträffar.
Det är självklart att inte dricka alkohol eller använda andra droger 
innan man sätter sig vid ratten. Den inställningen har de allra fl esta 
svenskar. Ändå görs i genomsnitt minst 15 000 bilresor varje dag 
i Sverige med förare som är så påverkade att de skulle dömas för 
rattfylleri om de upptäcktes. Antalet varierar kraftigt mellan dygnets 
timmar, veckans dagar och årets månader.
Alkoholen ökar riskerna i trafi ken. Av de motorfordonsförare som 
dör i trafi kolyckor har cirka 30 procent alkohol i kroppen, vid singelo-
lyckor är det nästan hälften.
Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen - både i 
framsätet och i baksätet. Om alla använde bälte skulle minst 60 liv 
sparas varje år i den svenska trafi ken. Genom att använda bilbälte 
halveras risken att dödas eller skadas allvarligt vid en kollision.

Intervju med Vägverkets miljö- och trafi ksäkerhetsansvariga
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I detta nummer av nyhetsbladet från Räta Linjen Gruppen har vi satt ett särskilt fokus på trafi kanternas synpunkter och 
behov av en väg som har en tillräckligt hög utformning utifrån ett miljö- och trafi ksäkerhetsperspektiv. Här nedan fi nner ni 
intervjuer med ett antal näringslivsrepresentanter från olika typer av branscher som har det gemensamt att de har behov 
av att nyttja Räta Linjen för sina transporter.

Lars Nilsson, miljödirektör Vägverket
Vilken roll har Vägverket i 
miljöarbetet?
Vägverket har det övergripande ansvaret 
för vägtransportsystemets miljöpåverkan.

Vilka är de viktigaste miljöproblem 
inom vägtrafi ken?
Vägtrafi ken är i dag en stor miljöbelastning 
och de tre svåraste problemen är: 
• Koldioxidutsläppen från trafi ken påverkar 
klimatet. 

• Luftföroreningar och buller påverkar människors hälsa. 
• Vägar och vägtrafi k inverkar på natur- och kulturvärden och 

vatten.
De är dessa problemområden som Vägverket fokuserar på och 
kommer att fortsätta att fokusera på.

Hur bedriver Vägverket sitt miljöarbete?
Vi i Vägverket driver miljöarbete inom många olika områden. Vi 
bygger bullerskydd, skydd för vatten, vandringshinder för djur med 
mera för att göra våra vägar mera miljöanpassade. Vi utvecklar 
nya metoder och arbetssätt för att miljöanpassa vägbyggandet och 
väghållningen. Vi samverkar med kommuner, företag, föreningar 
och andra för att minska trafi kens miljöproblem. Vi utvecklar kun-
skap och tar fram analyser för vad som kan göras för att skapa ett 
hållbart transportsystem. Vi ställer miljökrav i våra upphandlingar 
och försöker miljöanpassa vårt eget resande. Men vi behöver hjälp 
av alla trafi kanter för att nå målen och skapa goda miljöanpassade 
resemöjligheter.
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Trafi ksäkerhetskamera. Rv 55, mellan Strängnäs och Enköping
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Alkotest skolskjuts
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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:   
  Rv67 Västerås - Sala 7  Hastighetskameror kommer att monteras 2007
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 2006. Bygghandling under 2007.
  Sala–Heby 1  Förstudie klar, nästa steg arbetsplan, oklart när detta steg tas
  Västerås–Sala 1  Förstudie klar, arbetsplan påbörjas under 2007
  Simonstorp–Ändebol 8  Mötesfri landsväg, s.k. 2+1-väg. Byggstartas 2007.

Viktiga investeringar på Räta Linjen har byggstartats 
Räta Linjen Gruppen följer succesivt upp de infrastrukturåtgärder som fi nns med i de planer som beslutats av riksdagen. 
Två större efterlängtade byggprojekt har startats under 2006, dels förbifart Sala dels Västjädra–Västerås. Arbetet med de 
två återstoende stora byggprojekten i planerna, Stingtorpet-Tärnsjö och Förbifarten Katrineholm, fortskrider. Dessutom så 
kommer planeringen och projekteringen av större ombyggnadsåtgärder förbättras under 2007.

Rolf Johansson är sedan år 2002 vägdirektör vid Väg-
verket Region Sydöst, som är väghållare för den södra 
delen av Räta Linjen.

Hur ser ni på Räta Linjens funktion?
Räta Linjen har en viktig funktion för både person- och 
godstransporter, genom att den binder samman ett 
antal större orter. Utifrån mitt perspektiv så är natur-
ligtvis kopplingen till Norrköping och då framförallt till 
Norrköpings hamn en särskilt viktig funktion för Räta 
Linjen. Norrköpings hamn är ju en av de punkter som 

Kopplingen till Norrköpings hamn är en viktig 
funktion för 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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särskilt pekats ut som en strategisk nod för kombitransporter och det är viktigt 
att länkar för alla trafi kslagen har en god kapacitet till dessa terminaler. 

Vilken kunskap har ni om vad trafi kanterna anser om Räta Linjen?
Vi arbetar succesivt med att ta emot olika typer av synpunkter från våra trafi -
kanter. Det vi har uppfattat är att det är mycket lastbilar som fi nns längs med 
Räta Linjen och att det därmed också är svårt att genomföra omkörningar. 
Vi har också uppmärksammats på att oskyddade trafi kanter längs med väg-
sträckan upplever en otrygghet. 

Är ni nöjda med den standard som Räta Linjen har?
Vi är inte nöjda med den standard som Räta Linjen har, vi vill naturligtvis göra 
förbättringar men måste samtidigt anpassa oss utifrån de budgetramar vi blir 
tilldelade. Vi har redan gjort investeringar längs med Räta Linjen mot Norrkö-
ping för att förbättra framförallt trafi ksäkerheten, exempelvis genom att inves-
tera i en mötesfri landsväg, en sk 2+1 väg. Inom Vägverket Region Sydöst gör 
vi nu under 2007, i samarbete med Vägverket Region Mälardalen, ytterligare 
en 2+1 väg mellan Simonstorp och Ändebol. Vi samarbetar med Vägverket 
Region Mälardalen för att kunna genomföra en investering som har en naturlig 
start- och slutpunkt, istället för att den avslutas i anslutning till den administra-
tiva länsgränsen. 

Hur ser ni på Räta Linjen Gruppens initativ och arbete?
Vi är alltid positiva när man från lokalt och regionalt håll arbetar gemensamt 
kring övergripande frågor. Det är en stor styrka om det görs ett arbete med att 
samla ihop och strukturera de lokala och regionala synpunkterna. 


