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PROJEKTLEDARNA TYCKER TILL

Intervjuer med projektledarna 
för väginvesteringarna 
Vi har i detta nummer av nyhetsbladet 
valt att intervjua projektledarna för 
 några av de större väginvesterings-
åtgärder som fi nns längs med Räta 
Linjen. 
Utifrån projektledarnas perspektiv så 
kommer de nya projekten att förbättra 
ett antal av de problem som idag fi nns 
för trafi kanterna längs med Räta Linjen. 

ÖKADE KUNSKAPER

Seminarium i Heby den 23 november  
Räta Linjen Gruppen fortsätter att bygga 
upp sin kunskap kring vägstråket och vidare-
förmedla detta i samband med seminarier. 
Nästa seminarium kommer att arrangeras 
den 23/11 i Heby Folkets hus. Fokus vid detta 
 seminarium kommer att vara transportinfra-
struktur. Näringsdepartementets statssekre-
terare Leif Zetterberg, Vägverkets stf gene-
raldirektör Lena Erixon, Vägdirektör Caroline 
Ottosson, Regeringens förhandlingsman 
kring hamn- och kombiterminaler Bengt-Ove 
 Birgersson kommer alla medverka.  
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UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER

Intervju med planeringschef 
Knut Hawby
Ett fl ertal olika åtgärder och investe-
ringar ska göras på Räta Linjen enligt 
den nu gällande 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 planeringscheferna 
Knut Hawby vid Vägverket Region 
Mälardalen. 

Räta Linjen – nu med ett gemensamt 
vägnummer, väg 56 

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
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, Eskils-
tuna och Västerås utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet som riks-
dagen 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 Eskilstuna i mars. 
Ytterligare ett konkret resultat av gruppens verksamhet har blivit att transport-
korridoren numera har ett gemensamt vägnummer längs hela dess sträckning, 
väg 56.

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 den kommande åtgärdsplanering som trafi kverken ska påbörja för 
perioden 2010-2019. I detta nummer av nyhetsbladet från Räta Linjen Gruppen 
sätter vi därför ett särskilt fokus på några av de större infrastrukturprojekt som 
behöver komma till stånd under denna kommande planeringsperiod.
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Hela vägstråket från Norrköping till Västerås har nu ett gemensamt vägnummer, väg 56
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Räta Linjen Gruppen arbetar för mötesfri väg 2020
Räta Linjen Gruppens projektarbete har bedrivits under perioden 2005-2007 och arbetet fortsätter under 2007-2009. Projek-
tets syfte är tillvarata intressen i den Nationella vägplanen 2004-2015 samt att skapa en bredare kunskapsplattform inför 
kommande planeringsomgång. Projektet rymmer tre stycken huvudaktiviteter: Rapporter, Nyhetsblad och Seminarier. 

Seminariet kommer att fokusera på
•  Näringsdepartementets arbete med 

att ta fram en infrastrukturproposi-
tion. Näringsdepartementets stats-
sekreterare Leif Zetterlberg kommer 
att medverka.

Anmälan görs senast den 
16 nov. till Gunnar Barkman 
gunnar.barkman@vasteras.se

Räta Linjen Gruppen har nöjet att inbjuda till ett seminarium i Heby Folkets hus 
den 23 november kl. 09.30 till 12.30 med efterföljande lunch.

INBJUDAN TILL SEMINARIUM I HEBY DEN 23 NOVEMBER 2007

Lyckat seminarium i Eskilstuna i mars 2007
Den 23 mars arrangerade Räta Linjen Gruppen ett seminarium i 
Eskilstuna. Ett fyrtiotal personer hade uppmärksammat inbjudan. 
Hans Ekström, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kom-
mun, hälsade välkommen. Inledningsvis berättade Västmanlands 
landshövding Mats Svegfors om Ansvarskommitténs slutbetän-
kande och då särskilt hur detta skulle påverka beslutsprocessen 
vad gäller infrastrukturplanering. Håkan Johansson från Sveriges 
kommuner & landsting diskuterade utifrån rubriken ”Räta Linjen – 
en räcka investeringsobjekt eller en del av samhällsutvecklingen” 
om transportsystemets betydelse för tillväxten. Bengt Andersson, 
WSP Analys & Strategi, berättade om de baskunskaper som Räta 
Linjen Gruppen hittills arbetat fram. Den sista föredragningen var 
från vägdirektör Christer Agerback som bl.a. berättade om de 
åtgärder som Vägverket planerar längs med Räta Linjen stråket. 
Avslutningsvis sammanfattade Johan Nilsson, Eskilstuna kom-
mun, 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. 
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Räta Linjen Gruppen har en gemensam vision 
om en mötesfri väg år 2020
En mötesfri väg innebär en väg med hög tillgänglighet och god 
trafi ksäkerhet. För att kunna erbjuda en mötesfri väg längs hela Räta 
Linjen behövs förbättringar av sträckorna mellan Katrineholm, Kungsör 
och Eskilstuna; mellan Kviscksund och Västjädra; mellan Sala och 
Heby samt mellan Tärnsjö och Valbo

En överslagsmässig uppskattningen av kostnaden för att uppnå visio-
nen om en mötesfri väg har gjorts. Kostnaden uppskattas till 1 500 Mkr.

Räta Linjen fi ck gemensamt vägnummer 56
Från trafi kanternas synpunkt är det olyckligt att en nationell stamväg 
skyltas med sju olika vägnummer. Med detta argument hade Räta 
Linjen Gruppen engagerat sig för att stråket skulle få ett gemensamt 
vägnummer med följande sträckning: Norrköping-Katrineholm-Kungs-
ör-Västerås-Sala-Heby-Gysinge-Gävle.
Ändringar i utmärkningen med vägnummer och ortnamn har under 
sommaren 2007 genomförts.

• Bengt-Ove Birgersson, regeringens förhand-
lingsman, kommer att redovisa sin hamn- och 
kombiterminalutredning

• Lena Erixson, Vägverkets stf GD, och Caroline 
Ottosson, den nya vägdirektören för Vägverket 
Region Mitt kommer att delta

Hans Ekström, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna kommun, hälsade välkommen
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Rolf Svahn, projektledare Stingtorpet–
Tärnsjö
Vad är problemet med nuvarande väg?
Nuvarande väg mellan Stingtorpet och Tärnsjö har låg standard i 
förhållande till trafi ksituationen på vägen. Vägbredden är 6,5 meter 
och stäckningen är delvis kurvig med dålig sikt. Tillåten hastighet är 
90km/timme. Nuvarande vägstandard uppfyller inte kraven för god 
standard enligt Vägverkets rekommendationer.

Vilka effekter skulle projektet innebära?
Investeringen Stingtorpet-Tärnsjö skulle innebära stora förbättringar 
för näringslivets transporter. Här fi nns också stora vinster för miljön, 
genom att en omfattande grundvattentäkt skyddas.

Vad har hänt den senaste perioden?
I februari 2007 genomfördes två markägarsammanträden och efter 
det har ett fl ertal markägare fått besök på plats och en del juste-
ringar av väglinjen har därefter gjorts.

Vad händer framöver?
Vägverket fortsätter arbetet med att ta fram en arbetsplan. I arbets-
planen kommer vägens exakta läge inom den tidigare bestämda ter-
rängkorridoren att läggas fast. För att kunna bestämma läget görs 
en hel del markundersökningar. Dessa undersökningar kommer att 
vara klara före semestrarna 2007. En sammanvägning av fakta från 
arkeologer, markundersökningar, önskemål från markägare, miljö, 
trafi kteknik, etc, etc görs innan det slutliga läget för vägen bestäms. 
Det kommer att ske hösten 2007. 

När planeras byggstart?
Vägprojektet fi nns med i nationella planen för väginvesteringar med 
byggstart någon gång mellan år 2008–2011. Planen utgår från de 
ramar vi blivit tilldelade att planera efter. Planen kommer att revide-
ras under hösten 2007 och det är möjligt att en förändring av tidpla-
nen måste göras.

Intervju med Vägverkets projektledare
"#�����$��#���#%&%&#"

Vi har i detta nummer av nyhetsbladet valt att intervjua projektledarna för några av de större väginvesteringsåtgärder som 
fi nns längs med Räta Linjen. Utifrån projektledarnas perspektiv så kommer de nya projekten att förbättra ett antal av de 
problem som idag fi nns för trafi kanterna längs med Räta Linjen.

Lars Dahlman, projektledare Östra 
Förbifarten Katrineholm
Vad är problemet med nuvarande väg?
Problemet är den genomgående trafi ken I Katrineholm tätort och 
därmed trafi ksäkerheten och miljöbelastningen. Trafi ken genom 
 Katrineholm orsakar buller, luftföroreningar, barriäreffekter samt 
leder till en stor risk för trafi kolyckor inne i staden.

Vilka effekter skulle projektet innebära?
Investeringen är helt grundläggande för att Katrineholm ska kunna 
lyckas med sin ambition om att skapa en attraktiv stadsmiljö. Stora 
tillgänglighetsvinster fi nns för alla trafi kantgrupper. 

Vad har hänt den senaste perioden?
I höstas arrangerade Katrineholms kommun och Vägverket Region 
Mälardalen gemensamt en s.k. charrette om stadens utformning 
efter det att Östra förbifarten byggts ut. 

Vad händer framöver?
Arbetsplan har varit utställd. Vägverket kommer nu att fastställa 
arbetsplanen. Detta annonseras ut och meddelas markägare och 
sakägare. Kommer det inte in några yttrande efter detta så vinner 
arbetsplanen laga kraft och Vägverket har då rätt att ta marken i 
anspråk för byggnation.

När planeras byggstart?
Vägen fi nns med i nationella planen för väginvesteringar med bygg-
start någon gång mellan år 2012–2015. Planen utgår från de ramar 
vi blivit tilldelade att planera efter. Planen kommer att revideras 
under hösten 2007 och det är möjligt att en förändring av tidplanen 
måste göras.

Genomfart i Katrineholm

Stingtorpet-Tärnsjö
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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 4 325 Mkr Arbetsplan pågår
D 2008-2011 Förbifarten Katrineholm  4 550 Mkr Arbetsplan pågår
  2012-2015
E 2006 Miljö- och trafi ksäkerhetsåtgärder:   
  Rv56 Västerås–Sala 10  TS-kameror har monterats 2006
  Rv56 Kvicksund–Västjädra 10  TS-kameror har monterats 2006
 G  Planering och projektering:
  Hedesunda–Valbo 1  Förstudie klar, vägutredning kommer att påbörjas
  Länsgräns X till Hedesunda 0  Översyn av lämpliga åtgärder kommer att påbörjas inom kort
  Tärnsjö–Länsgräns X 7  Förstudie och arbetsplan klar 2006. Bygghandling pågår 2007.
  Sala–Heby 1  Förstudie klar, nästa steg arbetsplan, oklart när detta steg tas
  Västerås–Sala 4  Förstudie klar, arbetsplan pågår under 2007. 
  Ändebol–Strångsjö 4  Mötesfri väg, 1+1 med omkörrningsfält. 
  Simonstorp–Ändebol 8  Mötesfri väg, s.k. 2+1-väg. Byggstartas 2007, klar 2008.

Viktigt att investeringarna längs Räta Linjen fortsätter
Räta Linjen Gruppen följer succesivt upp de infrastrukturåtgärder som fi nns med i de planer för perioden 2004-2015 som 
 beslutats av riksdagen. Trafi kverken har under sommaren överlämnat underlag till regeringen för att ta fram en infrastruktur-
proposition. Trafi kverken förväntas därefter upprätta nya planer för perioden 2010-2019. Det är av stor vikt att det även fort-
sättningsvis genomförs investeringar längs Räta Linjen, så att den vision som utpekats – mötesfri väg år 2020 – kan uppnås.

Knut Hawby är sedan 2004 planeringschef vid Vägverket Region Mälardalen 
och ingår därmed även i regionens ledningsgrupp.

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, fram förallt för godstrafi k. Utvecklingen och fram-
tiden för stråket hänger samman med hur situationen ser ut idag. Troligen 
innebär det en för stärk ning av kopp lingen till att detta är ett viktigt godsstråk. 
Flera av de utredningar som regeringen gjort stärker att Räta Linjen är ett 
viktigt godsstråk, jag tänker då dels på godstransportdelegationens arbete 
men också på den nyligen presenterade hamn- och kombiterminalutred-
ningen.

Är Vägverket idag nöjda med den standard som Räta Linjen har?
Nej, det kan vi inte vara. Räta Linjens utformning har idag en lite varierande 
standard. Vissa sträckor har en bra standard utifrån den trafi k som idag går 
där medan andra sträckor har en undermålig standard. 

Hur ser du på Räta Linjen Gruppens vision om en mötesfri väg år 2020?
Jag kan dela den visionen om att kunna erbjuda trafi kanterna en mötesfri 
väg. Det är en rimlig ambition att en nationell väg med så mycket trafi k, och 
speciellt mycket tung trafi k, ska ges en sådan utformning och standard. Tar 
man utgångspunkt i delsträcka för delsträcka längs med Räta Linjen så kan 
jag också notera att fl era av de insatser som vi planerar och projekterar för 
väl stämmer in i visionen. Vi kan dock inte utlova att den mötesfria vägen 
fi nns redan år 2020. Vägverket behöver arbeta utifrån vår nationella vägplan, 
vilken fastställs av riksdag och regering. Den turordning som fi nns antagen i 
planen är vår prioritering. 

Hur ser ni på Räta Linjen Gruppens projektarbete?
Det är bara positivt om vi kan samarbeta och hjälpas åt med ta fram kunskap 
om stråket och hur det nyttjas av våra olika trafi kanter.

Vi delar ambitionen om en mötesfri väg längs 
hela 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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