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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 mindre men effektiva väg-
investeringsåtgärder som fi nns längs 
med Räta Linjen. Utifrån projektledar-
nas perspektiv kommer de nya projek-
ten att förbättra ett antal av de problem 
som idag fi nns för trafi kanterna längs 
med Räta Linjen

ÖKADE KUNSKAPER

Seminarium i Norrköping 
april 2007  
Räta Linjen Gruppen fortsätter att 
bygga upp sin kunskap kring vägstråket 
och vidareförmedla detta i samband 
med seminarier. Nästa seminarium 
kommer att arrangeras den 11 april i 
Norrköping. Fokus kommer att vara på 
näringslivets gods- och logistikfrågor. 
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UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER

Intervju med Lena Erixon
Ett fl ertal olika åtgärder och investe-
ringar ska göras på räta linjen enligt 
den nationella vägplanen för perio-
den 2004-2015 som har beslutats av 
riksdagen. Vi har gjort en sammanställ-
ning och redovisning av åtgärderna 
och intervjuar en av de ansvariga 
ställföreträdande generaldirektör Lena 
Erixon vid Vägverkets Huvudkontor om 
genomförandet. 

Räta Linjen är fortsatt attraktiv 
för näringslivets transporter 

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, väg 56, mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, 
 Eskilstuna, 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. 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 Heby i november 2007.
Räta Linjen Gruppen har, under de senaste åren, arbetat 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. 
Ett viktigt konstaterande är att de senaste trafi ksiffrorna för Räta Linjen visar på 
att den tunga trafi ken fortsätter att öka längs Räta Linjen. Vägstråket fortsätter att 
utgöra ett attraktivt alternativ för nord-sydliga näringslivstransporter. Det fi nns dels 
trafi ksiffror som stöder detta och dels uppgifter som framkommit i samband med 
diskussioner med olika aktörer.
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Tor Marntell från SätraGroup kunde i 
samband med Räta Linjen Gruppens 
seminarium i Heby konstatera att 
den tunga trafi ken har alltid haft ett 
dominerande inslag längs hela Räta 
Linjens sträckning. Vägstråket Räta 
Linjen fortsätter att vara attraktiva för 
näringslivets transporter och därmed 
ökar också den tunga trafi ken.
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Fortsatt fokus på visionen om att skapa en mötesfri väg år 2020
Räta Linjen Gruppens projektarbete har bedrivits under perioden 2005-2007 och arbetet fortsätter under 2007-2009. Projek-
tets vision är att skapa en mötesfri väg senast år 2020 och projektets 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 
Norrköping/Linköpings gemensamma 
översiktsplanering för en fjärde storstads-
region. Om utveckklingen i Norrköpings 
hamn och hur viktiga investeringar längs 
Räta Linjen stöttar upp denna.

Anmälan görs senast den 
4 april till Gunnar Barkman 
gunnar.barkman@vasteras.se

Räta Linjen Gruppen har nöjet att inbjuda till ett seminarium i Norrköping den 11 
april kl. 09.30 till 12.30 med efterföljande lunch.

INBJUDAN TILL SEMINARIUM I NORRKÖPING DEN 11 APRIL 2008

Lyckat seminarium i Heby i november 2007
Den 11 november arrangerade Räta Linjen Gruppen ett seminarium 
i Heby. Ett fyrtiotal personer hade uppmärksammat inbjudan. Carina 
Schön, kommunstyrelsens ordförande i Heby kommun, hälsade 
välkommen. Inledningsvis berättade Näringsdepartementets stats-
sekreterare Leif Zetterberg om departementets syn på planering av 
transportsystemet och blickade också framåt mot den kommande 
planeringsomgången 2010-2019. Regeringens förhandlingsman 
kring hamn- och kombiterminaler Bengt-Ove Birgersson redovi-
sade sitt betänkande. Vägverkets stf generaldirektör Lena Erixon 
berättade om Vägverkets olika insatser med ett särskilt fokus på 
effekterna av mötesfria landsvägar. Tor Marntell från Sätra Group, 
som har mycket sågverksprodukter på vägarna, berättade utifrån 
sin utgångspunkt om behoven av investeringar. Nye Vägdirektö-
ren i Vägverket Region Mitt, Caroline Ottosson, avslutade med att 
berätta om vilka insatser de avser att vidta längs Räta Linjen, bla. 
kommer planerings- och projekteringsläget fl yttas framåt på ett par 
av de norra delarna av Räta Linjen. En dokumentation av de pre-
sentationer som gjordes på seminariet har sammanställts på en CD.

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 Gruppens material var en del i 
regionernas utställning på centralen
I oktober genomfördes en utställning på Stockholms central där 
Sveriges olika regioner beskrev sina olika behov kring transport- 
och infrastruktur. Räta Linjen Gruppen har tagit fram en särskild 
broschyr som kunde spridas i samband med detta tillfälle.

Räta Linjen Gruppen har sammanställt och 
samlat allt sitt underlag
Räta Linjen Gruppen har, under de senaste åren, arbetat 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. Ett initiativ 
har därför tagits att samla allt underlag på en CD, vilken kommer att 
spridas via nätverket. 

• xx
• xx

Deltagarna vid Räta Linjen Gruppens seminarium i Heby

Räta Linjen är fortsatt viktig för näringslivets 
transporter
Räta Linjen har alltid haft en hög andel av näringslivets transporter 
mellan södra och norra Sverige. Utmärkande för stråket har varit 
hög andelar av tunga transporter. Räta Linjen Gruppen har låtit 
studera de senaste trafi kmätningarna som fi nns med anledning av 
att se om vägstråket även fortsättningsvis är attraktivt. Det handlar 
om de fasta trafi kräkningspunkter som Vägverket har låtit installera 
längs bla Räta Linjen och som succesivt mäter och lägger ut trafi k-
datan på Vägverkets hemsida. Mätresultaten från dessa fasta punk-
ter visar att både antalet och andelen tung trafi k inte har förändrats 
mellan september och december 2007.  
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Rita Ekgren/Conny Lassfolk
Pågående bygge sker i samarbete mellan 
vägverksregioner
Ett samarbetsprojekt mellan vägverksregionerna Vägverket Region 
Sydöst och Vägverket Region Mälardalen pågår i syfte att skapa en 
enhetlig och bra standard på sträckan Simonstorp – Ändebol. 

På väg 56 mellan Simonstorp och Strångsjö pågår nu arbetet med 
att längs den 7,5 km långa sträckan bredda vägen till 13 m och 
installera ett vajerräcke sätts upp för att skilja körriktningarna åt. 
För att öka säkerheten för de oskyddade trafi kanterna i Simonstorp 
byggs samtidigt en gång och cykelväg med port under Rv 55.

Ombyggnaden är ett samarbetsprojekt mellan Vägverket Region 
Mälardalen och Vägverket Region Sydöst. Delen mellan Ändebol 
till länsgränsen ansvarar projektledaren Rita Ekgren vid Vägverket 
Region Sydöst för och delen mellan länsgränsen och Simonstorp 
ansvarar projektledaren Conny Lassfolk vid Vägverket Region Mä-
lardalen. 

Insatserna på den aktuella sträckan på väg 56 mellan Norrköping 
och Katrineholm är viktiga eftersom ”det är en en betydelsefull 
väg både regionalt och nationellt och den ingår som en del i det 
nationella stamvägnätet.” Vägen är en av Östergötlands viktigaste 
transportled för tung trafi k med över 1000 fordon per dygn menar 
Rita Ekberg vid Vägverket Region Sydöst. Nuvarande utformning 
av vägen med otillräcklig vägbredd kombinerat med hög andel 
tung trafi k ger vissa framkomlighetsproblem för personbilstrafi ken 
då köbildning kan uppstå efter de tunga fordonen. Insatserna görs 
naturligtvis även av förebyggande trafi ksäkerhetsskäl, även om inte 
statistiken har varit dramatisk avseende döda och svårt skadade på 
just detta avsnitt

Uppdragsledarna kan nu berättattar om att ombyggnaden av vägen 
till mötesfri landsväg är igång och ska vara klar till december 2008.

Intervju med projektledare för insatser längs Räta Linjen
"#�����$��#���#%&%&#"

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

Bengt Wåhlin 
Projektering av mötesfri landsväg pågår mellan 
Västerås och Sala
Vägverket Region Mälardalen arbetar med att ta fram en arbets-
plan för sträckan. Bengt Wåhlin är uppdragsledare för den aktuella 
sträckan. Förslaget är att det görs en ombyggnad till mötesfri lands-
väg med tre körfält och avskiljande mitträcke i vägen. Vägverket har 
tidigare tagit fram en förstudie samt beslutat att fortsätta planering 
och projektering i form av framtagande av en arbetsplan. 

Den 28 och 29 januari hölls markägarsammanträden i Grällsta byg-
degård. Då presenterades förslag på åtgärder som är nödvändiga 
för att uppnå önskat resultat för ökad trafi ksäkerhet och framkomlig-
het samt åtgärder för att mildra olägenheter för kringboende. 

”Vi fi ck en del förslag under dessa två kvällar och dessa kommer vi 
nu att bearbeta och se om vi kan tillmötesgå de olika önskemålen. 
Vi att arbetar vidare med projektering och markundersökningar där 
vi planerar nya anslutningsvägar. Undersökningarna kan vara t 
ex markavvägningar, geotekniska borrningar och arkeologiska för-
undersökningar.”

Tanken är att det ska fi nnas en arbetsplan framme sommaren 2008 
som kan skickas för faställelse hösten 2008. En eventuell byggstart 
skulle, om fi nansiering kan lösas, vara möjlig under år 2010

Rolf Wimark 
Planering av insatser pågår på de norra delarna 
Sedan tidigare har ett antal olika planerande åtgärder inletts på de 
norra delarna av Räta Linjen. Ett sådant exempel är sträckan mellan 
Hedesunda och Valbo. På denna del fi nns sedan tidigare en förstu-
die framtagen. I samband med seminariet Heby kunde regiondirek-
tören Caroline Ottosson meddela att man nu fl yttar fram de plane-
rande insatserna på så sätt att man kommer att påbörja arbetet med 
framtagandet av en vägutredning. 

Vägstandarden är idag mycket låg, vägen är både krokig och smal 
vilket leder till dåliga siktförhållanden. Eftersom bebyggelse dessut-
om fi nns i direkt anslutning till vägen uppstår bullerproblem. Särskilt 
upplevs den intensiva tunga trafi ken störande.

Ambitionen är att, precis i enligtet med Räta Linjen Gruppens vision, 
kunna skapa en mötesfri väg.
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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 2008 Beläggningsåtgärder:   
  Heby-Runhällen   Ny beläggning 2008   
 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 2008.
  Heby Stingtorpet 1  Förstudie klar
  Sala–Heby 1  Förstudie klar, nästa steg arbetsplan, oklart när detta steg tas
  Västerås–Sala 4  Förstudie klar, arbetsplan pågår under 2008. 
  Ändebol–Strångsjö 7  Mötesfri väg, 1+1 med omkörrningsfält. Byggstart 2008
  Simonstorp–Ändebol 9  Mötesfri väg, s.k. 2+1-väg. Byggstartad 2007, klar 2008

Uppföljning av genomförandet av de utpekade 
åtgärderna på Räta Linjen enligt riksdagens beslut
Trots att åtgärderna på den Räta Linjen fi nns utpekade i den av riksdag/regering beslutade Nationella vägplanen för perio-
den 2004—2015 så behöver inte detta betyda att de genomförs under utpekad tidpunkt. Planen genomförs med hänsyn till 
bl.a. den ekonomiska situationen i landet. Förändringar i planen kan också inträffa i samband med andra situationer uppstår. 
Vi kommer därför kontinuerligt i detta och de kommande nyhetsbladen att göra en uppföljning gentemot Vägverket som är 
huvudansvarig för genomförandet av de av riksdagen beslutade vägplanerna 2004-2015.

Följande frågor föreslås ställas vid den intervju som är inbokad den XX

a) Vilken funktion anser ni på Vägverket Region Mäladalen att Räta 
Linjen har idag och hur ser ni på vägstråkets utveckling?

c) Är ni på Vägverket Region Mäladalen idag nöjda med den standard 
som Räta Linjen har ?

e) Hur ser ni på prioritering av dessa olika åtgärder. Vad är viktigast att 
det blir förbättringar utifrån er horisont ?

f) Hur ser ni på att aktörerna i Räta Linjen Gruppen nu gjort en nystart i 
sitt arbete i syfte att bla. samla in baskunskap om vägstråket ?

Intervju med Lena Erixson, stf generaldirektör vid 
Vägverket Huvudkontor
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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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