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FyRa RösteR om 
stiNGtoRpet-täRNsjö                                          
Miljön är också ett 
mycket viktigt argument 
för Stingtorpet-Tärnsjö                                     
Flera viktiga argument finns för      
objektet stingtorpet-tärnsjö. Förbättrad 
tillgänglighet. Förbättrad trafiksäkerhet. 
Hög samhällsekonomi. Utöver 
dessa argument så innebär också 
väginvesteringen att den idag oskyddade 
grundvattentäkten för bla Uppsala stad 
skyddas. miljön är därmed ett minst lika 
viktigt argument varför det är viktigt att 
starta stingtorpet-tärnsjö omgående. 

ökade kUNskapeR          
Argumenten för Räta Linjen    
Räta Linjen Gruppen har under ett flertal 
år arbetat med att öka kunskapen om hur 
väg 56 Räta Linjen används och nyttjas. 
i detta nummer väljer vi att sammanfatta 
de allra viktigaste argumenten för Räta 
Linjen. de är:                                                       
    - trafiken, och särskilt               
      den tunga trafiken, kommer att öka                                                                      
    - standarden är för dålig                                                           
    - Genom förbättring byggs lokal/regional/           
      nationell nytta                                                       
    - Räta Linjen fungerar som                                                                                                                                              
      en avlastning förbi stockholm                                                                 

    - Räta linjen är 4 mil kortare än e4
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UppFöLjNiNG av åtGäRdeR           
Östra förbifarten Katrineholm 
byggstartas 2009                         
ett flertal olika åtgärder och investeringar 
ska göras på Räta Linjen enligt den 
nuvarande nationella vägplanen för 
perioden 2004-2015, som har beslutats  
av riksdagen. i dessa nyhetsblad har vi 
successivt följt med hur planen har 
genomförts. einar schuch, ny vägdirektör 
på vägverket Region mälardalen, 
bekräftar att östra förbifarten kan 
byggstartas redan 2009.  samtidigt får 
objektet stingtorpet-tärnsjö en ytterligare 
försenad byggstart jämfört med tidigare 

Sex mil ny mötesfri väg längs Räta Linjen
 - men objektet Stingtorpet-Tärnsjö försenas ytterligare

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,          
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 Lin-
jen Gruppen. Sedan 2005 har ett antal olika kunskapshöjande aktiviteter genomförts 
av Räta Linjen Gruppen, i form av rapporter, nyhetsblad samt välbesökta seminarier.
Visionen som Räta Linjen Gruppen har är att det till 2020 ska vara en mötesfri väg 
mellan Norrköping och Gävle. Genom den närtidssatsning som genomförs kommer 
flera av de effektiva och efterlängtade vägobjekten, i enlighet med visionen, att kunna 
genomföras. Under 2008 öppnades flera nya sträckor för trafik: Simonstorp-Ändebol, 
Västjädra-Västerås samt Förbifart Sala. Under 2009 påbörjas byggarbetet med östra 
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förbifarten Katrineholm och troligen även        
Västerås-Sala samt Tärnsjö-Länsgränsen Gävle-
borg. Summeras dessa delsträckor så handlar det 
om i storleksordningen sex mil ny mötesfri väg 
som upprättas längs Räta Linjen stråket. 
Av de sträckor som kvarstår är Stingtorpet-    
Tärnsjö den allra mest betydelsefulla att åtgärda. 
I det utkast till Nationell plan 2010-2021 som 
redovisats i april av trafikverken har detta objekt 
en försenad byggstart jämfört med nu gällande 
plan. Nuvarande väg mellan Stingtorpet och Tärn-
sjö har låg standard. Vägbredden är 6,5 meter 
och sträckningen är delvis kurvig med dålig sikt. 
Investeringen Stingtorpet-Tärnsjö skulle innebära 
stora förbättringar för näringslivets transporter. 
Här finns också stora vinster för miljön.
  

Mötesfri väg 2020 - Räta Linjen Gruppens vision
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Fakta om utvecklingskorridoren Räta Linjen
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 huvud-
aktiviteter: Rapporter, Nyhetsblad och Seminarier.

Trafiken, och särskilt den tunga trafiken, 
kommer att öka
• trafiken längs med Räta Linjen varierar, men har en genomgå-      
  ende mycket hög andel tung trafik.
• drivkrafterna i samhällsutvecklingen innebär både ökad person-   
  och godstrafik längs hela Räta Linjen.
• särskilt förändringar inom näringslivets gods- och logistiksystem       
  ger Räta Linjen ytterligare ökad betydelse. det handlar bl.a. om        
  utflyttning av logistikverksamhet från stockholmsregionen till   
  mer attraktiva lägen längs Räta Linjen. Regeringens utpekade    
  strategiska hamnar i Gävle, mälarhamnar samt Norrköping är alla  
  belägna i orter längs Räta Linjen. För den distanskänsliga tunga   
  trafiken är dessutom Räta Linjen 4 mil kortare mellan Norrköping   
  och Gävle än e4.

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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Standarden är för dålig 
standarden längs Räta Linjen varierar och ett antal olika typer av 
investeringsbehov har identifierats längs med Räta Linjen. Utöver 
dessa finns även ett stort behov av årliga förbättringsåtgärder samt 
inte minst en hög nivå på den dagliga driften. merparten av stråket 
är idag hastighetsbegränsat till 90 km/h, och det är av stor vikt att 
investeringar görs så att denna hastighetsgräns åtminstone kan 
bibehållas efter den pågående hastighetsöversynen.

Räta Linjen fungerar som en avlastning förbi 
Stockholm - 4 mil kortare sträcka än E4
Räta Linjen fungerar som en större genomgående transportled för 
tunga transporter mellan norra och södra sverige. detta är en av 
de viktigare argumenten varför Räta Linjen är en nationell stam-
väg. det handlar också om den utpekade roll som Räta Linjen fått        
genom godstransportdelegationen.

Genom en förbättring byggs lokal/regional/
nationell nytta
• Räta linjen är viktig utifrån respektive orts specifika roll. vid för  
  bättringar innebär det att de större orterna längs stråket stärker  
  sina roller som regionala centra för bl.a. handel, de får en bättre      
  utveckling av den regionala högskolan/teknikparken. de   
  mindre orterna höjer sin attraktivitet som boendeort och får en       
  bättre tillgänglighet till högre utbildning.
• Räta linjen har en storregional/regional funktion för att stärka   
  stockholm-mälarregionens flerkärnighet. en utvecklad infrastruktur  
  i en nord-sydlig riktning skulle understödja denna utveckling.
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Fyra röster om behovet av Stingtorpet-Tärnsjö
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Snart är vägplanen för sträckan Stingtorpet-Tärnsjö fastställd och parallellt med detta 
arbetar Vägverket med att ta fram bygghandlingen. Arbetet med bygghandlingen ligger i 
slutfasen och skall bli klart inte långt senare än vägplanens fastställelse. Förhoppnings-
vis skall allt vara klart i vår. Problemet kvarstår dock huruvida Vägverket får in en beställ-
ning på uppdraget att byggstarta vägobjektet. Det kan vara byggstart 2010 eller så långt 
fram som 2021 om det vill sig riktigt illa, säger Lars Bengtsson nytillträdd projektledare 
för Stingtorpet-Tärnsjö. I det utkast till Nationell plan 2010-2021 som redovisats i april av 
trafikverken finns dock inte denna åtgärd med. 
Räta linjen-gruppen ville veta lite mer om vad man tycker om den aktuella vägsträckan 
Stingtorpet-Tärnsjö och ställde därför dessa två frågor till: en regional planerare, kom-
munstyrelsens ordförande i Heby kommun, projektledaren för vägobjektet samt en 
näringslivsrepresentant.

  Margareta Rönnblom, regional   
  planerare, Regionförbundet   
  Uppsala län
   1.   den är viktigt för näringslivets    
   transporter både gällande trafiksäkerhet och   
                 framkomlighet. kvaliteten på den nuvarande                                         
                              sträckan är idag undermålig. det är en viktig 
miljösatsning. den är dessutom strategiskt viktig då vägen knyter 
ihop trafik från norra delen av sverige med den södra delen. vi 
hoppas givetvis att den blir högt prioriterad i den nationella planen

2.   i grunden är det brist på pengar. det är svårt att få gehör för en 
prioritering av en sådan här sträcka, det är så många andra objekt 
som tävlar om samma pengar. vi trodde faktiskt att stingtorpet-
tärnsjö skulle komma med i regeringens närtidssatsning.

  Arne Eriksson,     
  Näringslivsrepresentant, åkeriägare 
   1.   jag anser att det är 3 saker som är   
   viktiga här:
   Miljön, då den nuvarande sträckan går genom   
                vattenreservoaren och en olycka, med    
   farligt gods, skulle innebära en mindre katastrof.
	 Trafiksäkerhetsaspekten, vägen är smal och hårt belastad av 
tung trafik. andelen tung trafik är mycket högre här än på många 
andra viktiga näringslivsvägar. 
 Förarmiljön, det är svårt och vanskligt att köra på den här delen 
av Räta linjen, det är smalt, mycket trafik och när det är mörkt, och 
dåligt väglag, då känner man sig inte helt trygg.
sammanvägt är det skäl nog att få till ett bygge, vägen är smal, hårt 
trafikerad och går över en viktig vattenreservoar.

2.   jag har en bestämd uppfattning att pengar till väginvesteringar 
har varit eftersatt i många år. sedan 10-15 år tillbaka har det lovats 
mycket pengar till väginvesteringar, men när man väl ska dela ut 
pengarna har det blivit mindre än lovat, och då har stingtorpet-
tärnsjö fått stryka på foten. det känns som att regeringen inte insett 
problemen med den nuvarande sträckan. 
men jag tror att ”lobbyarbetet” som Räta linjen-gruppen och jag och 
många andra gjort påverkat regeringen så att det nu ser ljusare ut.

   

1. Varför är denna sträcka så viktig för er?

2. Varför har det tagit sådan tid i planering och projektering - från idé till genomförande?

  Lars Bengtsson, nytillträdd   
  projektledare för Stingtorpet- 
  Tärnsjö, Vägverket
   1.   det fördelas mycket tung trafik på  
   sträckan. vägnätet är inte överbelastat  
   i sig men andelen tung trafik är stor vilket kan  
   orsaka svåra miljöolyckor, därför är just den 
delen av sträckan viktig.

2.   problemet har mest varit av karaktär var? När? och Hur? 
vi vet att det fördelas tung trafik, men Räta linjen sträckan har 
väldigt besvärliga marker med delvis tätbebyggda områden, 
mycket vatten (mälaren) och viktiga grusåsar. det ställer 
planeringen på sin spets och kan kanske bidra till att det tar 
längre tid innan man har ett färdigbyggt stingtorpet-tärnsjö. 

  Carina Schön, kommunstyrelsens  
  ordförande samt pendlare, Heby  
  kommun
   1.   den här vägen binder samman   
   kommunen, det är en viktig del i kommunens  
   väglänk. den är också viktig för miljön, här  
ligger mellansveriges största grundvattentillgång. Nuvarande 
vägsträcka går genom vattenreservatet, och om det inträffar en 
mindre olycka med någon av lastbilarna på sträckan vid detta 
område kan det få katastrofala följder. 
den här sträckan är även viktig för det regionala och nationella 
vägnätet med alla transporter som åker förbi. Räta linjen är den 
närmaste vägen från Norrland till södra och västra sverige.

2.   det största problemet som jag ser det är bristen på resurser. 
trots att vi på alla sätt och vis påvisat riskerna med att man 
kör nuvarande sträcka över vattenreservatet. prioriteringar från 
regeringen har gjort att det inte fått högsta prioritet, dessutom 
har andra olyckor som krävt snabba insatser gått före, jag tänker 
främst på raset vid Rödeby i Bohuslän. 
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Uppföljning av genomförandet av de utpekade 
åtgärderna på Räta Linjen enligt riksdagens beslut
Trots att åtgärderna på Räta Linjen finns utpekade i den av riksdagen beslutade Nationella vägplanen för perioden 2004-2015 
behöver inte detta betyda att de genomförs under utpekad tidpunkt. Planen genomförs av regeringen med hänsyn till bl.a. den 
ekonomiska situationen i landet. Förändringar i planen kan också inträffa i samband med att 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.
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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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Einar Schuch, vägdirektör Vägverket Region Mälardalen: 
Stingtorpet – Tärnsjö inrymmer viktiga miljöeffekter

einar schuch är sedan den 1 januari 2009 ny vägdirektör vid 
vägverket Region mälardalen. 

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. Räta Linjen har en 
viktig funktion för godstrafiken längs hela stråket men också 
för arbetspendlingen på flera delsträckor som exempelvis 
eskilstuna-västerås och västerås-sala.

Är Vägverket idag nöjda med den standard som Räta Linjen har?
Nej, det är vi inte. Räta Linjens utformning har idag en lite varierande standard. en 
av de sträckor som är undermåliga är sträckan genom katrineholm. det är därför 
mycket glädjande att vi nu kan meddela att vi fått besked att vi kan byggstarta 
den östra förbifarten katrineholm redan år 2009. det kommer vara en del i den 
närtidssatsning som regeringen gör kring transportinfrastrukturen men har också 
möjliggjorts genom en förskottering av katrineholms kommun. östra Förbifarten 
katrineholm är också ett exempel på att Räta Linjen stråket behöver förbättras ur 
miljösynpunkt, ett annat exempel på åtgärd som inrymmer miljöeffekter är objektet 
stingtorpet-tärnsjö - där en stor grundvattenreserv för mälardalen behöver skyd-
das. 

Hur ser du på Räta Linjen Gruppens vision om en mötesfri väg år 2020?
jag kan absolut dela den visionen om att kunna erbjuda trafikanterna en mötesfri 
väg. tar man utgångspunkt i delsträcka för delsträcka längs med Räta Linjen så 
kan jag notera att flera av de insatser som vi genomfört på senare tid, som ex-
empelvis öppnandet av västjädra - västerås och Förbifart sala i höstas, stämmer 
med stråkets vision. även de åtgärder som vi planerar och projekterar för stäm-
mer in i visionen. ett exempel är sträckan mellan sala och västerås där vi år 2010 
siktar på att byggstarta en mötesfri väg. vi kan dock inte utlova att hela Räta Linjen 
är mötesseparerad till år 2020.

Hur ser ni på Räta Linjen Gruppens projektarbete?
det är bara positivt. vi vill med våra insatser vara en del av samhällsbyggande 
och uppnå de övergripande samhällsmål som ställts upp, en viktig del i att kunna 
uppnå dessa mål är genom samverkan med olika samhälls- och näringslivsaktörer.
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 Tid Åtgärder / Sträcka Skede 1 Kostnad 2 Aktuell information
A 2006-2007  Förbifart sala (delen Broddbo–sör kivsta) 10 315 mkr Byggstartades den 25/8 2006. öppnats för trafik 3/11 2008.  
 2008-2011
B 2006-2007 västjädra–västerås 10 173 mkr Byggstartades den 1/9 2006. öppnats för trafik 4/11 2008. 
 2008-2011
C 2008-2011 stingtorpet–tärnsjö 4 325 mkr arbetsplan klar och utställd. Fastställelseprövning pågår.
D 2008-2011 Förbifarten katrineholm  6 550 mkr arbetsplan klar och laga kraft vunnen. Förskotteras av katrineholm så att  
 2012-2015    byggstart kan ske 2009, vilket innebär öppnande för trafik 2012.
E 2008 Smärre	åtgärder:    
  cirkulationsplats valbo 10  kapacitetshöjning vid valbo köpcentrum   
 G  Planering	och	projektering: 
  valbo–Hedesunda 2  Förstudie klar, vägutredning påbörjad - klar hösten 2009 
  Hedesunda–Länsgräns X 1  översyn av lämpliga åtgärder har påbörjats 
  Länsgräns X–tärnsjö 7  Byggstartas och öppnas för trafik år 2009 
  stingtorpet–Heby 4  Förstudie klar. arbetsplan pågår 2009 
  Heby–sala 4  Förstudie klar. arbetsplan pågår 2009 
  sala–västerås 6  Byggstart 2009  
  västjädra–kvicksund 0  Förstudie mötesfri väg blir klar våren 2009 
  Bie–katrineholm 0  Förstudie mötesfri väg pågår 
  strångsjö–ändebol 7  mötesfri väg projekteras. 
  ändebol–simonstorp 10  mötesfri väg öppnad för trafik 2008. 
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