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TABELLREDOVISNING                                          
Tabellredovisning av 
utfall i remissversionen 
Nationell plan 2010-2021                                        
På sidan tre i detta nyhetsblad återfinns 
ett tabellverk över Räta Linjens olika 
delsträckor och hur de har hanterats i 
trafikverkens remissförslag till Nationell 
plan för transportinfrastruktur 2010-2021. 
Remissförslaget till Nationell plan 2010-
2021 har tre olika ekonomiska nivåer 
redovisade. Det är en sk. nollnivå, en 
nivå om trafikverken tilldelas 15% mer 
än nollnivån och en nivå om trafikverken 
tilldelas 15% mindre. I tabellen redovisas, 
delsträcka för delsträcka för Räta Linjen, 
utfallet beroende aktuell ekonomisk nivå.                               

KARTREDOVISNING          
Kartredovisning av 
utfall i remissversionen 
Nationell plan 2010-2021                                                 
I syfte att underlätta att ta del av 
innehållet i remissutgåvan har Räta Linjen 
Gruppen tagit fram en karta som återfinns 
på sidan två. Den redovisar innehållet 
för Räta Linjen i den remissversion av 
Nationell plan för transportinfrastruktur 
som trafikverken redovisade den 1 
september 2009. Kartan är kopplad 
till den tabellredovisning som finns på 
sidan tre och redovisar dels nuläget dels, 
med olika färgkulörer, vad som ingår i 
remissversionen.
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UNDERLAG FÖR YTTRANDE                         
Underlag för remissyttrande 
om Nationell plan 2010-2021                         
På sidan fyra återfinns ett underlag 
framtaget av Räta Linjen Gruppen för 
de aktörer och intressenter som vill yttra 
sig kring trafikverkens remissförslag till 
Nationell plan för transportinfrastruktur 
2010-2021. Remissvar ska lämnas till 
trafikverken senast den 2 november 2009.

Fortsatt stor uppmärksamhet krävs för att 
Räta Linjen objekten ska prioriteras

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

Arbetet med framtagande av regionala planer och nationell plan för transportinfra-
strukturen 2010-2021 pågår för närvarande. Remissförslaget till nationell plan 2010-
2021 har redovisats den 1 september och vi i Räta Linjens tjänstemannagrupp vill i 
detta nyhetsblad översiktligt redovisa innehållet utifrån ett Räta Linjen perspektiv. 
Som framgår av karta och tabellverket på nästa uppslag så har fler för Räta Linjen 
viktiga objekt antingen öppnats för trafik eller kommer få en byggstart det närmaste 
året, däribland östra förbifarten Katrineholm. Detta är glädjande, men ytterligare del-
sträckor på Räta Linjen behöver åtgärdas om visionen om en mötesfri väg år 2020 
ska kunna uppnås.  
Många av delsträckorna längs Räta Linjen föreslås få förbättringar under den aktu-
ella perioden 2010-2021, men i merparten av fallen är byggstart planerad till senare 
delen av planperioden. I några fall krävs att ytterligare ekonomiska medel tillskjuts 
trafikverken för att åtgärderna ska genomföras. 
Klart är att objektet Stingtorpet-Tärnsjö dessvärre får en försenad byggstart jämfört 
med nuvarande plan, byggstart troligen 2016-2018. Det är särskilt olyckligt med 
tanke på att den fysiska planeringen är långt gången. Arbetsplanen bedöms vinna 
laga kraft under hösten 2009.   
Trafiken, och särskilt näringslivets transporter, förväntas öka längs Räta Linjen. 
Genom de förbättringar som nu förslås så kan Räta Linjen – med sina 4 mil kortare 
vägsträckning än E4 – fungerar bl.a. som en avlastning förbi Stockholm för den 
distanskänsliga tunga trafiken. De åtgärder som föreslås genomföras längs Räta 
Linjen har hög samhällsekonomisk effektivitet och bidrar till en förbättrad lokal och 
regional nytta längs stråket.  
Fortsatt uppmärksamhet krävs kring Räta Linjen, så visionen om en mötesfri väg år 
2020 kan uppnås.
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- redovisning av remissförslaget till Nationell plan för 
transportinfrastruktur 2010-2021
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Nuläge och utfall för Räta Linjen i Trafikverkens remissutgåva 
av Nationell plan för transportinfrastruktur 2010-2021
Nedan redovisas en karta där det dels framgår på vilka sträckor som visionen för Räta Linjen Gruppen uppnåtts i form av en 
mötesfri väg och dels vilka sträckor som kvarstår och var de ingår i trafikverkens remiss till Nationell plan för transportinfra-
strukturen 2010-2021. 

Som framgår av karta, och tabellverket på nästa uppslag, så har flera viktiga objekt antingen öppnats för trafik eller kommer få 
en byggstart det närmaste året, däribland östra förbifarten Katrineholm. Detta är glädjande, men ytterligare delsträckor på Räta 
linjen behöver åtgärdas ifall visionen om en mötesfri väg år 2020 ska kunna uppnås. Många av delsträckorna längs Räta linjen 
föreslås få förbättringar under den aktuella planperioden 2010-2021, men i merparten av fallen så är byggstarten planerad till 
senare delen av planperioden.
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Grön, heldragen – åtgärd genomförd eller 
åtgärd som byggstartas 2009 eller 2010 

Grön, streckad – åtgärd som är namngivet i 
planen och byggstartas under planperioden 
2010-2021 

Orange, prickad – åtgärd som inte är namn-
given men som genom trimningsmedel kan 
komma att byggstartas under planperioden 
2010-2021  

Röd, streckad – åtgärd aktuell under planpe-
rioden 2010-2021 om 15% ytterligare medel 
tillskjuts  

Röd, heldragen – åtgärd som inte redovisas i 
planförslag 2010-2021

Kartnumrering: 

1.Norrköping–Simonstorp; 2.Simonstorp-Ändebol; 3.Ändebol-Strångsjö; 4. Förbifart Katrineholm; 5. Katrineholm-Bie; 6. Bie-Stora Sundby; 
7. Stora Sundby-Kungsör; 8. Kungsör-Eskilstuna; 9. Eskilstuna-Kvicksund; 10. Kvicksund-Västjädra; 11. Västjädra-Västerås; 12.Västerås-
Sala; 13.Sör Kivsta – Norrby, 14.Förbifart Sala 15.Sala-Heby; 16.Heby-Stingtorpet; 17.Stingtorpet-Tärnsjö; 18.Tärnsjö-Länsgräns; 19.Läns-
gräns-Hedesunda; 20.Hedesunda-Valsjön; 21.Valsjön-tfp Mackmyra; 22. Mackmyra-Gävle

Kartillustration av utfall för Räta Linjen i remissförslag till nationell plan 2010-2021

Foto: Ulf Palm
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Redovisning av remissförslaget till Nationell plan för 
transportinfrastruktur 2010-2021 
- delsträcka för delsträcka längs Räta linjen
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Nedan redovisas utfallet i remissförslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2010-2021, vilket presenterades av         
trafikverken den 1/9 2009. På kartan återfinns ett nummer som redovisar det aktuella objektet. Remissförslaget av den nationella 
planen 2010-2021 har redovisat en ekonomisk konsekvensbeskrivning om 15 % mer respektive mindre medel tilldelas trafik-
verken. Konsekvenserna delsträcka för delsträcka framgår i tabellen nedan.

Kart 
Nr

Objekt längs     
Räta linjen

Behov av medel 
i Nationell plan         
2010-2021

Remiss                        
Nationell plan        
2010-2021,   0-nivån

Remiss                       
Nationell plan         
2010-2021,  +15% nivån

Remiss                       
Nationell plan          
2010-2021, - 15% nivån

1. Norrköping-          
Simonstorp

Nej, utbyggd motor-
väg/mötesfri väg

- - -

2. Simonstorp-Ändebol Nej, utbyggd mötesfri 
väg år 2008

- - -

3. Ändebol-Strångsjö Ja, bör samordnas 
med förbifart Katr.

Kan komma ingå i    
trimmningspott

Kan komma ingå i    
trimmningspott

Kan komma ingå i   
trimmningspott

4. Förbifart              
Katrineholm;

Ja, kommer bygg-
startas 2009

Ingår, öppnas för trafik 
2012

Ingår, öppnas för trafik 
2012

Ingår, öppnas för trafik 
2012

5. Katrineholm-Bie Ja, bör samordnas 
med förbifart Katr.

Kan komma ingå i   
trimmningspott

Kan komma ingå i    
trimmningspott

Kan komma ingå i   
trimmningspott

6. Bie-Stora Sundby Ja Ingår, byggstart        
2016-2018

Ingår, byggstart        
2016-2018

Ej med i planförslag

7. Stora Sundby-
Kungsör

Ja Ej med i planförslag Ej med i planförslag Ej med i planförslag

8. Kungsör-Eskilstuna Nej, utbyggd mötesfri 
väg

- - -

9. Eskilstuna-      
Kvicksund

Nej, utbyggd mötesfri 
väg

- - -

10. Kvicksund-  
Västjädra

Ja Ingår, byggstart        
2016-2018

Ingår, byggstart        
2016-2018

Ej med i planförslag

11. Västjädra-Västerås Nej, fyrfältig väg    
öppnad för trafik 2008

- - -

12. Västerås-Sala Ja, byggstartas   
2009-2010

Finansieras via         
närtidssatsning

Finansieras via           
närtidssatsning

Finansieras via           
närtidssatsning

13. Sör Kivsta – Norrby Ja Ej med i planförslag Ingår, byggstart        
2016-2018

Ej med i planförslag

14. Förbifart Sala Nej, öppnad för trafik 
2008

- - -

15 Sala-Heby Ja Kan komma ingå i    
trimmningspott

Kan komma ingå i trimm-
ningspott

Kan komma ingå i    
trimmningspott

16. Heby-Stingtorpet Ja, bör samordnas 
med Stingt-Tärnsjö

Kan komma ingå i   
trimmningspott

Kan komma ingå i trimm-
ningspott

Kan komma ingå i    
trimmningspott

17. Stingtorpet-Tärnsjö Ja Ingår, byggstart tidigast 
2016-2018

Ingår, byggstart tidigast 
2013-2015

Ej med i planförslag

18. Tärnsjö-Länsgräns Nej, mötesfri väg   
öppnas för trafik 2009

- - -

19. Länsgräns-Hede-
sunda

Ja Ej med i planförslag Ej med i planförslag Ej med i planförslag

20. Hedesunda-Valsjön Ja Ej med i planförslag Ingår, byggstart        
2019-2021

Ej med i planförslag

21. Valsjön-tpl. Mack-
myra

Ja Ingår, byggstart        
2016-2018

Ingår, byggstart        
2016-2018

Ej med i planförslag

22. Tpl.Mackmyra - 
Gävle

Nej, utbyggd motorväg - - -
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Underlag för yttrande kring Trafikverkens nationella 
plan för transportinfrastruktur 2010-2021
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Räta linjen – en utvecklingskorridor i behov av statliga investeringar
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. Denna är en samverkansgrupp där 
Gävle, Heby, Sala, Västerås, Hallstahammar, Eskilstuna, Kungsör, Katrineholm och Norrköpings kommuner ingår, liksom Regionför-
bunden i Gävleborg, Uppsala och Sörmland samt Länsstyrelsen i Västmanlands län och Gävleborgs län.

Vi har i vårt gemensamma arbete bl.a. kommit fram till att 

• Trafiken, och då särskilt den tunga trafiken, kommer att öka längs Räta Linjen

• Standarden idag är på många delsträckor för dålig längs Räta Linjen

• Genom en förbättring byggs lokal och regional nytta för medborgare och näringsliv 

• Räta Linjen fungerar, med sina 4 mil kortare vägsträckning än E4, som en avlastning förbi Stockholm

Vår gemensamma vision är därför att Räta Linjen till år 2020 ska vara en mötesfri väg. De åtgärder som vi förespråkar ska genom-
föras längs Räta Linjen har hög samhällsekonomisk effektivitet och bidrar till en förbättrad lokal och regional nytta längs stråket. 

Vi vill gemensamt särskilt uppmärksamma er på följande fyra saker i remissversionen till den nationella planen 2010-2021:

1 Investeringen Stingtorpet-Tärnsjö skulle innebära stora förbättringar för näringslivets transporter på Räta Linjen. Här finns också  
 stora vinster för miljön, genom att en omfattande grundvattentäkt skyddas. En försenad byggstart är särskilt olyckligt med tanke  
 på att den fysiska planeringen är långt gången. Arbetsplanen bedöms vinna laga kraft under hösten 2009. Vi förespråkar en  
 byggstart senast år 2013-2015 dvs i enlighet med remissförslagets utökade ram på +15%.

2 Flera av de i remissförslaget namngivna investeringarna längs Räta Linjen bör prioriteras högre då de har en stark effekt på möj- 
 ligheten att studie- och arbetspendla mellan större orter i Mälardalen. Exempel på dessa investeringar är Bie-St Sundby, Kvick- 
 sund-Västjädra, Sala-Heby samt Valsjön-Mackmyra. 

3 Ett flertal mindre åtgärder som föreslås på Räta Linjen i remissförslaget är sk trimningsåtgärder, dessa har ofta rumsligt en kopp- 
 ling till andra större inplanerade investeringar. Exempel på dessa mindre investeringar är Ändebol-Strångsjö, Katrineholm-Bie  
 samt Heby – Stingtorpet. Det är av stor vikt att dessa investeringar samplaneras tidsmässigt med de större investeringarna i syfte  
 att uppnå systemeffekter för hela stråket. Remissförslaget är oprecist om och när dessa åtgärder kommer att genomföras. Det är  
 djupt olyckligt då detta försvårar samkoordineringen med de andra samhällsinvesteringar som vi planerar att genomföra längs  
 Räta Linjen stråket. 

4 I remissutgåvan av Nationell plan för transportinfrastruktur 2010-2021 har på sidan 87 ett nationellt vägnät av särskild betydelse  
 för godstransporter pekats ut. Räta Linjen Gruppen kan konstatera att enbart den norra delen av Räta Linjen pekas ut, Gävle- 
 Västerås, och inte den södra delen, Västerås-Norrköping. Det är mycket förvånande att Räta Linjen inte pekas ut i hela sin  
 sträckning. Det innebär ett avvikande från det underlag som exempelvis Godstransportdelegationen tidigare redovisat. 

 Räta Linjen har i hela sin sträckning stor betydelse för näringslivets transporter. Den långväga nord-sydliga tunga och distans- 
 känsliga trafiken får en fyra mil kortare väg jämfört med E4. På den norra delen av Räta linjen så tillkommer, utöver den genom 
 gående trafiken, även mer tung basindustritrafik. På den södra delen av Räta linjen tillkommer, utöver de genomgående transpor- 
 terna, även omfattande distributionstrafik in mot Stockholm-Mälarområdet. 

Katrineholms Logistikområde – ett av de områden längs Räta Linjen som näringslivet identifierat och där de 
nu finansierar och genomför omfattande investeringar. 

Vi vill särskilt uppmärksamma trafik-
verken på den omfattande omstruk-
turering och därmed geografiska 
omlokalisering av logistik och termi-
naler som för närvarande pågår inom 
näringslivet i Stockholm – Mälardalen. 
För närvarande sker mycket omfattan-
de investeringar av näringslivet längs 
Räta Linjen i form av bl.a. nya logis-
tik- och handelsområden i Norrköping, 
Katrineholm och Eskilstuna. Dessa 
påverkar i hög grad godstransporterna 
och behovet av infrastruktur. Det är 
mycket förvånande att trafikverken inte 
vill understödja denna näringslivssats-
ning genom att peka ut Räta Linjen i 
hela sin sträckning. 


