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Nyhetsblad nr 13 • april 2011

Nu finns allt material om Räta Linjen samlat på ett ställe 

Räta Linjen Gruppen
Länsstyrelserna 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
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Vägstråket Räta Linjen, väg 56, mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Es-
kilstuna, 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. 

Inriktningen för Räta Linjen Gruppen har varit att ta fram olika typer av fakta- och 
kunskapsunderlag. Nu finns alltså allt detta fakta- och kunskapsunderlag samlat 
på ett och samma ställe i form av webbsidan www.ratalinjen.nu

Den 4:e april 2011, i samband med en presentation av Räta Linjen och Räta Linjen 
Gruppen för infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd, lanseras webbplat-
sen.

På webbsidan är det 
möjligt att ladda ned allt 
det fakta- och kunskaps-
material som tagits fram 
under årens lopp i form 
av rapporter,  broschyrer, 
nyhetsbrev och semi-
nariedokumentation. Vi 
kommer även att lägga 
upp material i form av 
OH-bilder för den som vill 
presentera information 
och fakta om Räta Linjen 
i olika sammanhang. Det 
kommer även succesivt 
att redovisas nyheter om 
och kring Räta Linjen                                                                                                   
Gruppens arbete. 

www.ratalinjen.nu

   

 
 

 

Räta Linjen  
 
 

 

 

En rapport om transportstråket  
Räta Linjens näringslivstransporter 
 

 

 

Bengt Andersson 

Inregia AB,  oktober  2006 
på uppdrag av  
Räta Linjen Gruppen 

Inregia AB, part of WSP Group

Nyhetsblad nr 1 • augusti 2005 • Räta Linjen Gruppen

PROJEKTÄGARNA

Därför gör vi en nystart
Intervjuer med Ulla Persson,  Marita
Bengtsson, Mats Ågren och Mats
Svegfors redovisar att
• Trafiken på Räta Linjen kommer

att öka
• Räta Linjens standard är för dålig
• Genom en förbättring av standarden

på Räta Linjen bygger man nationell,
regional och lokal nytta

• Räta Linjen fungerar som en avlast-
ning för trafiken genom Stockholm

ÖKADE KUNSKAPER

Seminarium på Sätra Brunn
den 4 oktober 2005
Räta Linjen Gruppens nystartade
projektarbete kommer att bedrivas
under perioden 2005-2007. Projektet
rymmer tre stycken huvudaktiviteter:
Rapporter, Nyhetsblad och Seminarier.
Det första seminariet kommer att
arrangeras den 4 oktober i Sätra Brunn,
Sala. Mer info finns i detta nyhetsblad
om innehåll och anmälan

Nyhetsblad nr 1 • augusti 2005

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER

Intervju med vägdirektör
Christer Agerback
Ett flertal 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 och intervjuar en av de
ansvariga vägdirektörerna Christer
Agerback vid Vägverket Region Mälar-
dalen om genomförandet.

Framgångsrik nystart för Räta Linjen Gruppen
Hela stråket får ett gemensamt vägnummer

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, Kungsör,
Eskilstuna, Västerås, Sala och Heby utgör en viktig del av det nationella stam-
vägnätet som riksdagen fattade beslut om 1993. Intressenterna i detta vägstråk
har under lång tid samarbetat under namnet Räta Linjen Gruppen. Nu görs en
nystart i detta samarbete och ett projekt kommer att bedrivas under perioden
2005–2007. Projektets syfte är att tillvarata intressen i genomförandet av den
Nationella vägplanen 2004–2015 samt att skapa en bredare kunskapsplattform
inför kommande planeringsomgång.

Arbetet har redan fått en framgång. Vägverket avser, efter initiativ från Räta
Linjen Gruppen, att ge vägstråket ett gemensamt vägnummer,  istället för att
som idag ha sju stycken olika vägnummer.
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� ����� Den 13 maj träffades projektägarna till det nystartade projektet för Räta Linjen i Västerås.
Tillsammans enades gruppen om hur projektet ska läggas upp och genomföras samt finansieras.

Nyhetsblad nr 5 • september 2007 • Räta Linjen Gruppen

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  nns längs med Räta 
Linjen. 
Utifrån projektledarnas perspektiv så 
kommer de nya projekten att förbättra 
ett antal av de problem som idag  nns 
för tra 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.  

Nyhetsblad nr 5 • september 2007

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDER

Intervju med planeringschef 
Knut Hawby
Ett  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 tra 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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Nyhetsblad nr 8 • april 2009 • Räta Linjen Gruppen

pRojektLedaRNa tyckeR tiLL

Intervju med projektledare för 
hastighetsöversyn
Vi har i detta nummer av nyhetsbladet 
valt att intervjua den regionala projekt-
ledaren för den hastighetsöversyn som 
gjorts av Vägverket Region Mälardalen. 
Han heter Mikael klingstedt och redovi-
sar vilka motiven varit för att genomföra 
denna översyn samt argumenten kring 
förändringarna på de fyra aktuella 
platserna längs väg 56. 

Ökade kuNskapeR

Seminarium i Västerås  
hösten 2008
Räta Linjen Gruppen fortsätter 
att bygga upp sin kunskap kring 
vägstråket och vidareförmedla detta 
i samband med seminarier. Nästa 
seminarium kommer att arrangeras i 
Västerås. 
en separat inbjudan kommer att 
skickas ut inom kort.

Nyhetsblad nr 7 • oktober 2008

uppfÖLjNiNG aV åtGäRdeR

Förbifart Sala och Västerås-
Västjädra invigs i november
ett flertal olika åtgärder och investe-
ringar ska göras på Räta Linjen enligt 
den nationella vägplanen för perio-
den 2004-2015 som har beslutats av 
riksdagen. i höst kommer två stycken 
mycket efterlängtade investeringar 
längs Räta Linjen att öppnas för trafik. 
det är dels förbifart sala och dels 
Västjädra-Västerås. invigningen för 
dessa bägge sträckor är inplanerad till 
den 3-4/11. 

Vägverkets hastighetsöversyn ökar 
behoven av investeringar på Räta Linjen 

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 
samarbetat under namnet Räta Linjen Gruppen. Sedan 2005 har ett antal olika aktivi-
teter genomförts av Räta Linjen Gruppen, i form av rapporter, nyhetsblad och välbe-
sökta seminarier.
Räta Linjen Gruppen har, under de senaste åren, arbetat med att ta fram ett brett 
kunskapsunderlag kring stråkets förutsättningar och funktion. Det kommer nu väl till 
pass i den kommande åtgärdsplanering som trafikverken ska påbörja för perioden 
2010-2021.
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Vägverket kommer i september att genomföra en 
mycket omfattande hastighetsförändring över hela 
landet. Även väg 56 Räta Linjen berörs av denna 
översyn. På tre stycken längre partier kommer has-
tigheten att sänkas från dagens 90 km/h till 80 km/h. 
Det är mellan Hedesunda och Valbo, mellan Heby och 
Tärnsjö samt söder om Kungsör ner mot Alberga. 
Motiven att sänka hastigheten är att vägstandarden 
inte anses vara tillräckligt hög. Det är därför av mycket 
stor betydelse att Vägverket i den kommande åtgärds-
planeringen för 2010-2021 inser behoven att åtgärda 
de sträckor som nu fått en sämre framkomlighet, samt 
att de samhällsekonomiska kalkyler som genomförs 
utgår ifrån den längre restid som det nu blivit för före-
tag och medborgare som dagligen trafikerar vägen.  

Den 25/9 installerar Vägverket sina nya hastighetsgränser längs 
Räta Linjen. Foto: Ulf Palm

Räta Linjen – en 
utvecklingskorridor

En sammanfattande rapport om
Räta Linjens förutsättningar, funktion 
och standard 

Mars 2007 

Ny webbsida lanseras måndagen den 4:e april 2011
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22)
Grön, heldragen – åtgärd genom-
förd eller åtgärd som byggstartas 
2010 
Grön, streckad – åtgärd som är 
namngivet i planen och byggstartas 
under planperioden 2010-2021 
Orange, prickad – åtgärd som inte  
är namngiven men som genom trim-
ningsmedel kan komma att byggstar-
tas under planperioden 2010-2021  
Röd, heldragen – åtgärd som inte 
redovisas i plan 2010-2021

Kartnr Sträcka Tid Skede * Kostnad Kommentar

1. Norrköping–Simonstorp Klart 10 – Utbyggd motorväg/mötesfri väg

2. Simonstorp–Ändebol Klart 10 – Utbyggd mötesfri väg år 2008

3. Ändebol–Strångsjö 2010–2021 7 Bör samordnas med förbifart Katrineholm. Kan komma ingå i trimmningspott

4. Förbifart Katrineholm Pågående 9 447 Byggstartades 2009. Öppnas för trafik 2012

5. Katrineholm–Bie 2010–2021 4 49 Bör samordnas med förbifart Katrineholm. Trv. ställningstagande om start av A.P.

6. Bie-Stora Sundby 2016–2018 1 158 Ingår i plan, byggstart 2016-2018. Remiss av förstudie.

7. Stora Sundby–Kungsör Efter 2021 0 Oklart Ej med i plan 2010–2021

8. Kungsör–Eskilstuna Klart 10 – Utbyggd mötesfri väg

9. Eskilstuna–Kvicksund Klart 10 – Utbyggd mötesfri väg

10. Kvicksund–Västjädra 2016–2018 1 130/160 Ingår i plan, byggstart 2016-2018

11. Västjädra–Västerås Klart 10 – Fyrfältig väg öppnad för trafik 2008

12. Västerås–Sala Pågående 9 83 Byggstartades 2010. Saknas dock medel för hela sträckan

13. Sör Kivsta–Norrby Efter 2021 1 151 Ej med i planförslag

14. Förbifart Sala Klart 10 – Öppnad för trafik 2008

15 Sala–Heby 2010–2021 4 36 Kan komma ingå i trimmningspott

16. Heby–Stingtorpet 2010–2021 4 6/17 Bör samordnas med Stingtorpet–Tärnsjö. Kan komma ingå i trimmningspott

17. Stingtorpet–Tärnsjö 2016–2018 8 433 Ingår i plan, byggstart tidigast 2016-2018

18. Tärnsjö–Länsgräns Klart 10 – Mötesfri väg öppnades för trafik 2009

19. Länsgräns–Hedesunda Efter 2021 1 90 Ej med i plan 2010–2021

20. Hedesunda–Valsjön Efter 2021 3 Ej med i plan 2010–2021

21. Valsjön-tpl. Mackmyra 2016–2018 4 155 Ingår i plan, byggstart 2016-2018

22. Tpl.Mackmyra–Gävle Klart 10 – Utbyggd motorväg

Uppföljning av planen 2010-2021
Räta Linjen Gruppen följde i sina nyhetsblad genomförandet 
av planen 2004-2015. Nu finns en ny nationell plan för trans-
portinfrastruktur antagen för perioden 2010-2021. Vi kommer 
fortsätta följa upp de infrastrukturåtgärder som finns med i 
planen för perioden 2010-2021. 

Viktiga insatser för ett förverkligande av planen 2010-2021
1. Investeringen Stingtorpet-Tärnsjö kan startas omgående
Investeringen Stingtorpet-Tärnsjö (objekt 17) är av största vikt för 
hela stråket Räta Linjen. En fastställd och lagakraftvunnen arbets-
plan finns för merparten av objektet, vilket medger en möjlighet att 
byggstarta detta objekt omgående.
2. Genomförandet av de övriga namngivna objekten längs Räta 
Linjen är av största vikt 
Även de övriga namngivna objekten i planen 2010-2021, Bie-Stora 
Sundby (objekt 6); Kvicksund-Västjädra (objekt 10); Valsjön-
Mackmyra (objekt 21), är av mycket stor betydelse. För att dessa 
ska kunna genomföras behöver regeringen avsätta medel i enlighet 
med de planbelopp som finns redovisade. 
3. Det är mycket olyckligt att medel till de effektiva trimningsåt-
gärderna inte avsätts i tillräckligt hög utsträckning
De trimningsåtgärder som fysiskt är anslutande mot större planera-
de investeringar bör samordnas avseende byggnation. Den preci-
sering som Trafikverket redovisade den 31/10 2010 till regeringen 
avseende dessa åtgärder ger liten vägledning om och när åtgärder-
na ska genomföras. Det är dock tydligt i Trafikverkets redovisning 
att oavsett objekt kommer medlen till dessa effektiva åtgärder inte 
kunna avsättas tillräcklig omfattning. Räta Linjen Gruppen vill sär-
skilt peka på behovet av att fullfölja anslutande investeringar till de 
nu två pågående byggobjekten d v s att pågående Västerås-Tomta 
förlängs till Sala (objekt 12) och att pågående östra förbifarten Katri-
neholm (objekt 4) förlängs både söder och norr om med anslutande 
investeringar (objekt 3 och 5).

* 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 trafik.


