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INteRvju                                   

Ny kommunikationsdirektör i 
Västmanland
Länsstyrelsen har sedan 9/1 fått en ny 
kommunikationsdirektör som heter ulrika 
Nilsson. ulrika kommer senast från 
trafikverket där hon varit sektionschef för 
kortsiktig planering. ulrika presenteras 
närmare i en intervju som gjordes efter att 
hon tillträtt. ulrika kommer i fortsättningen  
att engagera sig i gruppen och ser fram 
emot att driva visionen om en mötesfri 
väg 2020. 

LäGesRappoRt         

Östra förbifarten Katrineholm

Östra förbifarten tuffar vidare mot fär-
digställande under året. I projektet har 
man lagt till sträckan från ändebol till 
strångsjö vilket är mycket glädjande. på 
sträckan finns räcke uppsatt vilket gör 
väg 56 mötesfri från Norrköping upp till 
strångsjö. Gjutning av broar pågår på 
delen med nysträckning runt staden. se 
insidan för aktuella bilder.

uppfÖLjNING av åtGäRdeR                         

Uppföljning av planen  
2010-2021 
vi fortsätter i detta nummer att följa 
upp den nationella planen 2010-2021.      
sedan förra numret i september har 
endast mindre förändringar skett. vi 
kan glädjas åt att åtgärderna förbi och 
söder om Katrineholm fortskrider som 
planerat.

Nya idéer för stråket – En mötesfri väg år 2020 

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. 

Räta Linjen Gruppens uppfattning är att det fortfarande finns oklarheter kring 
genomförandet av den Nationella planen för transportsystemet 2010-2021. Allt tyder 
dock på att möjligheten att byggstarta nya projekt de kommande åren är starkt be-
gränsad. Det kan konstateras att fortsatt stor uppmärksamhet krävs om Räta Linjen 
Gruppens vision om en mötesfri väg år 2020 ska kunna uppnås. 

Niklas Lundin, Näringsdepartementet

Politikerseminarium 4/11
Räta Linjen Gruppen anordnade ett seminarium den 4/11 där politiker från många av de be-
rörda kommunerna deltog under ledning av landshövding Ingemar skogö som var moderator. 
under seminariet informerade gruppens konsult Bengt andersson om Räta Linjens bakgrund 
och roll som både nationell och lokal väg, han berättade vidare om trender i samhället som 
påverkar godsflöden och därmed hur stråket nyttjas.
trafikverket var inbjudna att informera om det rådande planeringsläget. peter Linnskog från 
trafikverket Region Öst visade att alla delsträckor förutom delen stora sundby - Kungsör 
omfattas av studier i olika planeringsfaser. Inom trafikverket Region Mitt så saknas två objekt 
i nationella planen konstaterade Ingemar frej, regionchef för trafikverket Region Mitt.
Niklas Lundin (bilden) berättade om planeringssystemet för långsiktiga planer och vad med-
finansiering innebär. Han pekade också på att ett nytt infrastrukturbeslut är på gång som ska 
grunda sig på bland annat den pågående kapacitetsutredningen och kunskapsunderlag om 
arbetspendling och godstransporter.
ett pågående projekt som heter Gröna korridorer och drivs av trafikverket redovisades av 
dess projektledaren Kenneth Wåhlberg, se vidare i mittuppslaget.
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Information om Räta Linjen och Räta Linjen Gruppen

Intervju med Ulrika Nilsson ny kommunikationsdirektör 
på Länsstyrelsen i Västmanlands läns

Räta Linjen Gruppens projektarbete har bedrivits under en längre tidsperiod. Projektets vision är att skapa en mötesfri väg 
senast år 2020 och projektets syfte är tillvarata intressen i den Nationella vägplanen 2010-2021 samt att skapa en bredare 
kunskapsplattform inför kommande planeringsomgång. Projektet rymmer ett antal huvudaktiviteter: Rapporter, Nyhetsblad, 
Seminarier och Webbsida. Dessutom bedrivs en uppsökande verksamhet gentemot främst det nya Trafikverket.

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. 

Hej ulrika! du är ny kommunikationsdirektör i västmanlands län, 
välkommen till Räta linjen!
tackar!

vad har du gjort tidigare?
jag har jobbat på vägverket/trafikverket sedan 1995 där jag varit 
projektledare, kvalitetssamordnare, planerare och senast chef för 
kortsiktig planering. att jobba med kortsiktig planering betyder att vi 
omsätter de långsiktiga planerna i projekt.

din nya roll, vad innebär den?
det är en strategisk roll där jag kommer att jobba med samordning 
och att bevaka olika frågor inom infrastruktur och kommunikatio-
ner. en stor del av arbetet kommer att handla om att bevaka länets 
intressen avseende det statliga vägnätet.

är det något speciellt som är aktuellt just nu?
det händer väldigt mycket just nu vilket gör det till ett spännande 
läge att gå in i en ny roll. till exempel pågår kapacitetsutredningen 
och det pågår också flera projekt inom godsområdet. det har också 
skapats en ny kollektivtrafikmyndighet som håller på att ta fram ett 
trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken just nu.

Hur ser du på vägnätets utveckling?
på det nationella vägnätet inom länet saknas t ex länken Köping 
– västjädra som motorväg och länken Kvicksund-västjädra som 
mötesfri väg. på det regionala vägnätet bör strategin att mötessepa-
rera de större stråken fortsätta. 

Räta linjen?
där saknar jag delen alberga – Gröndal (anm. väster om eskilstu-
na) i gällande nationell transportplan.

vad tycker du bör göras för att komma vidare där?
I fortsättningen kommer nya objekt troligen att kräva att det finns en 
åtgärdsvalsstudie i botten före förstudien. det borde kunna initieras.

för Räta linjen i stort, vad är viktigt att nå framgång?
jag tror det är viktigt att vara konsekvent i sin argumentation. att 
hålla sig till framkomlighet och trafiksäkerhet som man gjort hittills. 
det är också viktigt att kunna visa på effekter av åtgärder både på 
det som gjorts och kan göras. fortsätt att fokusera på att framhålla 
mötesfriheten inte en viss vägbredd eller antal körfält.

finns det något att göra för att snabba på processen?
Medfinansieringsfrågan är intressant. en ny proposition är på gång i 
mars som troligen förtydligar under vilka premisser medfinansiering 
av infrastrukturåtgärder kan vara aktuellt. annars tror jag att det är 
viktigt att utveckla kunskapen om planeringsprocessen och finansie-
ring/planer för att kunna argumentera på ett framgångsrikt sätt.

Ulrika Nilsson, foto Länsstyrelsen Västmanlands län
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Gröna korridorer för 
storskaliga och långsiktiga 
transportlösningar
Gröna korridorer är ursprungligen ett eu-initiativ som syftar till att 
skapa gröna en grönare transportpolitik som ska kunna skapa håll-
bara lösningar och samtidigt öka näringslivet i eu:s konkurrenskraft. 
för sverige och Norden är det ett viktigt projekt eftersom det kopplar 
oss till större marknader, vilket vi med stora avstånd och högt export-
beroende är i behov av.

det finns två gröna korridorer under utveckling i sverige. en som 
strecker sig mellan oslo och Rotterdam och en mellan Narvik och 
Neapel. den första korridoren, oslo-Rotterdam, ska etableras redan 
under 2012.

för mer information se trafikverkets hemsida under ”planera gods-
transporter”.

16 2011-11-23

oslo  Rotterdam

Narvik - Naples

fokus på två korridorer

Lägesrapport från byggandet av Östra förbifarten 
Katrineholm med projektledare Knut Hawby.
vad händer med projektet just nu?
arbetet går snabbt framåt, mycket tack vare den milda hösten som 
var, vilket gör att projektet ligger före tidsschemat. Nu är de största 
schaktarbetena gjorda och de stora broarna är klara. att det har gått 
snabbare än planerat gör att invigningen kommer att kunna hållas 
den 1:a oktober.

vad händer i vår?
då väntar slutarbeten med toppbeläggning, viltstängsel och 
mitträcke.

den nya bron över forssjösjön. foto Knut Hawby.

Gröna korridorer kännetecknas av:
• Hållbara logistiklösningar med dokumenterat minskad  
 miljö- och klimatpåverkan, hög säkerhet, hög kvalitet och  
 effektivitet 
• Integrerade logistikupplägg med ett optimalt utnyttjande av  
 trafikslagen 
• Harmoniserat regelverk med öppenhet för alla aktörer 
• en koncentration av nationell och internationell godstrafik  
 på relativt långa transportsträckor 
• effektiva och strategiskt placerade omlastningspunkter  
 samt anpassad och stödjande infrastruktur 
• en plattform för utveckling och demonstration av innovativa  
 logistiklösningar (informationssystem, samverkansmodeller  
 och teknik).

är du nöjd med arbetets utveckling?
ja, projektet ligger just nu både före i tidsplan och under i budget. 
som det ser ut nu så kommer det att hamna ca 30 miljoner under 
den ursprungliga budgeten.

vad kommer den nya förbifarten att innebära?
för Katrineholmsborna kommer den att innebära en bättre närmiljö 
med mindre trafik och buller. förbipasserande kommer att få en 
snabbare resväg, dessutom kommer det att bli en säkrare väg efter-
som den nya vägen är mötesfri. 

projektet lanserades av eu 2007, sedan dess har sverige varit ett 
av de länder som har lett vidarutvecklingen av de gröna korridorerna. 
I sverige drivs initiativet numera i huvudsak av trafikverket, sjöfarts-
verket och vinnova. 
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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 pågående 9 Byggstartat. Mitträcke uppsatt.

4. förbifart Katrineholm pågående 9 447 Byggstartades 2009. Öppnas för trafik 2012

5. Katrineholm–Bie 2010–2021 1 49 Bör samordnas med förbifart Katrineholm. Kan komma ingå i trimmningspott

6. Bie-stora sundby 2016–2018 1 158 Ingår i plan, byggstart 2016–2018

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 första delen klar. Klartecken för andra delen.

13. sör Kivsta–Norrby efter 2021 1 151 ej med i plan 2010–2021

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 2010–2021. arbetsplan fastställd, kan byggstartas!

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

* 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.

    

Kapacitetsutrening
Regeringen har beslutat att ge trafikverket uppdraget att utreda 
behovet av ökad kapacitet i transportsystemet. I dag finns en 
sådan utredning gällande järnväg men nu ska den utökas till att 
även innefatta vägnät, sjöfart och luftfart. denna utredning kan 
eventuellt komma att påverka väg 56 avseende godstranspor-
ter. utredningen leds av ställföreträdande generaldirektör Lena 
erixon och tanken är att man ska analysera effektivitets- och 
kvalitetshöjande lösningar för transportsystemet. stor vikt kom-
mer att läggas på effektiva övergångar mellan de olika trafiksla-
gen. Mer information om kapacitetsutredningen går att hitta på 
www.trafikverket.se. 

västerås-sala
ombyggnaden mellan västerås och sala delades upp i två etapper, 
västerås-tomta och tomta-sala. den första sträckan västerås-
tomta invigdes i oktober förra året. den andra delen har fått vänta 
eftersom inte finansieringsmöjligheter har funnits, men nu har detta 
ändrats och man räknar med att kunna starta ombyggnaden mel-
lan tomta och sala under 2012. en del arbeten har redan påbörjats 
längs sträckan, som montering av viltstängsel, busshållplatser och 
andra sidoåtgärder.


