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Förord
Nu har Trafikverket funnits i fyra år och jag kan alltmer se 
de stora fördelarna med att planera och genomföra åtgärder 
på våra vägar och järnvägar i ett trafikslags övergripande 
sammanhang. Vår målsättning är att  optimera nyttan per 
satsad skattekrona i vår gemensamma infrastruktur. Vi är 
en bra bit på väg i detta arbete, men vi kan komma längre.

Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt 
transportsystem är ett övergripande mål för transport
politiken, och även grunden för Trafikverkets verksamhet. 
Vi medverkar till att alla människor har en grundläggande 
tillgänglighet till resor och transporter. Detta är en utma
ning i vår region.

I Region Öst hittar vi fem av Sveriges åtta största kommuner och en följd av den positiva 
utvecklingen och tillväxten är att behovet av resor och transporter ökar. För att klara att 
behålla en hög tillgänglighet i länen är det nödvändigt att transportsystemet utnyttjas så 
effektivt som möjligt. Särskilt viktigt blir det om vi tittar på kopplingen till Stockholms
regionen. Det ställer krav på framkomlighet, trafiksäkerhet och en bra trafikinformation 
när eventuella störningar och hinder uppstår.

I vårt uppdrag ingår också att se till att transportsystemet är trafiksäkert och att vi 
samtidigt bidrar till att klara uppställda miljömål och mål om ökad hälsa. Att klara målen 
för klimat och energi är en särskilt tuff utmaning, men att åstadkomma ett klimat och 
energieffektivt transportsystem är också helt nödvändigt för att klara tillgängligheten i 
regionen. För att klara utmaningarna är det avgörande att vi alla aktörer arbetar till
sammans.

Verksamheten 2014 och en blick framåt
Ett steg i arbetet med att åskådliggöra arbetet i Region Öst är denna broschyr som ger en 
övergripande bild av vår verksamhet under 2014. Det vill säga planerade och pågående 
projekt i de fem län som utgör regionen: Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro 
och Östergötlands län.

De stora pågående infrastrukturprojekten påverkar framkomligheten. Därför är en an
nan mycket viktig del i vårt och våra samarbetspartners arbete de kommande åren dels 
att i mesta möjliga mån minimera störningar, dels att öka trafikinformationen för att 
möta invånarnas och näringslivets omedelbara behov. 

Varje dag arbetar vi på Trafikverket för ett tillgängligare Sverige. Det är viktigt att alla 
resenärer, oavsett trafikslag, kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 
 

Einar Schuch, regionchef
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Regionfrågor att samverka kring 
Region Öst består av 52 kommuner i fem län. Fem av de åtta största 
kommunerna i landet ligger inom regionens gränser och totalt bor det 
cirka 1,6 miljoner personer här. En stor utmaning i vår region är att 
skapa ett säkert och framkomligt väg- och järnvägsnät, eftersom det 
har en stor sammanbindande betydelse för andra regioner i landet och 
på kontinenten. Därför har vi både kort- och långsiktiga aktiviteter där 
vi behöver samverka med våra samarbetsparter för att lösa region-
frågorna. Här presenterar vi några av de viktigaste.

Gruvnäringen
I Södra Dalarna pågår planering för att öppna gruvor vilket kommer att innebära omfat
tande transporter, vilket medför krav på omfattande investeringar på infrastrukturen. 
Olika utredningar har tidigare genomförts. För att få en helhetsbild kommer Trafikver
ket tillsammans med berörda kommer att genomföra en åtgärdsvalsstudie. Där kommer 
järnvägens och hamnarnas investeringsbehov att analyseras för att få en samlad bild av 
de samhälleliga investeringsbehoven. Oavsett gruvtransporter finns behov av bärighets
åtgärder på Bergslagsbanan mellan Ställdalen och Frövi. Dessa planerar Trafikverket för 
att genomföra med start 2015. Det kommer innebära avvattningsåtgärder och förstärk
ning av befintlig järnväg.
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Ostlänken
Ostlänken är en cirka 15 mil ny dubbelspårig järnväg som plane
ras mellan Järna utanför Södertälje och Linköping. Trafikverkets 
inriktning är att Ostlänken planeras för tåg i upp till 320 kilome
ter i timmen, och att den därmed blir Sveriges första höghastig
hetsjärnväg. Den nya järnvägen ger kortare restider på sträckan 
Stockholm/ Mälardalen – Östergötland och vidare mot Malmö/
Köpenhamn. Det underlättar arbets pendling och regionförsto
ring. Stationer planeras i Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, 
Norrköping och Linköping. Ostlänken ansluter till dagens stam
bana men den kan på sikt också bli en länk i en ny stambana – 
Götalandsbanan – mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping 
och Borås. 

När de snabba persontågen flyttas till Ostlänken blir det plats för fler godståg på Södra 
stambanan. I och med fler spår ökar möjligheterna till att leda om trafik vid störningar så 
att järnvägssystemet blir mer robust. Med ökad kapacitet och kortare restider kan trafik 
flyttas till järnväg från transportslag med större utsläpp i miljön. 

Målet är att hela Ostlänken ska stå klar för trafik 2028. Byggstart planeras 20172021.

Mälarsjöfarten
Ökad trafik på Mälaren drivs som ett samverkansprojekt mellan Trafikverket och Sjö
fartsverket för ett bättre utnyttjande av trafikslagens potential. Här ser vi en möjlighet 
till sjötransport närmare slutdestination, framförallt till Västerås och Köping. Även norra 
Stockholmsområdet skulle i högre grad kunna försörjas med varor sjövägen. 

För att öka säkerheten samt öka kapaciteten för sjöfarten i Mälaren byggs Slussen i 
Söder tälje om och farleden i Mälaren muddras. Muddringen ger ett ökat säkerhets
avstånd mellan sjöbotten och fartyg vilket minskar risker för olyckor. Den nya slussen 
kommer att möjliggöra bredare och längre fartyg in i Mälaren, vilket skapar möjligheter 
och förutsättningar för Mälarsjöfarten att utvecklas. Större fartyg leder i sin tur till att 
övrigt hårt ansträngd infrastruktur kan avlastas. När sluss och farled är fullt utbyggd 
kommer de största fartygen i Mälaren att motsvara cirka 300 lastbilar och ett fartyg 
med malm skulle motsvara tre godståg. Både Köping och Västerås hamnar spelar en allt 
viktigare roll i det svenska transportsystemet. Ett ökat nyttjade av Mälaren skulle också 
kunna ge Södertälje hamn en ökad betydelse.

Resecentrum
I ett resecentrum samordnas trafik och service i och omkring en järnvägsstation. Där 
möts tåg, bussar och taxi och det finns parkering för både cyklar och bilar. Syftet med ett 
resecentrum är att underlätta för passagerare att byta mellan olika trafikslag.

Nyköping
Nyköpings nya resecentrum har en nyckelfunktion för trafiken på Ostlänken. I planerna 
för Ostlänken ingår att stationen flyttas österut till ett läge vid Brunnsgatan.  Trafikverket 
och Nyköpings kommun går vidare i planeringen av ett nytt resecentrum och en utform
ning av järnvägen med hänsyn till den framtida Ostlänken. 

Linköping
Linköpings kommun har beslutat att ett nytt resecentrum ska ligga öster om Stångån när 
Ostlänken byggs ut. Visionen är att Linköpings innerstad ska växa över ån och att en ny 
stadsdel med bland annat bostäder, kontor och handel ska växa fram. Den lösning som 

Ostlänken gör resorna  
snabbare och smidigare
I Nyköping, Linköping och 
Norrköping innebär 
Ostlänken att resecentrum 
behöver byggas om och 
flyttas. Ostlänken skapar 
förutsättningar för snab-
bare resor, smidigare 
arbetspendling i Mälardalen 
och Östergötland och 
ökade godstransporter på 
järnväg.
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redovisas i järnvägsutredningen från 2010 är att stationen ska ligga upphöjd över Stång
ån och sluta vid Steningeviadukten där nuvarande stationsområde slutar. Trafikverket 
och Linköpings kommun har gemensamt beslutat att göra en kompletterande järnvägs
utredning för att belysa möjligheten att bygga en tunnel genom Linköping. Vi tittar också 
på alternativ med en station i marknivå som fortsätter söder om Steningeviadukten till 
tätortens utkant.

Norrköping
Stationen i Norrköping har en olämplig utformning, eftersom resenärerna behöver gå 
över trafikerade spår. I utredningen för Ostlänken har vi tagit fram en lösning med ett 
helt nytt resecentrum. Enligt den ska resecentrumet placeras i marknivå norr om nu
varande bangårdsområde, i industriområdet Butängen. Norrköpings kommun har dock 
önskemål om att spår och plattformar ska kunna förläggas i ett upphöjt läge för att bättre 
knyta ihop stadens olika delar. Trafikverket och kommunen utreder tillsammans de 
tekniska förutsättningarna för ett upphöjt läge och studerar hur detta påverkar kostna
derna.

Västerås
Nuvarande resecentrum upplevs som underdimensionerat redan i dag, och det räcker 
inte för morgondagens krav på funktionalitet och ökade resande. 

Västerås stad ansvarar för utformningen av ett nytt resecentrum och arbetar med en 
fördjupad översiktsplan för området. Som underlag för det arbetet har Trafikverket 
genomfört en idéstudie:”Västerås bangård – framtida funktion och utformning”. Utred
ningen pekar på att det behövs förbättringar av miljön för resenärerna och att bangården 
behöver byggas om i framtiden för att kapaciteten ska öka. Vi har aven gjort en utredning 
om möjligheter att förlägga spår för uppställning. 

År 2013 genomförde Trafikverket och Västerås kommun en åtgärdsvalsstudie för att 
utreda vilka åtgärder som är möjliga för att få en väl fungerande järnväg genom Västerås 
för både person och godstrafik. Studien har legat till grund för det fortsatta arbetet med 
det nya resecentrumet. Alla intressenter kring resecentrumet har gemensamt arbetat 
fram en målbild. Kommunen har därefter kontrakterat två arkitektteam som fram till 
sommaren 2014 ska arbeta fram förslag på utformning av ett nytt resecentrum. Resul
taten av detta arkitektarbete blir en del av den fortsatta stadsutvecklingen kring rese
centrumet.

Örebro
Örebro kommun arbetar med att se över och utveckla staden i bland annat projektet 
”Från Svampen till Gustavsvik”. Där anges ett nytt resecentrum som en viktig del i 
stadsutvecklingen. Projektets mål är ett effektivare resecentrum med en naturligare 
koppling till stadens centrala delar. Ett mål är också att järnvägen blir mindre av en bar
riär i centrum. I dag finns två järnvägsstationer, Örebro central och Örebro södra. En 
tänkbar utveckling är att båda stationerna får leva kvar, men att Örebro central utvecklas 
till ett modernt effektivt resecentrum. Örebro södra får behålla karaktären av en station 
för länstrafik och regional trafik med närhet till lokalt starka besöksmål. Det pågår en 
fördjupad översiktsplan för området som beräknas vara klar under 2014. 

Trafikverket ser samtidigt över hur Örebros bangård kan förändras, genom en åtgärds
valsstudie. Vi har granskat behoven av att förändra spårområdet utifrån de funktioner 
som järnvägens intressenter har identifierat. Till exempel har man nämnt krav på en 
flexiblare station där fler tåg som kan vända och det finns möjlighet att köra längre tåg. 
Det finns också önskemål om att kunna köra fler tåg till och från värmekraftverket och 
om en depå för uppställning av motorvagnar. 
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Andra viktiga frågor att samverka kring
Säkerhet
För att bedriva ett effektivt säkerhetsarbete där antalet dödade och skadade hela tiden 
minskar fokuserar vi på hela reskedjor. Utgångspunkten är att arbeta med förutsättning
ar för säkra resor för människor oavsett hur de väljer att transportera sig. Vi gör detta 
genom att kontinuerligt arbeta med analyser av olyckor och olycksstatistik. Våra analyser 
leder till åtgärdsförslag om hur vi som infrastrukturhållare kan göra utformningen av 
väg och järnvägsnätet säkrare. Analyserna ligger också till grund för vår samverkan med 
andra aktörer inom säkerhetsarbetet, bland annat kommunerna 
och polisen.

Klimat och miljö
Trafikverket har tagit fram ett underlag som beskriver hur vi ska nå målen inom klimat 
och energi när det gäller transportsektorn. Av detta framgår att vi måste arbeta med 
alla delar inom transportsystemet för att klara målen; med energieffektiva fordon och 
användning, energieffektivt byggande, drift och underhåll samt energieffektiv och trans
portsnål samhällsplanering där kollektivtrafik, gång och cykeltrafik prioriteras. I princip 
måste allt vi gör så långt som möjligt bidra till att minska klimatutsläpp och energiför
brukning om vi ska klara målen. Andra viktiga samarbetsfrågor handlar om luftkvalitet, 
buller, hastigheter, skydd av vattentäkter och vattenområden samt landskapsfrågor.

Fler cykelresor
En stor del av bilresorna är kortare än fem kilometer och många av dessa resor kan göras 
med cykel istället. Vi kommer tillsammans med kommuner och regioner  att fortsätta 
satsningen på att bygga cykelvägar och planfria korsningar för att ge människor bättre 
förutsättningar att ta cykeln istället för bilen. Ökad cykling minskar trängseln i väg
trafiken, och dessutom påverkas miljön och folkhälsan positivt. 
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Sedan den 1 januari 2013 ska alla 
formella planeringsprocesser föregås 
av en så kallad åtgärdsvalsstudie. En 
åtgärdsvalsstudie tar hänsyn till alla 
trafikslag, alla typer av åtgärder och 
kombinationer av dessa. Val av åt-
gärder handlar om att lösa problem 
och tillgodose behov. Valen ska bidra 
till en hållbar samhällsutveckling 
genom kostnadseffektiva åtgärder.

I processen som leder fram till åtgärdsval 
samarbetar vi med aktörer som kommuner, 
planupprättare, kollektivtrafikmyndigheter 
med flera. Vi utbyter också information med 
övriga intressenter som berörs av åtgärdsvals
studierna.

I arbetet med åtgärdsvalsstudier används 
fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen utgår 
från att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en helhetssyn. Principen 
används i ett tidigt skede i planeringen, innan vi väljer eventuella åtgärder. På så sätt kan 
vi hitta bästa möjliga åtgärder för att lösa problem eller brister i transportsystemet. 

Åtgärdsvalsstudier

Genom att förstärka våra vägar kan vi anpassa vägarna till dagens 
trafikbelastning för en mer långsiktig hållbarhet. Det minskar behovet 
av lastrestriktioner och förbättrar vägytans tillstånd, till nytta för både 
näringsliv och medborgare. Det förbättrar också förutsättningarna för 
ett effektivt underhåll.

För ökad framkomlighet på vägar som klassats som viktiga för näringslivets transporter 
åtgärdas broar som har lastrestriktioner, så att de får full bärighet (BK1).

För förbättrad robusthet i vägsystemet utför vi riskreducerande åtgärder, i syfte att mins
ka risken för översvämning av väg, ras och skred.

Till detta används bärighetsanslaget och under 2014 utför vi åtgärder i Region Öst för 
165 miljoner kronor. Den största delen används till att anpassa viktiga näringslivsvägar 
till dagens trafikbelastning.  

Bärighetsåtgärder under 2014

Fyrstegsprincipen innebär att tänkbara 
åtgärder analyseras i följande fyra steg:

1. Tänk om 
Det första steget handlar om att först 
och främst överväga åtgärder som kan 
påverka behovet av transporter och 
resor samt valet av transportsätt.

2. Optimera 
Det andra steget innebär att genom-
föra åtgärder som medför ett mer 
effektivt utnyttjande av den befintliga 
infrastrukturen.

3. Bygg om  
Vid behov genomförs det tredje steget 
som innebär begränsade ombyggna-
tioner.

4. Bygg nytt 
Det fjärde steget genomförs om 
behovet inte kan tillgodoses i de tre 
tidigare stegen. Det betyder nyinveste-
ringar och/eller större ombyggnads-
åtgärder.
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Statlig medfinansiering är det nya namnet på statsbidragen som kom-
munerna och regionala kollektivtrafikmyndigheter kan söka för miljö-, 
trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder på det kommunala väg-
nätet.

Statlig medfinansiering kan beviljas till investeringar som syftar till att göra kollektiv
trafiken mer tillgänglig, attraktiv, trygg och säker för att öka resandet med kollektiv trafik. 
Eller till att stimulera kommuner att vidta åtgärder för att minska trafikens negativa 
påverkan på miljön samt antalet döda/svårt skadade i trafiken. Exempel på åtgärder 
som kan beviljas medfinansiering är cirkulationsplatser, ljudisolering och andra buller
dämpande åtgärder, avsmalning av för breda vägar etc.

Hur mycket statlig medfinansiering kan beviljas?
Ansökan/underlag lämnas under hösten året innan åtgärden ska genomföras med en 
ekonomisk redovisning, ritningar och tidplan. Statlig medfinansiering kan beviljas med 
högst 50 procent av underlaget. Ansökan bör vara så noggrann att verklig kostnad inte 
överstiger beräknad kostnad med mer än 10 procent. Beslutet om statlig medfinansiering 
fattas därefter i dialog med berörd länsstyrelse, regionalt självstyrelseorgan eller kom
munalt samarbetsorgan.

Så här ser fördelningen ut av statliga medel för medfinansiering av trafiksäkerhets, 
miljö och kollektivtrafikåtgärder i de regionala planerna under 2014.

Södermanlands län 6,0 miljoner

Uppsala län 11,6 miljoner

Västmanlands län 7,6 miljoner

Örebro län 11,7 miljoner

Östergötlands län 13,8 miljoner

Mer information om statlig medfinansiering finns på Trafikverkets webbplats: 
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planeraochutreda/ 
Planeringsochanalysmetoder/Finansieringsmetoder/Statligmedfinansiering/

Statlig medfinansiering år 2013

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/Statlig-medfinansiering/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/Statlig-medfinansiering/
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Underhållsarbete
För att livslängden på väg och järnväg ska bli så lång som möjligt, genomför vi regelbun
det förebyggande underhåll. Det utförs huvudsakligen på tider då det är litet trafik, till 
exempel under kvällar och nätter samt under sommarhalvåret. Trafikverket samordnar 
i den mån det går de större underhållsarbetena tillsammans med andra parter, så att det 
inte krockar med andra stora arbeten och för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt. 

En liten del av vårt omfattande underhållsarbete redovisas under rubriken Planerad och 
pågående verksamhet i Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands 
län. Allt går dock inte att planera. Ibland är olyckan framme och vi måste utföra akuta 
underhållsåtgärder till följd av en trafikolycka eller skada på till exempel väg, järnväg 
eller bro. I vissa fall kan en skada vara så omfattande att trafiken behöver stängas av eller 
ledas om.
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Planerad och pågående verksamhet i Södermanlands län
Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under 
 produktion i Södermanlands län under 2014. Vissa projekt kan komma att skjutas framåt  
i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat.

E4, trafikplats Stavsjö
Beläggningsåtgärder kommer att genomföras i 
söder gående riktning för att upprätthålla väg
standard.
Nuläge: Utförs under sommarhalvåret 2014.

E4, Östergötlands länsgräns–Nyköping
Beläggningsåtgärder kommer att genomföras i både 
norr och södergående riktning för att upprätthålla 
vägstandard.
Nuläge: Utförs under sommarhalvåret 2014. 

E20/55, Vid Strängnäs
Förbättring av trafiksäkerheten och framkomlig
heten till de centrala delarna av Strängnäs med 
hänsyn till kommunens exploateringsplaner.
Nuläge: Förstudie är klar. Innan ställningstagande 
förs dialog med Strängnäs kommun angående val av 
åtgärd. >Projektsida

E20, Härad–Åker
Arbete med beläggningsåtgärder för att upprätthålla 
vägens standard.
Nuläge: Utförs under sommarhalvåret 2014.

Väg 53, Eskilstuna–Nyköping
Förbättring av åtta busshållplatser för att öka till
gängligheten.
Nuläge: En åtgärdsvalsstudie pågår under 2014. 
 Preliminär byggstart 2018. >Projektsida

Väg 53, Infart Eskilstuna
Ombyggnation av vägen samt utbyggnad av befintlig 
gång och cykelväg för att förbättra framkomlig
heten och trafiksäkerheten på sträckan.
Nuläge: En åtgärdsvalsstudie pågår under 2014. 
Byggstart 2018.

Väg 55, Bygget−Björndammen
Ombyggnation till mötesfri landsväg för att öka 
trafik säkerheten, framkomligheten och för att 
främja regional utveckling.
Nuläge: Framtagning av vägplan pågår under 2014. 
Ombyggnationen beräknas vara klar 2017.  
>Projektsida

Väg 55, Förbifart Flen
Byggnation av förbifart för en ökad framkomlighet 
och tillgänglighet för Flens tätort där vägen passerar 
idag. Dagens väg innebär en begränsad framkomlig
het, framförallt för genomfartstrafiken.
Nuläge: Vägutredning är klar. Ett ställningstagande 
om vägkorridor krävs innan framtagande av vägplan 
kan påbörjas. >Projektsida

Väg 55, Valla−Flen
Ombyggnation till mötesfri landsväg för att öka 
trafik säkerheten och framkomligheten.
Nuläge: Ombyggnation pågår och beräknas vara klar 
hösten 2014. >Projektsida

Väg 55, Yxtatorpet−Malmköping 
Ombyggnation till mötesfri landsväg. Breddning av 
befintlig väg på en sträcka av cirka fyra kilometer 
samt ny sträckning på cirka tre kilometer.
Nuläge: Ombyggnation pågår och beräknas vara klar 
hösten 2014. >Projektsida

Väg 56, Katrineholm–Bie–Alberga
Ombyggnation till mötesfri landsväg för att öka 
trafik säkerheten och framkomligheten. Del av Räta 
linjen mellan Norrköping och Gävle.
• Katrineholm−Bie: Ställningstagande finns att gå 

vidare med vägplan. Planerad byggstart 2016–
2021.

• Bie−Alberga: Lokaliseringsalternativ undersöks 
för väg 56 delen förbi samhället Äs, norr om 
 Katrineholm. Planerad byggstart 2021.

>Projektsida

Väg 57, Gnesta–E4
Ombyggnation för att möjliggöra en hastighet på  
80 km/timmen som innebär att restiden mellan 
Gnesta och Järna förkortas. 
Nuläge: Framtagning av vägplan pågår.  
Byggstart 2015. >Projektsida

Väg 218/782, Förbifart Trosa
Byggnation av förbifart för en ökad framkomlighet 
och tillgänglighet för Trosa tätort. Samarbetsprojekt 
med Trosa kommun.
Nuläge: Val av lokaliseringsalternativ pågår, väg
planen omfattar också ändrat väghållarskap 
för delar av väg 218. >Projektsida
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http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/E20vag-55-Strangnas/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Vag-53-Eskilstuna-Nykoping/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Vag-55-Bygget-Bjorndammen/Om-projektet/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Vag-55-Forbifart-Flen/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Vag-55-VallaFlen/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Vag-55-Yxtatorpet-Malmkoping/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Vag-56-Katrineholm-Bie/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Vag-57-Gnesta-E4/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Forbifart-Trosa/


12

SÖDERMANLANDS LÄNSÖDERMANLANDS LÄN

Nyköping

Oxelösund

Katrineholm

SträngnäsEskilstuna

Flen

Arnö

Trosa

Gnesta
Vingåker

Vagnhärad

Malmköping

Åkers styckebruk

E4

E4

E4

E20

52

56

55

53

55

55

53

57

52 53

55

53

214

214

230

216

221

223

223

219

218

224

56

56

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 0 10 20 305
km

3

5

7

8
9

10

11

13

15

17

16
6

19
1 2

18

4

12

14

Väg 687, Mellösa
Vägbron över Mellösasjön, vid Mellösa norr om Flen 
på väg 687, har ett stort underhållsbehov. Arbetet 
omfattar byte av kantbalkar, räcken och betongrepe
rationer. Reparationsarbetet kommer att ha omfat
tande påverkan på trafiken.
Nuläge: Utförs hösten 2014. 

Väg 953, Eskilstuna–Sundbyholm
Byggnation av gång och cykelväg. Samarbetsprojekt 
med Eskilstuna kommun. 
Nuläge: Framtagning av vägplan pågår. Beräknad 
byggstart 2015. >Projektsida

Svealandsbanan, Strängnäs–Härad
Dubbelspårsutbyggnad, som skapar förutsättningar 
för regionutveckling genom en förbättrad kapacitet 
på Svealandsbanan och ökad punktlighet. 
Samarbetsprojekt med Strängnäs kommun. 
Nuläge: Arbetet med järnvägsplan har vunnit laga 
kraft. Planerad byggstart under senare delen av 2014. 
>Projektsida

Ostlänken
Planerad ny höghastighetsjärnväg mellan Järna 
(utan för Södertälje) och Linköping. Ger kortare res
tider, regionförstoring och ökad kapacitet.
Nuläge: Arbete med järnvägsplaner. Beräknad bygg
start 20172021. Klar för trafik 2028. >Projektsida

Västerås–Eskilstuna
Sträckan är en viktig pusselbit i en utvecklad Mälar
dalsregion. En studie ska undersöka hur man kan 
stärka pendlingsmöjligheterna mellan städerna. 
Nuläge: Åtgärdsvalsstudie pågår under 2014, 
 beräknas klar vintern 2014/2015.

Resecentrum Nyköping
Ett nytt resecentrum har en nyckelfunktion för den 
kommande trafiken på Ostlänken. I planerna ingår 
en flytt av stationen österut så den ligger i anknyt
ning till Brunnsgatan.

Nuläge: Arbete med järnvägsplan och detalj
plan pågår tillsammans med Nyköpings 
kommun fram till 2015. 
>Projektsida
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http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Vag-953-gang--och-cykelvag-Eskilstuna-Sundbyholm/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Strangnas-Harad/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Ostlanken/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Nykopings-resecentrum/
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Planerad och pågående verksamhet i Uppsala län
Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under 
 produktion i Uppsala län under 2014. Vissa projekt kan komma att skjutas framåt i tiden  
om tilldelningen av medel blir mindre än väntat.

E4, Björklinge–Mehedeby
Beläggningsåtgärder kommer att genomföras för att 
upprätthålla vägstandard.
Nuläge: Utförs under sommarhalvåret 2014.

E18, Trafikplats Romberga 
Ombyggnation av trafikplatsen som förbinder väg 70 
med E18. I projektet ingår även en cirkulationsplats i 
korsningen mellan väg 70 och väg 558. 
Nuläge: Arbetsplanen är fastställd. Framtagning av 
bygghandling påbörjades 2014. Byggstart prelimi
närt hösten 2014, klart 2015. >Projektsida

Väg 55, Hjulstabron–Enköping
Ombyggnation av vägen för att förbättra trafik
säkerheten och framkomligheten. 
Nuläge: Sidområdesåtgärder kommer genomföras 
under 2014. Projektet finns inte med i gällande 
 Regional plan för 2014–2025, vilket innebär att 
sträckan inte kommer byggas förrän in på 2020ta
let. Planen revideras dock var tredje–fjärde år.  
>Projektsida

Väg 55, Flogsta
Ombyggnation mellan Kvarnbolund och Berthåga i 
Uppsala på grund av ökade trafikmängder.
Nuläge: En åtgärdsvalsstudie pågår under 2014.
>Projektsida

Väg 55, Ramstalund–Kvarnbolund
Arbete med beläggningsåtgärder genomförs för att 
upprätthålla vägstandard på sträckan.
Nuläge: Pågår under sommaren 2014.

Väg 55/272, Trafikplats Husbyborg
Förbättring av trafiksäkerheten och framkomlig
heten vid på och avfartsramperna där väg 55 anslu
ter till väg 272. 
Nuläge: Framtagning av bygghandling pågår under 
2014. Ombyggnaden sker tidigast 2015. >Projektsida

Väg 56, Heby–Stingtorpet–Tärnsjö
Om respektive nybyggnation till mötesfri landsväg 
för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. 
Del av Räta linjen mellan Norrköping och Gävle. 
Heby–Stingtorpet: Ombyggnation i befintlig sträck
ning. Byggnation pågår.
Stingtorpet–Tärnsjö: Byggnation i ny sträckning. 
Byggnation pågår. >Projektsida

Väg 70, Enköping–Simtuna
Ombyggnation till mötesfri landsväg, cirka 17 km, 
för att öka trafiksäkerheten och framkomlig heten. 
 Projektet drivs parallellt med E18 Trafikplats 
 Romberga. 
Nuläge: Arbetsplanen är fastställd. Planerad 
 byggstart 2015. >Projektsida
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Forts. nästa sida
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http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/E18-ombyggnad-av-trafikplats-Romberga/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Vag-55-Hjulstabron-Enkoping/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Vag-55-Infart-Uppsala/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Vag-55-272-trafikplats-Husbyborg/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Projektmall-med-projektstartsida/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Vag-70-Enkoping-Simtuna/
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Väg 72, Heby–Morgongåva
Byggnation av gång och cykelväg för att förbättra 
tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 
Nuläge: Framtagning av vägplan under 2014. 
>Projektsida

Väg 72, Vänge–Kvarnbolund
Arbete med beläggningsåtgärder genomförs för att 
upprätthålla vägens standard.
Nuläge: Utförs under sommarhalvåret 2014.

Väg 76, Älvkarleby
Förbättring av trafiksäkerheten för oskyddade trafi
kanter genom bland annat ombyggnation av buss
hållplatser och byggande av gång och cykelväg. 
Nuläge: Planerad byggstart 2014. >Projektsida

Väg 254, Örsundaån
Vägbron över Örsundaån, vid Brunnby, har ett stort 
underhållsbehov. Arbetet omfattar byte av brotrum
mor och räcken. Reparationsarbetet kommer att ha 
påverkan på trafiken som kommer att ledas om.
Nuläge: Utförs hösten 2014. 

Väg 288, Uppsala–Östhammar
Ombyggnation till mötesfri landsväg. Projektet är 
uppdelat i fyra etapper:
• Jälla–Hov: Ombyggnationen är klar.
• Hov–Alunda: Byggstart under 2014.
• Alunda–Gimo: Framtagning och fastställelse av 

vägplan beräknas vara klar under 2014.
• Gimo–Börstil: En åtgärdsvalsstudie pågår under 

2014.
>Projektsida

Väg 693/515, Karleby–Enköping
När den nya motorvägen mellan Sagån och 
 Enköping öppnade för trafik fick den gamla vägen en 
ny funktion som länsväg och lokalväg. 
Nuläge: Byggnation pågår. Placering av räcke på 
gång och cykelvägen för att förbättra trafiksäker
heten för oskyddade trafikanter utförs våren 2014.
>Projektsida

Väg 1046, Vassunda–Knivsta
Byggnation av gång och cykelväg för att öka till
gängligheten för oskyddade trafikanter. 
Nuläge: Framtagning av vägplan under 2014. 
>Projektsida

Väg 1195, Karösundet 
Förbättring av trafiksäkerheten och framkom
ligheten för gång, cykel, och fordonstrafik över 
 Karösundet.
Nuläge: Fastställelseprövning av arbetsplan pågår. 
>Projektsida

Gamla Uppsala dubbelspår
Utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan, fyra 
kilometer nytt dubbelspår, varav 610 meter i tun
nel, samt omläggning av väg 676, Vittulsbergsvägen 
och Vattholmavägen. Syftet är att minska risken för 
trafikstörningar, öka kapaciteten samt förbättra sä
kerheten. Säkerheten förbättras bland annat genom 
att vi bygger bort dagens fyra plankorsningar.
Nuläge: Byggnation pågår, beräknas klart 2017. 
>Projektsida

Skutskär–Furuvik
Dubbelspårsutbyggnad för att öka kapaciteten på 
Ostkustbanan, detta är den enda sträckan som fort
farande har enkelspår mellan Gamla Uppsala och 
Gävle. 
Nuläge: Byggnation pågår, beräknas klart 2016. 
>Projektsida

Uppsala planskilda korsningar
Ombyggnation av plankorsningar till planskilda 
korsningar på S:t Persgatan och S:t Olofsgatan i cen
trala Uppsala. Ombyggnationen ökar säkerheten och 
kapaciteten, förbättrar tillgängligheten och minskar 
trafikstörningar.
Nuläge: Arbete med detaljplan pågår. Beräknad 
byggstart 2017.
>Projektsida

Forts. planerad och pågående verksamhet i Uppsala län
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http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Vag-72-Heby-Morgongava-gang-och-cykelvag/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Vag-76-informationsplats-i-Alvkarleby/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Vag-288-Uppsala-Osthammar/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Vag-693-515-Karleby-Enkoping/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Vag-1045-1046-och-1048-gang-och-cykelvagar-i-Knivsta/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Vag-1195-vag-och-bro-vid-Karosundet/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Gamla-Uppsala/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Gavleborg/Skutskar-Furuvik/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Uppsala-planskilda-korsningar/
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E18, Västerås–Sagån
Ombyggnation till motorväg på den 10 km långa 
sträckan, för att förbättra förutsättningarna för 
regional utveckling och öka framkomligheten på 
vägen. Samarbetsprojekt med Västerås stad. 
Nuläge: Pågår, beräknas vara klart i oktober 2014. 
>Projektsida

E18, Bäckby-Vallby
Omfattande broreparationer kommer att pågå mel
lan trafikplats Bäckby E18/66 och österut till strax 
innan trafikplats Vallby med kraftig påverkan på 
trafiken.
Nuläge: Broreparationerna pågår under sommaren 
2014.

E18, Västerås
Arbeten med beläggningsåtgärder kommer att 
genomföras för upprätthålla vägstandard på flera 
sträckor längs E18. De utförs sommaren 2014.
• Strö–Eriksberg.
• Västjädramotet–Västerleden.
• Bäckbymotet–Skallbergsmotet.

Väg 56, Kvicksund–Västjädra
Ombyggnation till mötesfri landsväg för att öka 
trafik säkerheten och förhindra mötesolyckor. 
Del av Räta linjen mellan Norrköping och Gävle. 
Nuläge: Vägplan tas fram under 2014–2016. Planerad 
byggstart 2017–2021. >Projektsida

Väg 56, Sala–Heby 
Ombyggnation till mötesfri landsväg på den cirka 15 
km långa sträckan, för att öka trafiksäkerheten och 
framkomligheten. Del av Räta linjen mellan Norr
köping och Gävle.
Nuläge: Arbetsplanen är fastställd. Planen överkla
gades och ärendet ligger hos regeringen.  
>Projektsida

Väg 66, Västerås–Surahammar
Arbete med beläggningsåtgärder kommer att ge
nomföras för att upprätthålla vägstandard.
Nuläge: Utförs under sommarhalvåret 2014.

Väg 66/68/250, Korsning Oti
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Korsningen har en 
krånglig trafiksituation med hög olycksrisk och stor 
trafikbelastning. En ATKkamera har satts upp som 
en tillfällig lösning för att sänka hastigheten. 
Nuläge: Byggstart under 2014, beräknas vara klart 
före årsskiftet 2014/2015. >Projektsida

Väg 70, Simtuna–Kumla
Ombyggnation till mötesfri landsväg för att öka 
trafik säkerheten och förhindra mötesolyckor.
Nuläge: Vägplan tas fram under 2014–2016. Planerad 
byggstart 2017–2021. >Projektsida

Väg 250, Kungsör–Köping
Ombyggnation till mötesfri landsväg på den 10,5 
km långa sträckan för att öka trafiksäkerheten och 
framkomligheten. 
Nuläge: Arbetsplanen är tillbakadragen på grund 
av omprioritering i länsplanen. En utredning kring 
smärre trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs 
under 2014.

Väg 252, Hallstahammar–Surahammar
Nybyggnation av vägen till 7,5 km mötesfri landsväg 
för att förbättra vägens funktion som pendlingsväg 
och förbindelse mellan väg 66 och E18, samt för att 
skydda vattentäkt. 
Nuläge: Arbetsplanen är fastställd. Beräknad bygg
start försommaren 2015. >Projektsida

Väg 252, Strömsholm−Kolbäck
Byggnation av gång och cykelväg för att öka till
gängligheten, transportkvalitén och trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter.
Nuläge: Framtagning av vägplan beräknas vara klart 
under 2014. >Projektsida

Väg 527, Örtagården-Västerås
Byggnation av gång och cykelväg för att förbättra 
tillgängligheten för oskyddade trafikanter.
Nuläge: Preliminär byggstart under 2014.  
>Projektsida

Väg 681, Västerås–Skultuna 
Sidoområdesåtgärder för att förbättra trafik
säkerheten.
Nuläge: Byggstart 2014, beräknas klart under 2015.

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Planerad och pågående verksamhet i Västmanlands län
Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under 
 produktion i Västmanlands län under 2014. Vissa projekt kan komma att skjutas framåt  
i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat.

13

http://www.trafikverket.se/e18vasteras/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastmanland/Vag-56-Kvicksund-Vastjadra/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Vag-56-SalaHeby/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastmanland/Vag-66-68-250-Korsning-Oti/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Vag-70-Enkoping-Simtuna/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastmanland/Vag-252-Hallstahammar-Surahammar/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastmanland/Vag-252-Stromsholm-Kolback/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastmanland/Vag-527-Vasteras-Ortagarden/
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BanaGods i Mitt
Kapacitetshöjande åtgärder längs Godsstråket ge
nom Bergslagen (Storvik–Frövi). 
Nuläge: Planläggningsprocess påbörjas 2014. 
>Projektsida

Resecentrum Västerås
Ett nytt resecentrum för att öka kapaciteten och 
anpassa området för framtidens resande.
Nuläge: Arkitektteam ska ta fram förslag på ny ut
formning, beräknas klart årsskiftet 20142015.

Västerås–Eskilstuna
Sträckan är en viktig pusselbit i en utvecklad Mä
lardalsregion. En studie ska undersöka hur man kan 
stärka pendlingsmöjligheterna mellan städerna.
Nuläge: Åtgärdsvalsstudie pågår under 2014, 
 beräknas vara klar vintern 2014/2015.

Tillberga–Ransta
Spårbyte för att kunna bibehålla hastighet och ge 
ökad driftsäkerhet.
Nuläge: Framtagning av bygghandling pågår under 
2014. Beräknad byggstart 2015.
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E18, Genom Karlskoga
Förbättring av framkomligheten och trafiksäkerhe
ten på genomfarten för att kunna skapa bra trafikala 
lösningar för såväl lokal som fjärrtrafik.
Nuläge: En åtgärdsvalsstudie pågår under 2014. 
 Tidigare projekt med korsningslösningar kommer 
att arbetas in i materialet. >Projektsida

E18, Vintrosa–Lanna
Byggnation av busshållplats för att underlätta pend
ling till Karlskoga.
Nuläge: Utförs våren 2014. >Projektsida

E20/540, Trafikplats Marieberg norra
Byggnation av ny trafikplats på grund av ökade 
trafikmängder i området. Samarbetsprojekt med 
Örebro kommun.
Nuläge: Fastställelseprövning av vägplan pågår. 
Byggstart tidigast 2015. >Projektsida

Väg 49, Gustavstorp−Rude
Nybyggnation av en cirka tre kilometer lång mötesfri 
landsväg i ny sträckning, för att öka framkomlig
heten och förbättra trafiksäkerheten väster om 
Vättern. 
Nuläge: Byggnation pågår, beräknas klart hösten 
2014.  >Projektsida

Väg 50, Axbergshammar−Lilla Mon
Ombyggnation till mötesfri landsväg i befintlig 
sträckning.
Nuläge: Framtagning av vägplan pågår under 2014. 
Ombyggnationen beräknas starta 2015. >Projektsida

Väg 50, Nykyrka−Åsbro
Om och nybyggnation till mötesfri landsväg. Som 
en del av Bergslagsdiagonalen är vägen ett viktigt 
stråk för regionala och nationella transporter. 
• Nykyrka−Brattebro backe: Byggnation i ny sträck

ning. Vägplan påbörjades 2013, byggstart tidigast 
2016.

• Brattebro backe−Rude: Ombyggnationen blev klar 
2013.  

• Rude–Askersund−Åsbro: Ombyggnation i befint
lig sträckning. Arbete med två vägplaner pågår. 
Vägplanerna väntas bli fastställda under 2014. 
Byggstart tidigast 2016.

>Projektsida

Väg 50, Vid Örebro
Beläggningsåtgärder kommer att genomföras för 
att upprätthålla vägstandard på flera sträckor längs 
riksväg 50. Åtgärderna innefattar: Norrplan Lillån, 
LerbäckÅsbro, Lilla MonRya och Hällabacken
Guldsmedshyttan.
Nuläge: Utförs under sommarhalvåret 2014.

Väg 51, Svennevad−Kvarntorp
Nybyggnation av en mötesfri landsväg förbi Påls
boda till Kumla i ny sträckning för att öka trafik
säkerheten och framkomligheten.
Nuläge: Arbetsplan beräknas vara fastställd hösten 
2014. Byggstart tidigast 2016. >Projektsida

Väg 51, Rya–Guldsmedshyttan 
Beläggningsarbete kommer att genomföras för att 
upprätthålla vägstandard.
Nuläge: Utförs under sommarhalvåret 2014.

Väg 63, Sikfors–Kopparberg
Översyn av trafiksäkerheten längs med sträckan för 
att möjliggöra en hastighet på 80 km/timmen. I pro
jektet ingår även nybyggnation av 3,7 km landsväg i 
ny sträckning förbi Hjulsjö för att öka trafiksäkerhe
ten och framkomligheten.
Nuläge: Val av lokaliseringsperspektiv pågår och 
beräknas klart årsskiftet 2014/2015. Byggnationen 
beräknas ske tidigast 2018. >Projektsida

Väg 63, Genomfart Hällefors
Byggnation av bland annat gångpassager för att öka 
säkerheten, framkomligheten och tillgängligheten 
för oskyddade trafikanter.
Nuläge: Byggnation under 2014. >Projektsida

Väg 204/205, Svartå 
Ombyggnation av vägbulor till avsmalning av vägen 
på två platser i centrala Svartå.
Nuläge: Planerad byggstart under senhösten/vintern 
2014.

Väg 205 Degerfors–Karlskoga
Byggnation av gång och cykelbana för att öka sä
kerheten, framkomligheten och tillgängligheten för 
oskyddade trafikanter.
Nuläge: Framtagning av vägplan pågår. Beräknad 
byggstart 2015. >Projektsida
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Planerad och pågående verksamhet i Örebro län
Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under 
 produktion i Örebro län under 2014. Vissa projekt kan komma att skjutas framåt i tiden  
om tilldelningen av medel blir mindre än väntat.

Forts. nästa sida
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Väg 823, Glanshammar–Örebro 
En sammanhängande gång och cykelvägsförbindel
se ska byggas genom att befintliga gång och cykel
vägar kompletteras med nya.  
Nuläge: Projektering startade hösten 2013. Tidigaste 
byggstart 20142015. >Projektsida

Busshållplatser Kumla, Åsbro,  
Stora Forsa, Storå (Hällaboda)
För att öka tillgängligheten kommer befintlig buss
hållplats vid Smedstorp byggas ut och nya hållplats
lägen vid Gartzvägen och Norrgatan i Kumla anläg
gas. I Åsbro kommer två nya hållplatser i anslutning 
till Barrvägen byggas samt befintlig hållplats vid 
Movägen förlängas. I övrigt kommer en hållplats i 
Storå och vid Stora Forsa utredas.
Nuläge: Projektering för byggnation av hållplatserna 
i Smedstorp, Kumla och Åsbro pågår under hösten 
2014. >Projektsida

BanaGods i Mitt
Kapacitetshöjande åtgärder längs Godsstråket ge
nom Bergslagen (Storvik–Frövi).
Nuläge: Planläggningsprocess påbörjas 2014.  
>Projektsida

Ludvika–Frövi
Bärighetsåtgärder längs hela sträckan som förbättrar 
framkomligheten för person och godstrafik.
Nuläge: Projektering och bygghandling tas fram 
under 2014. Förberedande arbeten på järnvägen som 
till exempel undersökningar, avvattningsåtgärder 
och enklare bärighetsåtgärder påbörjas 2014–2015. 
>Projektsida

Nora–Örebro
Utredning av förutsättningarna för bättre kollektiv
trafik mellan Nora och Örebro.
Nuläge: Trafikverket vill genomföra en åtgärdsvals
studie i samverkan med Regionförbundet, Kollek
tivtrafikmyndigheten och berörda kommuner. En 
dialog om upplägget har påbörjats.

Resecentrum Örebro
Ett nytt resecentrum är en viktig del av stadsutveck
lingen. Målet är ett effektivare resecentrum med en 
naturlig koppling till stadens centrala delar och att 
järnvägens barriäreffekt minskar.
Nuläge: En åtgärdsvalsstudie pågår och beräknas 
vara klar våren 2014. Kommunen arbetar med en 
fördjupad översiktsplan som beräknas klar under 
2014. 

Hallsberg–Degerön
En del av utbyggnaden av Godsstråket genom Berg
slagen. Projektet är uppdelat i fyra delprojekt.
• Dubbelspårsfunktionen för Godsstråket genom 

Hallsberg: Arbete med järnvägsplan inklusive 
miljöbeskrivning (MKB) och systemhandling 
pågår. Preliminär byggstart 2015. Projektet utökas 
även med ombyggnation av överlämnandebangår
den i Hallsberg.

• Hallsberg–Stenkumla: Val av lokaliseringsalterna
tiv är klart. Byggstart 2021–2025. 

• Stenkumla–Dunsjö: Arbete med systemhandling 
pågår och beräknas vara klar under 2014. Bygg
start planeras till sommaren 2016. Banan är plane
rad att öppnas för trafik vid årsskiftet 2019–2020.

• Jakobshyttan: Arbeten med bland annat räls, 
signaler, kablar och kontaktledningsstolpar pågår. 
Tågen beräknas börja rulla på den nya järnvägen 
hösten 2014. Därefter rivs den gamla järnvägen.

• Dunsjö–Jakobshyttan–Degerön dubbelspår: Plan
processen planeras att påbörjas under 2014 och 
pågå primärt till 2016.

>Projektsida

Hallsberg
Etablering av ny underhållsdepå åt Train Alliance 
Sweden AB: Utredning och planering för första etap
pen pågår. 
• Ställverksbyte: Ställverksbytet kommer utföras 

i två etapper under 2014 och 2015, med större 
trafikpåverkan under 2015.

• Hallsbergsterminalen: Elektrifiering av anslut
ningen in mot terminalen, klart under 2014. 

Hallsberg−Tälle
Spårbyte längs sträckan för ökad driftsäkerhet, 
bibehållen hastighet och för att minimera framtida 
trafikstörningar.
Nuläge: Utförs 2014–2015. 

Västra stambanan,  
Laxå station
Byte av plattform på Laxå stationsområde på grund 
av slitage.
Nuläge: Utförs under hösten och vintern 2014.

Forts. planerad och pågående verksamhet i Örebro län
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E4, Östergötland
Beläggningsåtgärder genomförs längs hela E4 i Öst
ergötlands län för att upprätthålla vägstandard.
Nuläge: Utförs under sommarhalvåret 2014.

E22, Förbifart Söderköping 
Ny sträckning av E22 som idag går genom Söder
köping för att öka trafiksäkerheten och framkomlig
heten. >Projektsida
Nuläge: Framtagning av vägplan pågår och beräknas 
vara klart 2015. I vägplanen ingår även Skärgårdslän
ken, som ska förena en ny sträckning av E22 med väg 
210 mot Sankt Anna. Beräknad byggstart 2017–2018.

E22, Söderköping–Tingstad
Byggnation av gång och cykelväg för att förbättra 
tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 
Nuläge: Etappen mellan Tingstad och Korsbrinken 
blev klar 2012. Gång och cykelvägen mellan Söder
köping och Korsbrinken, inklusive passage av kana
len, beräknas vara klar senhösten 2014. >Projektsida

E22, Kalmar länsgräns–Trafikplats Borg
Arbete med beläggningsåtgärder för att upprätthålla 
vägstandard på sträckan.
Nuläge: Utförs under sommarhalvåret 2014.

Väg 34, Ervasteby–Borensberg
Byggnation till mötesfri landsväg i ny sträckning för 
att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. 
Nuläge: Prövning av arbetsplan pågår. Beräknad 
byggstart 2015–2016. >Projektsida

Väg 34, Kisa–Linköping
Ombyggnation till mötesfri landsväg för att öka 
trafiksäkerheten och framkomligheten. Projektet är 
uppdelat i tre etapper:                               >Projektsida
• Kisa–Rimforsa: Klart under 2014. 
• Rimforsa–Skeda Udde: Denna etapp ingår i den 

nya reviderade länstransportplanen 2014–2015. 
• Skeda Udde–Kåparp: Ombyggnationen blev klar 

hösten 2011.

Väg 34, Stora Sjögestad
Ombyggnation till en planskild korsning mellan väg 
1050 och väg 1123 samt byggnation av gång och 
cykelväg. Gång och cykelvägen är ett samarbetspro
jekt med Linköpings kommun. 
Nuläge: Klart under 2014. >Projektsida

Väg 35, Målbäck−Vårdsberg  
(Åtvidaberg–Linköping)
Ombyggnad till mötesfri landsväg för att öka trafik
säkerheten och framkomligheten. 
Nuläge: Arbetsplan är framtagen, men ännu inte 
fastställd. >Projektsida

Väg 35, Grebo–Linköping
Arbete med beläggningsåtgärder kommer att 
genom föras för att upprätthålla vägstandard.
Nuläge: Utförs under sommarhalvåret 2014.

Väg 50, Ödeshög−Vadstena
När den nya väg 50 öppnades för trafik hösten 2013 
fick den gamla vägen en ny funktion, därför krävs 
korsnings och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
Nuläge: Byggnation av tätortsportar påbörjas våren 
2014. >Projektsida

Väg 51, Kolstad–Finspång
Ombyggnation till mötesfri landsväg samt separat 
gång och cykelväg. Gång och cykelvägen är ett 
samarbetsprojekt med Finspångs kommun.
Nuläge: Beräknas klart under 2014. >Projektsida

Väg 210, Norsholm–Herseberga
Byggnation av en ny väg mellan väg 210 och E4. Om
byggnaden medför en betydande vägförkortning och 
ökad trafiksäkerhet.
Nuläge: Arbetsplanen är överklagad och ligger hos 
regeringen för beslut. >Projektsida

Södra Stambanan, Mjölby−Nässjö
Nytt kontaktledningssystem och ny stolpanläggning. 
Nuläge: Beräknas klart före sommaren 2014. 
>Projektsida

Tjust- och Stångådalsbanan
Trafikverket har tecknat avtal med Regionförbundet 
i Kalmar län om åtgärder under perioden 2011–2015. 
Avtalet omfattar även åtgärder i Östergötlands län i 
form av spårbyte på sträckan Hjulsbro–Bjärka Säby, 
växelbyten och åtgärder för att öka säkerheten i 
plankorsningar.
Nuläge: En åtgärdsvalsstudie pågår 20132014. 
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Planerad och pågående verksamhet för Östergötlands län
Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under 
 produktion i Östergötlands län under 2014. Vissa projekt kan komma att skjutas framåt  
i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat.
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Ostlänken
Planerad ny höghastighetsjärnväg mellan Järna 
(utan för Södertälje) och Linköping. Ger kortare 
restider, regionförstoring och ökad kapacitet.
Nuläge: Arbete med järnvägsplaner. Beräknad bygg
start 20172021. Klar för trafik 2028. >Projektsida

Resecentrum Norrköping
Stationen i Norrköping har idag problem med sin 
utformning. Inom utredningen för Ostlänken tas en 
lösning för ett helt nytt resecentrum fram. 
Nuläge: Utredning om station i upphöjt läge pågår 
tillsammans med Norrköpings kommun. Upphand
ling av järnvägsplaner påbörjas 2015.  

Resecentrum Linköping
Ett nytt resecentrum ska utformas i anknytning till 
byggnationen av Ostlänken. I planerna ingår en flytt 
av stationen öster om Stångån. 
Nuläge: En kompletterande järnvägs utredning 
pågår, beräknas klar våren 2014. 

Södra stambanan, Norrköping genomfart
Spårbyte för att öka driftsäkerheten, bibehålla 
hastigheten och för att minimera framtida trafik
störningar. Byte av spårväxlar kommer också att 
genomföras.
Nuläge: Spårbytet sker under 2014. Byte av spår
växlar utförs hösten 2014.

Kollektivtrafik i Östergötland
Fyra pendlarparkeringar/busshållsplatser har 
byggts på följande platser: Åtvidaberg, Skeda udde, 
Rimforsa och Bankekind. Återstår gör pendlarpar
keringen/busshållsplatsen vid Vistinge. Samarbets
projekt med respektive kommun, Trafikverket, 
Östsam och Östgötatrafiken. Projektet finansieras 
delvis av EUbidrag. 
Nuläge: På grund av överklagande byggs Vistinge 
tidigast hösten 2014.
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Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna. Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket .se

Så kontaktar du oss
Nedanstående personer finns till hands för att svara på frågor. Tveka inte att ta kontakt när ni 
arbetar med bostads och exploateringsutveckling där vi gemensamt kan skapa förutsättningar 
för en hållbar utveckling i regionen. Våra kontaktpersoner hjälper givetvis även till med att slussa 
övriga frågor rätt i vår organisation.

Samhällsplanerare 
Henric Nilsson
Telefon: 010123 91 05
henric.nilsson@trafikverket.se 

Linda Berntsen
Telefon: 010123 57 62
linda.berntsen@trafikverket.se 

Peter Linnskog
Telefon: 010124 01 29
peter.linnskog@trafikverket.se

Alexander Karbassi
Telefon: 010123 62 94
alexander.karbassi@trafikverket.se 

Christian Mineur
Telefon: 010123 57 64
christian.mineur@trafikverket.se
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Planerare järnväg
Stig Hansson
Telefon: 010123 49 68
stig.hansson@trafikverket.se

Rickard Karlsson 
Telefon: 010123 69 77
rickard.karlsson@trafikverket.se

Frågor gällande statlig medfinansiering
medfinans@trafikverket.se

Planerare väg 
Roger Pettersson
Telefon: 010123 81 94
roger.pettersson@trafikverket.se

Ivan Andic
Telefon: 010124 19 41
ivan.andic@trafikverket.se

Jan Berglöf
Telefon: 010124 27 91 
jan.berglof@trafikverket.se

Bengt Forsberg
Telefon: 010123 57 77
bengt.forsberg@trafikverket.se
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