
Att elektrifiera sträckan mellan Kimstad och Skärblacka 
är en del av arbetet med att öka kapaciteten på järnvägen. 
Det kommer att göra skillnad både lokalt och på  
hela Södra stambanan, som är en av Sveriges hårdast 
belastade järnvägssträckor. 

Bytet till el är snällare mot miljön 
Tidigare har tågen bara kunnat köras med diesellok 
mellan Kimstad och Skärblacka. Att elektrifiera sträckan 
innebär att fler typer av tåg kan köra där, och det gör 
att järnvägen blir mer konkurrenskraftig. Tanken är att 
elektrifieringen ska leda till att fler godstransportörer 
väljer järnvägen framför vägen. Det skulle både öka 
trafiksäkerheten på vägen och vara bättre för miljön. Att 
elektrifiera järnvägen innebär också en miljövinst i sig, 
eftersom utsläppen och bullret från dieselloken kommer 
att minska. 

Järnvägsplan
Nu arbetar vi med att ta fram en järnvägsplan. I den 
beskriver vi den nya elanläggningen och hur den  
ska byggas. Projektet är i steg 2 av 4 i processen för  
järn vägsplan, samrådshandling. 

Trafikverket planerar att elektrifiera järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka.  
Det bidrar till att öka trafiksäkerheten, minska miljöpåverkan och skapa förutsättningar  
för att transportera mer gods på järnvägen.
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Samråd – din möjlighet att påverka
Det här är det andra samrådet vi bjuder in till, för att 
du ska kunna lämna dina synpunkter. På vår webbsida 
kan du läsa mer om när och hur du kan påverka, och hur 
arbetet med projektet går. 

KORTA FAKTA
Vad: Elektrifiering av järnvägen mellan Kimstad och 
Skärblacka.
Varför: Ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan 
och ökad kapacitet på Södra stambanan.
Nuläge: Järnvägsplan. Samråd på orten.

Trafikverket trädsäkrar järnvägen mellan 
Kimstad och Skärblacka
Inför elektrifieringen kommer vi att ta ner träd som står 
nära spåren på sträckan mellan Kimstad och Skärblacka. 
Det gör vi för att minska risken att träd faller ner på spåren 
och på kontaktledning. Det kallas att trädsäkra. Vi 
trädsäkrar i samråd med länsstyrelsen och Norrköpings 
kommun. 

På tomter och allmänna platser låter vi en arborist bedöma 
vilka träd som behöver tas ner. Vi kommer inte att ta ner 
några träd på privat mark utan att först meddela och 
komma överens med fastighetsägaren. 

I nära anslutning till att tomter och allmänna platser 
trädsäkras kommer avverkning på servitutsbelagd mark  
att påverkas. Ett fåtal markägare kommer att påverkas  
av denna åtgärd och dessa har redan blivit kontaktade.  
Du kan läsa mer om hur vi trädsäkrar på trafikverket.se

Projektledare  
Matilda Tengdelius
Telefon: 010-124 41 44 
matilda.tengdelius@trafikverket.se

Projektledare trädsäkring
Fredrik Lundin
Telefon: 010-123 42 91
fredrik.lundin@trafikverket.se

Markförhandlare
Elin Åkerberg
Telefon: 010- 123 02 92
elin.akerberg@trafikverket.se 

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Telefon: 0771- 921 921
trafikverket.se

VÄLKOMMEN PÅ SAMRÅDSMÖTE!

Tisdag den 26 februari 

Klockan 18.00–19.30 

Plats: Folkets hus i Skärblacka 

Onsdag den 27 februari

Klockan 18.00–19.30

Plats: Församlingshemmet i Kimstad

Vi bjuder på fika!

VILL DU VETA MER?
Trafikverkets kontaktcenter har öppet dygnet runt och 
svarar på dina frågor. Du når kontaktcenter på telefon 
0771-921 921. Om du inte får svar på din fråga direkt, 
förmedlar kontaktcenter frågan till oss i projektet, och 
vi ser till att du får svar. 

På projektets webbsida 
trafikverket.se/kimstad-skarblacka  
kan du läsa mer om elektrifieringen.

Insamling av personuppgift 
För att informera om projektet har Trafikverket samlat in namn och adress till boende i närområdet. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket så länge projektet pågår.

Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297.  
Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Tfn: 0771-921 921. www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se
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