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Inledning  
Samråd om förslag till spårlinje Ostlänken, delen Riksvägen–Bäckeby, omfattar en ny spårlinje som 
tagits fram i det löpande utredningsarbetet som pågår inom ramen för järnvägsplaneprocessen. Vid 
samrådet för delen Klinga–Bäckeby 2016 presenterades en spårlinje som bland annat innebar en flytt 
av E4 mellan Lövstad och Melby. Efter samrådet utreddes spårlinjen vidare. Utredningarna visade att 
en flytt av E4 medför höga anläggningskostnader, stor klimatpåverkan och större påverkan på 
vägtrafiken. Därför har Trafikverket valt att utreda och gå vidare med en alternativ spårlinje öster om 
E4. Delen Riksvägen–Klinga samråddes 2018. Där går järnvägen i en cirka åtta kilometer lång tunnel 
under de känsliga områdena Himmelstalund och Borg. Vid samrådet 2018 föreslogs en spårlinje som 
passerade under Klinga bergtäkt. Sträckningen under bergtäkten har efter vidare studier visat sig vara 
mindre lämplig för en järnvägstunnel, och därför föreslås en ny spårlinje som passerar sydöst om 
Klinga bergtäkt. 

I denna samrådsredogörelse sammanställs och sammanfattas hur samrådsprocessen för samråd om 
förslag till spårlinje för Ostlänken, delprojekt Norrköping, sträckan Riksvägen–Bäckeby har bedrivits. 
I redogörelsen beskrivs även hur inkomna synpunkter från myndigheter, allmänheten, enskilda 
särskilt berörda samt övriga berörda kommer att tas om hand.  

En viktig del vid planeringen av utbyggnaden av Ostlänken är dialogen med alla som berörs. Syftet 
med samråd är dels att samla in den kunskap som finns om det aktuella området, dels att identifiera 
de synpunkter och intressen som är viktiga för planeringsarbetet. Detta samråd genomfördes under 
april och maj 2019 avseende förslag till spårlinje för Ostlänken delen från Riksvägen till Bäckeby. En 
samrådsremiss lämnades även till Länsstyrelsen i Östergötlands län. På projektets webbplats 
presenterades förslaget och det gavs möjlighet att lämna synpunkter. 

Löpande information om hela projekt Ostlänken och om delprojekt Norrköping finns på 
webbplatserna www.trafikverket.se/ostlanken respektive www.trafikverket.se/ostlankennorrkoping. 
Vid samrådet fanns förutom löpande information även kontaktuppgifter och formulär för att lämna 
synpunkter.  

 

  

  

 

http://www.trafikverket.se/ostlanken
http://www.trafikverket.se/ostlankennorrkoping
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Samråd april–maj 2019 – förslag till spårlinje 

Samrådsaktiviteten avsåg förslag till spårlinje för Ostlänken på delen Riksvägen–Bäckeby i 
Norrköpings kommun (samrådsmaterial 2019-04-08). Samrådet pågick från den 8 april till den 8 maj. 
Trafikverket informerade om det nya förslaget till spårlinje genom brevutskick och annonsering i 
dagspress med hänvisning till ytterligare information på projektets webbplats. I samrådskretsen ingick 
boende upp till 500 meter utanför korridorsgränsen samt de myndigheter och organisationer som 
antogs vara berörda. Totalt bjöds cirka 400 berörda in till samrådet genom personligt brev. 
Synpunkter önskades skriftligen senast 8 maj 2019. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

I april 2019 skickades en samrådsremiss avseende förslag till spårlinje till Länsstyrelsen i 
Östergötlands län för deras yttrande.  

Samrådsmaterialet innehöll följande underlag: 

• Samrådskartor 

• PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning, Riksvägen–Bäckeby  

• Analys PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning, Klinga–Bäckeby  
 

Som svar på remissen inkom yttrande från länsstyrelsen den 3 juni 2019. 

Sammanfattning av Länsstyrelsen i Östergötlands remissvar samt Trafikverkets svar 

Länsstyrelsen delar Trafikverkets uppfattning om att föreslagen spårlinje, utifrån nu aktuellt 
kunskapsunderlag, är det sammantaget bästa alternativet för linjeval på delsträckan Riksvägen–
Bäckeby. 

Länsstyrelsen framför att fortsatt rimliga förutsättningar för företag med yrkesmässiga djurhållningar 
behöver säkerställas, då de är av betydelse för fortsatt brukning av betesmarker i trakten. Det är därför 
viktigt att passager för djur och lantbruksmaskiner under Ostlänken har en god framkomlighet. 
Länsstyrelsen vill inför den fortsatta planläggningsprocessen understryka vikten av att 
lantbruksnäringens behov synliggörs och att tekniska lösningar presenteras för att begränsa 
verkningarna av järnvägens effekter genom barriärverkan och fragmentering.   

Ur naturmiljösynpunkt går den föreslagna spårlinjen under Natura 2000-området Borgs ekhagar och 
genom flera viktiga områden, bland annat vid Leverstad, Lövstad, Landsjö och Bäckeby–Eggeby. 
Spårlinjen kan påverka områden med skyddade arter, vilket kan kräva prövningar av 
artskyddsdispenser. Även ett flertal områden med generellt biotopskydd påverkas, däribland Landsjö 
allé. Järnvägen tar dessutom värdefull betesmark i anspråk och skär av viktiga viltstråk. Trafikverket 
behöver i den fortsatta planeringen ta fram förslag till såväl skadelindrande åtgärder som ekologisk 
kompensation. Länsstyrelsen framför önskemål att intrången i betesmarker bör kompenseras med 
tillskapande av ny betesmark i berörda områden. Länsstyrelsen anser vidare att Trafikverket bör 
återuppta den ansatts som påbörjats med att samordna ekopassager för Ostlänken och E4.  

På hela sträckan kommer en mängd olika kulturmiljöer att påverkas. Ett flertal kulturmiljöer ligger på 
sträckan där Ostlänken löper i bergtunnel och påverkas därmed inte. Risk för påverkan på markytan 
behöver dock belysas i det fortsatta arbetet. På de sträckor där Ostlänken ligger i markförlagt läge 
påverkas ett flertal fornlämningar och kulturmiljöer som behöver hanteras i det fortsatta arbetet, 
bland annat vid Leverstad, Lövstad, Landsjö, Göta kanal och Bäckeby–Eggeby. Länsstyrelsen 
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förutsätter att nya fornlämningar som påträffas vid pågående arkeologiska utredningar arbetas in i 
underlagen för det fortsatta planläggningsarbetet. För de kulturmiljöer som påverkas kraftigt negativt 
önskar länsstyrelsen att Trafikverket i det fortsatta arbetet utreder och tar fram förslag på hur 
intrången kan lindras och kompenseras ur kulturmiljösynpunkt.   

Göta kanal är riksintresse för friluftslivet, och gestaltning och utformning av järnvägsbron över 
kanalen bör prioriteras så att upplevelsevärdena bibehålls. 

Landskapsbilden påverkas av järnvägsanläggningen, speciellt där den går på hög bank. Länsstyrelsen 
framför att det är viktigt att hålla nere höjden på bankarna och önskar att Trafikverket arbetar med att 
använda överskottsmassor för landskapsmodellering och bullerskyddsåtgärder. Det är också viktigt att 
minimera fragmenteringen av mark som skapar svårhävdade ytor med igenväxning som följd.  

På sträckan där Ostlänken går i tunnel är det viktigt att i det fortsatta planeringsarbetet belysa och 
kontrollera om det finns risk för att tunneln kan förändra grundvattenutbytet mellan jord och berg. 
Tunneln går också inom vattenskyddsområdet för Glan, och i det fortsatta arbetet behöver eventuell 
påverkan från arbetsföretag inom vattenskyddsområdet beskrivas inklusive uppgift om eventuell 
påverkan på gällande skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet. Länsstyrelsen anser att den 
arbetstunnel som föreslås inom vattenskyddsområdet bör ha tunnelmynningen utanför 
skyddsområdet. Trafikverket bör utreda om det finns risk för påverkan på Borgs vattenverk under 
bygg- och driftskede.  

Spårlinjen berör tre vattenförekomster, Motala ström, Ålbäcken och Göta kanal. Det är viktigt att 
passagen av Ålbäcken utformas så att den ekologiska statusen i bäcken inte riskerar att försämras, 
vilket behöver utredas vidare i det fortsatta planeringsarbetet. Länsstyrelsen anser även att en 
biotopkartering behöver göras av samtliga vattendrag som passeras. 

Det är viktigt att åtgärder vidtas för att minska bullerpåverkan för de bostäder som berörs. Utredning 
av bullerpåverkan för bostadshus i det fortsatta arbetet bör inkludera kumulativa bullerkällor, till 
exempel från E4 och från andra bulleralstrande verksamheter såsom täktverksamhet. 
Bullerskyddsåtgärder bör även övervägas vid värdefulla områden för friluftsliv och rekreation.  

Frågan om risker och skyddsåtgärder på avsnitt där Ostlänken ligger nära E4 behöver belysas i det 
fortsatta arbetet.  

Föreslagen linje påverkar två tillståndsgivna bergtäkter. Trafikverket bör tillsammans med 
verksamhetsutövarna av täkterna utreda hur Ostlänken påverkar verksamheten i täkterna samt 
undersöka möjligheten att hantera överskott av bergmassor från Ostlänken i bergtäkterna.  

Trafikverkefs svar: 
Målsäffningen för den föreslagna spårlinjen är aff Osflänken ska gå nära E4 för aff minska 
barriäreffekfer och fragmenfering av mark för skogs- och jordbruk. I de fall mark hamnar mellan 
E4 och Osflänken säkersfälls passagemöjlighefer för både skogs- och jordbruk så aff eff forfsaff 
brukande blir möjligf.  

Nafura 2000-områdef vid Borg bedöms infe påverkas av den föreslagna linjedragningen. Åfgärder 
för aff minska påverkan på övriga nafurmiljöer hanferas i ufformningsarbefef, där bland annaf 
lokalisering av fekniska anläggningar anpassas fill idenfifierade nafurvärden. Även åfgärder för aff 
milda och kompensera påverkan på nafurmiljöer hanferas i planerings- och projekferingsarbefef, 
där bland annaf ekologiska passager av Osflänken sfuderas. Områden som omfaffas av generellf 
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biofopskydd har invenferafs och påverkan hanferas i järnvägsplanen, däribland Landsjö allé. Vid 
påverkan av skyddade arfer fas ansökan om arfskyddsdispens fram. Vikfiga sfråk för vilf har 
invenferafs och åfgärder för aff vilf ska kunna korsa Osflänken fasfsfälls i järnvägsplanen. 
Trafikverkef bedriver eff parallellf arbefe med en åfgärdsvalssfudie E4 för faunapassager mellan 
Järna och Linköping. I def arbefef ufreds möjlighefer aff samordna vilfpassager mellan Osflänken 
och E4 på denna sfräcka, men frågan regleras infe i järnvägsplanen. 

Påverkan på kulfurmiljöer och fornlämningar hanferas löpande i arbefef med miljökonsekvens-
beskrivningen som fillhör järnvägsplanen. Hänsynsfagande fill kulfurmiljöer på den del där 
Osflänken går i funnel görs i projekfering och upphandling av enfreprenör genom kravsfällning och 
beskrivning av försikfighefsmåff. Invenfering och uppföljning kommer aff ske under byggskedef. Om 
nya fornlämningar påfräffas under de pågående arkeologiska ufredningarna eller annaf arbefe 
görs en anmälan fill länssfyrelsen och den nya kunskapen fas in i arbefef med järnvägsplanen. 
Påverkan på kulfurmiljöer och fornlämningar belyses i miljökonsekvensbeskrivningen, där arbefe 
sker med hänsynsåfgärder som fydliggör och försfärker kulfurmiljöer.  

Bron över Göfa kanal har ufformafs så aff friluffslivefs behov och upplevelsevärden uppräffhålls. 
Bland annaf har hänsyn fagifs fill full segelfri höjd för Göfa kanal och brosföden har ufformafs för 
aff bibehålla sfrandkanfen och den gamla dragvägen infill kanalen.  

Kravef på lufningar för järnvägsanläggningen innebär aff spåren fill sfor del går i skärning eller på 
bank genom def kuperade landskapef. Målsäffningen har varif aff nå en så bra balans som möjligf 
mellan bank och skärning, för aff undvika djupa skärningar eller höga bankar. Spåren ligger dock 
på vissa avsniff högf i landskapef vilkef innebär påverkan på landskapsbilden. Hänsynsåfgärder 
ufreds i arbefef med ufformningen av järnvägsanläggningen, där anpassning fill landskapef ingår. I 
de fall mark hamnar mellan E4 och Osflänken säkersfälls passagemöjlighefer för människor, djur 
och nafur för aff eff forfsaff nyffjande av yforna ska vara fekniskf möjligf och ekonomiskf rimligf. 

I def forfsaffa arbefef ufreds vidare hur de hydrologiska och hydrogeologiska förhållandena är i 
områdef och vilken påverkan som järnväg med funnel, bank och skärningar medför. I def forfsaffa 
arbefef sfuderas påverkan på Glans vaffenskyddsområde under både bygg- och driffskede vidare. 

Biofopkarfering av Ålbäcken har ufförfs under 2018 och ufformning av passager av vaffendrag 
sfuderas vidare.  

Vad gäller bullerpåverkan beakfas påverkan från all sfaflig infrasfrukfur, exempelvis E4. Buller 
från andra källor ansvarar respekfive verksamhefsufövare för. Arbefef med bullerberäkningar och 
bullerskyddsufformning pågår i arbefef med järnvägsplanen med fillhörande miljökonsekvens-
beskrivning. I val av skyddsåfgärder görs en avvägning mellan vad som är fekniskf möjligf och 
ekonomiskf rimligf. Trafikverkef avser aff följa de rikfvärden som anges i TDOK 2014:1021, vilkef är 
en folkning av de rikfvärden som riksdagen anfagif för buller och vibrafioner, där även definifion av 
skyddsvärd nafur framgår. 

Risker förknippade med Osflänkens närhef fill E4 hanferas inom ramen för järnvägsplanen, där 
även lämpliga skyddsåfgärder ufreds och fasfsfälls så aff Trafikverkefs krav på säkerhef efferlevs. 

Trafikverkef bedriver konfinuerlig dialog med berörda fäkfverksamhefer avseende Osflänkens 
påverkan på verksamheferna under planerings-, bygg- och driffskedef.  
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Norrköpings kommun 

I april 2019 skickades en samrådsremiss avseende förslag till spårlinje till Norrköpings kommun för 
deras yttrande. Som svar på remissen inkom yttrande från kommunen den 13 maj 2019. 

Sammanfattning av Norrköpings kommuns remissvar samt Trafikverkets svar 

Norrköpings kommun lyfte att det är viktigt att järnvägsanläggningen anpassas till landskapet, särskilt 
i området Eggeby–Bäckeby, där en hög bank får en negativ påverkan på landskapsbilden.  

Norrköpings kommun har ett pågående arbete med en fördjupad översiktsplan för stråket 
Norrköping–Norsholm med fokus på verksamhetsmark. För att säkerställa genomförandet av 
översiktsplanen är det viktigt att Ostlänkens passage av väg 795 anpassas för lastbilstrafik. 

Det är viktigt att Ostlänken tar hänsyn till de planerade cykelstråk som finns mellan Norsholm och 
Linghem. Kommunen saknar en cykelförbindelse under Ostlänken vid Öjeby.   

De faunapassager som föreslås i järnvägsplanen behöver synkroniseras med E4 för att uppnå önskad 
effekt av passagerna.  

Kommunen ser en potential av att överta de byggvägar som anläggs på delen Lövstad–Eggeby så att de 
i framtiden kan användas för trafikförsörjning eller som cykelväg. 

Kommunen påpekar att mynningarna för arbetstunnlarna ligger utanför tillåtlighetskorridoren och 
bör förankras med berörda fastighetsägare, samt att trafiken till och från arbetstunnlarna behöver 
samordnas med kommunen.  

Trafikverkefs svar: 
Trafikverkef och Norrköpings kommun har en löpande dialog och jobbar fillsammans för aff skapa 
förufsäffningar för kommunens ufvecklingsplaner. I def akfuella samrådef samråddes föreslagen 
linje ufifrån de paramefrar som är avgörande för linjevalef. I def forfsaffa arbefef defaljeras 
anläggningens ufformning och anpassning fill omgivningen. Då säkersfälls bland annaf åfgärder 
för landskapsanpassning och god framkomlighef vid passagerna av Osflänken, inklusive väg 795 
och passagemöjlighefer vid Öjeby. Målsäffningen är aff samfliga vägförbindelser som finns idag ska 
säkersfällas via passager eller omledning av vägnäfef. Även passagemöjlighefer för vilf ufreds, 
bland annaf med eff flerfal broar ufmed hela sfräckan. Trafikverkef driver frågan om vilfpassager 
även för E4, men frågan regleras infe i järnvägsplanen. Kommunens önskemål om överfagande av 
fillfälliga anläggningar hanferas infe inom ramen för järnvägsplanen, ufan hanferas i en separaf 
dialog mellan kommunen och berörda markägarare. Ufgångspunkfen är aff fillfälligf använd mark 
ska åfersfällas fill ursprungligf skick och åfergå fill fasfighefsägaren. Samfliga berörda markägare 
ingår i samrådskrefsen och ges möjlighef aff yffra sig i hela planläggningsprocessen. I def forfsaffa 
arbefef kommer påverkan under byggfiden ufredas och samrådas med berörda parfer. 

Allmänheten och enskilda särskilt berörda samt övriga berörda myndigheter och 
organisationer 

Trafikverket har tagit emot drygt 25 skriftliga synpunkter, varav drygt 10 kommer från myndigheter 
och organisationer och resterande från fastighetsägare, rättighetsägare och allmänhet. 
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Sammanfattning av inkomna skriftliga synpunkter samt Trafikverkets svar 

I yttranden från boende och fastighetsägare i området lyfts frågor om hur Ostlänken berör den egna 
fastigheten och hur spårdragningen påverkar fastighetens ekonomiska värde, enskilda vatten- och 
energibrunnar, byggnaders grundläggning, samt vibrationer och bullernivåer inklusive önskemål om 
bullerskyddsåtgärder. Inkomna handlingar i form av utredningar och kartor utgör viktigt underlag i 
den fortsatta järnvägsplaneprocessen.   

Trafikverkefs svar: 
Trafikverkef hanferar forflöpande ovan nämnda frågesfällningar inom ramen för planerings- och 
projekferingsarbefef fillhörande järnvägsplanen samf i förekommande fall även genom konfakf och 
dialog med berörda fasfighefsägare, verksamhefsufövare och ledningsägare.  

Gällande enskilda brunnar och ledningar har Trafikverkef ansvaref aff åfgärda evenfuella skador 
på dessa. Trafikverkef sfrävar i planeringen av Osflänken effer aff påverka bland annaf feknisk 
infrasfrukfur så life som möjligf. Under def forfsaffa arbefef konfakfas de fasfighefsägare och 
verksamhefsufövare som bedöms påverkas.  

För påverkan på byggnader och deras grundläggning har Trafikverkef ansvar aff åfgärda de 
evenfuella skador som uppsfår. Hänsynsfagande fill byggnader görs i projekfering och upphandling 
av enfreprenör genom kravsfällning och beskrivning av försikfighefsmåff. Invenfering och 
uppföljning kommer aff ske under byggskedef. 

Vad gäller bullerpåverkan beakfas påverkan från all sfaflig infrasfrukfur. Arbefef med 
bullerberäkningar och bullerskyddsufformning pågår i arbefef med järnvägsplanen med fillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. I val av skyddsåfgärder görs en avvägning mellan vad som är fekniskf 
möjligf och ekonomiskf rimligf. Trafikverkef avser aff följa de rikfvärden som anges i TDOK 
2014:1021, vilkef är en folkning av de rikfvärden som riksdagen anfagif för buller och vibrafioner. I 
kommande samråd kommer bullerberäkningar aff redovisas liksom förslag på 
bullerskyddsåfgärder. 

I def fall en fasfighef påverkas direkf av projekfef kan fasfighefsägaren under vissa omsfändighefer 
ersäffas. Mer informafion kring ersäffningsregler med mera finns aff läsa i "Väg eller järnväg på 
min mark – hur får jag ersäffning?" samf ”Vad händer när en järnväg eller väg byggs” som kan 
laddas ner från Trafikverkef hemsida. 

Ett flertal fastighetsägare framför i yttrandet fördelar med att Ostlänken lokaliseras väster om E4 där 
antalet bostäder är färre, och för att undvika påverkan på boende öster om E4.  

Trafikverkefs svar: 

Den föreslagna linjedragningen har föregåffs av eff sforf anfal ufredningar där bland annaf 
påverkan på boende, nafur- och kulfurmiljöer, landskapsbild, areella näringar och infrasfrukfur har 
beakfafs.  En linje väsfer om E4 har sfuderafs men valdes borf på grund av negafiv påverkan på 
riksinfressef för kulfurmiljö Lövsfad Sloff och landskapsbilden vid Norsholm som hade påverkafs av 
en lång bro över E4. Den sfuderade linjen hamnade även nära Norsholm vilkef bedömdes som 
olämpligf ufifrån bullerpåverkan på boende i orfen samf begränsning av kommunens planerade 
ufbyggnadsplaner av Norsholm.  

I ett yttrande framförs önskemål om att tunneln från Norrköping ska förlängas längre söderut för att 
undvika att åkermark tas i anspråk samt för att minska påverkan på vägar och växt- och djurliv. 
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Trafikverkefs svar: 

Tunnelns läge och längd är föreslagen ufifrån en avvägning mellan omgivningspåverkan, feknisk 
genomförbarhef och ekonomisk rimlighef. En längre funnel hade medförf högre kosfnader och en 
sförre klimafpåverkan som infe kan mofiveras ufifrån de infrång som eff markförlagf spår ger i 
akfuellf avsniff.  

Ett yttrande berör om beslutet att trafikera Ostlänken i 250 km/tim kan påverka överenskommelsen i 
Sverigeförhandlingen och i förlängningen Ostlänkens linjedragning. 

Trafikverkefs svar: 

Trafikverkefs besluf om ändring av hasfighefen från 320 fill 250 km/h har infe på akfuell sfräcka 
haff någon inverkan på föreslagen ny linjesfräckning. 

3G Infrastructure Services AB (3GIS), Telia Sverige Net Fastigheter AB, E.ON 
Energidistribution AB, E.ON Energilösningar AB, Svenska kraftnät och Vattenfall 
Eldistribution AB har inkommit med yttranden om att de har anläggningar och ledningar som kan 
påverkas av den föreslagna spårlinjen.  

 Trafikverkefs svar: 

Ovan nämnda parfer har huvudsakligen lämnaf informafion vilkef Trafikverkef hanferar inom 
ramen för def forfsaffa ufrednings- och projekferingsarbefef kopplaf fill framfagandef av 
järnvägsplanen. Trafikverkef kommer aff ha en forfsaff dialog med de lednings- och räffighefsägare 
som kan påverkas av projekfef. 

De myndigheter och organisationer som har yttrat sig utöver Länsstyrelsen i Östergötland och 
Norrköpings kommun är följande: 

• Luftfartsverket 

• Region Östergötland 

• Räddningstjänsten Östra Götaland 

• Strålsäkerhetsmyndigheten 

• Skogsstyrelsen 

• Svenska kraftnät 

• Svenska turistföreningen Norrköping, STF Bråvalla 

• Jordbruksverket 

• Sveriges Geologiska Undersökning 

• SMHI 

• Sjöfartsverket 

• Försvarsmakten 

• Folkhälsomyndigheten 

Ovan nämnda parter har huvudsakligen lämnat information vilket Trafikverket hanterar inom ramen 
för det fortsatta utrednings- och projekteringsarbetet kopplat till framtagandet av järnvägsplanen.  

Jordbruksverket, Sveriges Geologiska Undersökning, SMHI, Sjöfartsverket, Försvarsmakten och 
Folkhälsomyndigheten hade inget att erinra.  
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Region Östergötland är berörda av genomförandet av Ostlänken, då kollektivtrafiken kan påverkas 
under byggtiden, och önskar en dialog för att i god tid klargöra hur kollektivtrafiken påverkas.  

Trafikverkefs svar: 

Påverkan på def allmänna väg- och järnvägsnäfef sfuderas löpande under planläggningsprocessen 
och i den efferföljande defaljplaneringen av byggskedef. Trafikverkef kommer aff ha en forfsaff 
dialog med de samhällsfunkfioner som kan påverkas av projekfef.   

Räddningstjänsten Östra Götaland ser gärna att hänsyn tas till farliga verksamheter samt att 
riskanalysarbetet anpassas till den föreslagna spårlinjen.  

Trafikverkefs svar: 

Karfläggning och hanfering av farliga verksamhefer och föroreningar ingår som i en del av def 
löpande riskanalysarbefe som sker inom ramen för järnvägsplanen med fillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Strklsäkerhetsmyndigheten uppmärksammar Trafikverket på de av Strålsäkerhetsmyndigheten 
angivna referensvärdena för elektromagnetiska fält från järnvägsanläggningar. Referensvärdena är 
satta för att med marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.  

Trafikverkefs svar: 

Trafikverkef har genomförf en ufredning rörande elekfromagnefiska fälf från 
höghasfighefsjärnvägen som eff underlag för bedömning av påverkan i järnvägsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning. Syffef är aff säkersfälla aff människor infe exponeras för allfför höga 
elekfromagnefiska fälf. Trafikverkef bedömer, med hänsyn fagef fill kraven på säkerhefsavsfånd 
från anläggningen på 30 mefer, aff kravef kommer aff kunna innehållas ufmed projekf Osflänkens 
järnvägsanläggning. Slufsafsen bygger på Trafikverkefs ufredning som visar aff årsmedelvärdef 
undersfiger 0,4 µT redan vid 20 mefer från banmiff, def vill säga miffpunkfen mellan dubbelspåref.   

Skogsstyrelsen upplyser Trafikverket om att det finns två naturvårdsavtal inom tillåtlighets-
korridoren. Åtgärder inom naturvårdsavtal, som inte är att betrakta som skogsbruksåtgärder, ska 
anmälas för samråd med länsstyrelsen.  

Trafikverkefs svar: 

Den föreslagna spårlinjen ger ingen direkf påverkan på områdena med nafurvårdsavfal. Däremof 
kan en indirekf påverkan ske på def gröna näfverk som områdena med nafurvårdsavfal ingår i.  

Svenska turistföreningen Norrköping, STF Brkvalla konstaterar att det är bra för friluftsliv, 
naturvärden och markintrång att Ostlänken till stor del går i tunnel och att den går nära E4, med hela 
sträckan på samma sida om vägen. Det finns även möjligheter att på ett flertal platser passera 
Ostlänken vilket gynnar både människor och djur.  

Trafikverkefs svar:  

Trafikverkef noferar yffrandef. 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
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