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Välkommen att lämna synpunkter på Trafikverkets förslag till spårlinje 
gällande Ostlänken delsträckan Stavsjö‐Loddby i Norrköpings kommun 
 
Trafikverket Region Öst planerar för projekt Ostlänken, en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg 
mellan Järna och Linköping.  

Just nu arbetar vi med att ta fram järnvägsplaner som kommer att visa var Ostlänken ska placeras och 
hur den kan byggas. Som ett komplement till våra egna undersökningar är det viktigt för oss att få ta del 
av synpunkter och kunskap från er som bor och verkar i närområdet.  

Våren 2016 bjöd vi in till samråd och öppna hus i Åby och Krokek där vi presenterade vårt förslag till 
spårlinje. Under hösten 2016 har vi arbetat vidare och kommit fram till en delvis ny sträckning för 
spårlinjen. Nu informerar vi om vårt nya förslag och ger dig möjlighet att lämna synpunkter. Vi vill 
poängtera att förslaget som visas kan komma att ändras, dels utifrån synpunkter som kommer fram vid 
samråd, dels med anledning av tekniska utmaningar som kan visa sig vid pågående fältundersökningar 
och projekteringsarbeten.  

Vi ber dig att underrätta eventuell arrendator eller annan innehavare av nyttjanderätt om samrådet.  

Förslaget illustreras som en cirka 50 meter bred linje. Vid framtagandet av linjen har hänsyn tagits till 
faktorer som bland annat boende/fastigheter, ekonomi, landskapets karaktär samt värdefulla natur- och 
kulturmiljöer.  

Utöver brevet kommer vi att informera om det här samrådet via annons i dagspress och via 
Trafikverkets hemsida.  

Samrådsmaterialet, som består av ett antal kartor, finns tillgängligt på Trafikverkets webbplats 
www.trafikverket.se/ostlanken, men det går också bra att beställa utskrifter som skickas ut. Vi önskar 
era synpunkter gällande det här samrådet senast 26 mars. Därutöver går det bra att när som helst lämna 
synpunkter via brev till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Öst, Box 810, 781 28 Borlänge eller 
via e-post: trafikverket@trafikverket.se. Ange diarienummer: 2014/72083 för delen Stavsjö-Loddby.  

Det finns också möjlighet att lämna synpunkter via vår hemsida www.trafikverket.se/ostlanken, eller 
genom att skicka e-post till ostlanken@trafikverket.se  

Om du har övergripande frågor om Ostlänken är du välkommen att kontakta mig på tel. 010-125 41 27 
eller via e-post: johan.leval@trafikverket.se. För mark- och fastighetsfrågor kontakta Jenny Wallentin 
på tel. 010-123 03 47 eller via e-post: jenny.wallentin@trafikverket.se. För miljöfrågor är du välkommen 
att kontakta Cecilia Kjellander på tel. 010-124 29 58 eller via e-post: cecilia.kjellander@trafikverket.se. 

Med vänlig hälsning  
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Johan Levál, projektledare  Bilaga: Informationsblad februari 2017 
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