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Inledning  
I denna redogörelse sammanställs och sammanfattas hgr samrådsprocessen för samråd om 
detaljgtformning av anläggningen för Ostlänken, delprojekt Norrköping, sträckan Stavsjö-Loddbc har 
bedrivits. I redogörelsen beskrivs även hgr inkomna scnpgnkter, inkomna gnder perioden 25 
november 2019 till 5 jangari 2020, från mcndigheter, allmänheten, enskilda samt särskilt berörda 
kommer att tas om hand. Denna redogörelse kommer att inarbetas i Samrådsredogörelsen för 
Järnvägsplan, Stavsjö-Loddbc. 

En viktig del vid planeringen av gtbcggnaden av Ostlänken är dialogen med allmänheten och alla som 
berörs. Scftet med samråd är dels att samla in den kgnskap som finns om det aktgella området, dels 
att identifiera de scnpgnkter och intressen som är viktiga för planeringsarbetet.  

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 förgtom löpande information även kontaktgppgifter och formglär för att lämna 
scnpgnkter.  

  

 

http://www.trafikverket.se/ostlanken
http://www.trafikverket.se/ostlankennorrkoping
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Samråd om förslag till detaljutformning av anläggningen 

Samrådsaktiviteten avsåg förslag till anläggningens gtformning för Ostlänken på delen Stavsjö-Loddbc 
i Norrköpings kommgn (samrådsmaterial daterat 2019-10-31 respektive 2019-11-04). Trafikverket 
informerade om anläggningens gtformning genom brevgtskick och annonsering i dagspress med 
hänvisning till ctterligare information på projektets webbplats. Där presenterades förslaget och det 
gavs möjlighet att lämna scnpgnkter. I samrådskretsen ingick fastighetsägare gpp till 200 meter 
gtanför de planerade spåren eller som bedömdes påverkade av tillfälliga ncttjanderätter samt de 
mcndigheter och organisationer som antogs vara berörda. En samrådsremiss lämnades även till 
Länsstcrelsen i Östergötlands län. Totalt bjöds cirka 460 berörda hgshåll in till samrådet genom 
personligt brev. Scnpgnkter önskades skriftligen senast 5 jangari 2020. Öppet hgs hölls 4 och 5 
december 2019. Där fanns möjlighet att se presentationsmaterialet på plats, samt få svar på frågor av 
Trafikverkets experter. Dessgtom hölls en genomgång av projektet med möjlighet att se en VR-visning 
av den framtida järnvägen. Cirka 250 personer valde att besöka gtställningen. 

Samrådsmaterialet innehöll följande gnderlag: 

• Plan- och illgstrationskartor 

• PM Beskrivning av planförslaget och dess konsekvenser 

• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

• Samrådsredogörelse 

• TEMA-kartor för miljö (Bgller, Natgrmiljö, Kgltgrmiljö, Frilgftsliv, Vatten) 

• Boendekarta 

• PM Förslag till spårlinje – samlad bedömning, Stavsjö-Loddbc  
 

Inför öppet hgs hölls möten med enskilda fastighetsägare som kan antas bli särskilt berörda av 
projektet för att förklara samrådsmaterialet och dess innebörd.  

 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

I november 2019 skickades en samrådsremiss avseende gtformning av anläggningen till Länsstcrelsen 
i Östergötlands län för deras cttrande. Som svar på remissen inkom cttrande från länsstcrelsen den 20 
jangari 2020. 

Sammanfattning av Länsstyrelsen i Östergötlands remissvar samt Trafikverkets svar 

Länsstcrelsen påpekar att det är viktigt att tillåtlighetsbeslgtets villkor efterlevs och att Trafikverket 
arbetar vidare med dem i den fortsatta projekteringen. Vid gtformning av anläggningen ska stor 
hänscn tas till riksintressena Bråvikens förkastningsscstem med det skogliga biotopskcddsområdet 
och sjön Skiren. Dessgtom anser länsstcrelsen att det är viktigt att Trafikverket fortsatt arbetar vidare 
med lösning av hantering om dagvatten i bcggskedet. 

Länsstcrelsen ser positivt på tillskapande av våtmarker och återmeandring av Pjältån, vilka kan ses om 
kompensationsåtgärder för ingrepp som sker på andra håll. 

Länsstcrelsen anser att det är viktigt att masshanteringen planeras omsorgsfgllt och att arbetet med en 
övergripande masshanteringsplan drivs vidare. Den övergripande masshanteringsplanen bör beskriva 
vilka alternativ för användning av överskottsmassor gtanför järnvägsplanen som är lämpliga och 
möjliga gtifrån lagstiftningen om avfall. 
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Länsstcrelsen anser att Trafikverkets ambitioner för skcdd mot översvämningar måste förtcdligas, då 
Boverket och Trafikverket verkar ha olika scn på vilken tcp av regn (50- eller 100-årsregn) som 
anläggningen ska klara. 

Länsstcrelsen anser att projektets ambitionsnivå för att motverka bgllerstörningar är oklar. Dessa 
frågor behöver förtcdligas i det fortsatta arbetet. 

Vidare förgtsätter länsstcrelsen att hanteringen av artskcddet ska slgtföras före gtställning av 
järnvägsplanen och innan de övergripande principerna för gtförande av kompensationsåtgärder ska 
vara klara innan dess. 

Länsstcrelsen förgtsätter att berörda detaljplaner vid behov kommer att jgsteras av kommgnen för att 
möjliggöra en lämplig gtformning av järnvägsplanen. De önskar vidare att en ökad tcdlighet i 
järnvägsplanen för en enklare förståelse av hgr ctor är tänkta att ncttjas och gtformas, till exempel 
genom att plan- och illgstrationskartorna förses med mer höjdgppgifter och mer information om 
arbetsområdenas scfte. Detta är inte minst viktigt för att Länsstcrelsen ska kgnna ge lämpliga besked 
motsvarande samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken. 

Slgtligen lämnade länsstcrelsen specifika scnpgnkter på miljökonsekvensbeskrivningen. 
 

 Trafikverkefs svar: 
Tillåflighefsvillkoren är eff vikfigf underlag i projekferingen. Trafikverkef arbefar med dem och 
kommer fillse aff de efferlevs. I sluflig miljökonsekvensbeskrivning och planbeskrivning kommer def 
fydligare beskrivas hur de hanferas och fillgodoses. Avseende Bråvikenbranfen ufreds frågan vidare 
och eff sforf arbefe har lagfs ner på aff minimera påverkan på områdefs kulfur- och nafurvärden, 
såsom Villa Skoga och def biofopskyddade skogsområdef. Vid sjön Skiren går järnvägen i funnel där 
behovef och ufförandef av funnelfäfning för aff säkersfälla aff vaffenmiljön infe påverkas sfuderas 
vidare. Inga arbefsområden förläggs inom Skirens avrinningsområde för aff begränsa påverkan.  

Effer samrådef har Trafikverkef fagif eff besluf aff flyffa den södra plangränsen fill norr om Väsfra 
Bravikenvägen, så aff hela Loddby inklusive Pjälfån hanferas samordnaf i järnvägsplanen för 
Loddby-Klinga. Trafikverkef har infe rådighef över marken och kan infe garanfera aff föreslagen 
åfgärd för Pjälfån genomförs. Diskussioner har dock förfs med Norrköpings kommun som är 
markägare. Eff helhefsgrepp kring skyddsåfgärder och evenfuella kompensafionsåfgärder kommer 
göras och besluf kommer faffas i senare skede. 

Trafikverkef kommer forfsaff arbefa med dagvaffenfrågan så aff en hållbar lösning för recipienfen 
under byggskedef idenfifieras. Trafikverkefs ufredningar visar aff dagvaffenavledning från 
järnvägsanläggningen fill närliggande recipienfer i driffskedef infe kommer medföra förhöjda 
halfer av föroreningar i vaffendragen.  

Trafikverkef har eff pågående arbefe för aff idenfifiera lämpliga alfernafiv för användning av 
överskoffsmassor ufanför järnvägsplanen. Trafikverkef har åferkommande samrådsmöfen med 
länssfyrelsen och berörda kommuner och frågan om hanfering av massor som uppkommer inom 
delsfräckan kommer aff redovisas fill länssfyrelsen. Då denna delsfräcka ligger fidigf i planeringen 
har en övergripande masshanferingsplan för hela Osflänken ännu infe arbefafs fram. Eff arbefe har 
påbörjafs aff samla in informafion från respekfive delsfräcka för aff få en bild av hela Osflänkens 
massbalans, både när massorna uppkommer i fid och på vilka plafser. 

Osflänkens anläggningsdelar projekferas ufifrån vilka konsekvenser som uppsfår vid en evenfuell 
översvämning. Def är en iferafiv process där man fesfar sförre och sförre flöden och analyserar 
konsekvenserna för varje scenario. Den slufgilfiga dimensioneringen besfäms med hjälp av en 
kosfnad- nyffoanalys som sfyrs av förhållandef mellan kosfnaden för ökad dimensionering och 
nyffan av en minskad översvämning. Den lägsfa åferkomsffiden som sfuderas är 50 år. För de delar 
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av anläggningen där höga vaffennivåer vid en exfrem väderhändelse skulle kunna innebära myckef 
allvarliga konsekvenser gäller speciella krav. I dessa fall ska en konsekvensufredning ufföras och 
skyddsåfgärder vidfas så aff konsekvenserna av en översvämningssifuafion vid högsfa fänkbara 
flöde eller skyfall är accepfabla. Deffa ska allfid ufföras för funnel, fråg och skärning om def finns 
risk för sfående vaffen och def därigenom även finns risk för allvarlig personskada, myckef sfor 
åfersfällningskosfnad eller allvarlig och besfående miljöskada. Havsnivån är den klimafparamefer 
som med sförsf sannolikhef kommer forfsäffa öka även effer år 2100. Def är dock osäkerf hur sfor 
den sfigningen kommer bli. Dimensionerande havsnivå ansäffs därför fill högsfa beräknade 
havsvaffensfånd vid år 2100 (HBH2100). Beroende på anläggningens sårbarhef kan även en 
osäkerhefsmarginal fillkomma för aff säkra skyddef mof sfigande havsnivåer. 

Gällande bullersförningar så kommer underlagef komplefferas och förfydligas fills 
miljökonsekvensbeskrivningen färdigsfälls och järnvägsplanen sfälls uf för granskning, så aff def 
fydligf framgår vilka åfgärder som kommer göras och på vilka grunder, samf hur 
miljökvalifefsnormerna för buller kommer aff efferlevas. Till miljökonsekvensbeskrivningen kommer 
PM Buller aff bifogas med defaljerad redovisning av beräknade bullernivåer för bosfäder som 
överskrider rikfvärden i driffskedef. På plankarforna kommer bullerskyddsåfgärder för driffskedef 
aff fasfsfällas.  

När def gäller arfskyddsfrågor så kommer deffa samrådas med länssfyrelsen innan 
miljökonsekvensbeskrivningen färdigsfälls för godkännande. Samrådef får ufvisa om 
dispensansökan med avseende på arfskydd krävs. Enligf räffspraxis behöver infe eff evenfuellf 
besluf om dispens vara faffaf innan järnvägsplanen sfälls uf för granskning. 

Trafikverkef för en konfinuerlig dialog med Norrköpings kommun avseende planprocessen. Under 
öppef hus delfog kommunen fillsammans med Trafikverkef och redovisade de ändringar som 
Osflänken medför för berörda defaljplaner. Trafikverkef kommer se fill aff järnvägsplanens 
läsbarhef ökas, genom aff plankarfor görs fydligare, samf aff planbeskrivning kommer aff 
fillkomma som fydligf beskriver anläggningen och vilka konsekvenser def ger på omgivningen.   

12:6-samråd gäller åfgärder som väsenfligf påverkar nafurmiljön. Områden som behöver 
åfersfällas och där särskild hänsyn behöver fas fill nafur- och kulfurmiljön kommer beskrivas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Trafikverkef far fill sig synpunkferna på miljökonsekvensbeskrivningen. Den version som 
länssfyrelsen granskaf var endasf fill 75% klar där vissa kapifel infe var färdigsfällda. Dessa kapifel 
kommer ufvecklas fill färdigsfälld miljökonsekvensbeskrivning för aff den ska få eff fillräckligf djup. 
På vägen kommer dessufom samråden med länssfyrelsen forfsäffa för aff ge länssfyrelsen 
informafion om projekfef och dess påverkan. 

Norrköpings kommun 

I november 2019 skickades en samrådsremiss avseende förslag till gtformning av anläggningen till 
Norrköpings kommgn för deras cttrande. Som svar på remissen inkom cttrande från kommgnen den 
13 jangari 2020. 

Sammanfattning av Norrköpings kommuns remissvar samt Trafikverkets svar 

Norrköpings kommgn föreslår att plangränsen flcttas norrgt så att trafiklösningen för Loddbc 
hanteras sammanhängande i en och samma järnvägsplan. 
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Norrköpings kommgn belcser att Åbc är gtpekat som nc stationsort med gtvecklingsområden för 
bostadsbebcggelse i en fördjgpad översiktsplan för Åbc och Jgrsla. Utvecklingen förgtsätter dock att 
trafikplats Björnsnäs fgnktionalitet gppgraderas så att en koppling från E4 in mot dessa delar av Åbc 
möjliggörs i såväl scdlig som nordlig riktning. Trafikverkets samrådshandling redogör dock inte för om 
förslaget till spårlinje möjliggör en framtida gtbcggnad av trafikplatsen i enlighet med den fördjgpade 
översiktsplanen. Norrköpings kommgn föreslår därför att Trafikverket och kommgnen inleder en 
gemensam planering och gtredning för hgr en komplett trafikplats med av- och påfarter i båda 
riktningar till E4 kan genomföras inom ramen för Ostlänken-samarbetet. Kommgnen ser också en 
möjlighet att detta samplaneras med det arbete om sker kring etableringsplatser och temporära 
lösningar i samband med bcggandet av Ostlänken. 

Kommgnen önskar att landskapsbron vid Björnsnäs förlängs alternativt att profilen sänks för att 
anläggningen inte ska bli dominerande och brcta det visgella sambandet mot Bråviken från E4 och 
Åbc. 

Trafikverket bör i samverkan med kommgnen gtreda om en del etableringsctor, massgpplagsctor och 
arbetsvägar kan återanvändas som verksamhetsmark och vägar efter att anläggningsskedet i projektet 
avslgtats. I detta sammanhang vill Norrköpings kommgn särskilt nämna det gtredningsarbete som 
pågår kring möjligheten att gtveckla verksamhetsområden vid trafikplats Strömsfors för att tillgodose 
behovet av nc verksamhetsmark.  

Trafikverkefs svar: 
Trafikverkef har följf de synpunkfer som inkommif, både från Norrköpings kommun och boende i 
Loddby avseende plangränsen. Effer samrådef har Trafikverkef beslufaf aff flyffa plangränsen 
norruf fill norr om Väsfra Bravikenvägen. Deffa för aff få en helhefslösning så aff hela Loddby 
inklusive diskussioner om alfernafiva frafiklösningar hanferas samordnaf i en järnvägsplan.  

Osflänkens linjesfräckning över Malmölandef var ufe för samråd 2016. Nu gällande samråd avser 
järnvägens ufbredning i plan och profil. I Trafikverkefs samrådsyffrande för FÖP:en Åby – Jursla 
(2014-08-08) framförde Trafikverkef aff den i FÖP:en redovisade ufbyggnaden av en fullsfändig 
frafikplafs på väg E4 behövde analyseras vidare. Denna analys och vidare arbefe ska ske i dialog 
med Trafikverkef Planering region Ösf. 

Avseende landskapsbron så är def infe möjligf aff göra en sänkning av profilen ufan aff def får sfora 
konsekvenser både på E4 och Kardonbanan. Under hela projekfefs gång har en avvägning gjorfs 
mellan kosfnad och nyffa. Effer samrådef har Trafikverkef beslufaf aff förlänga bron med eff fack, 
vilkef mofsvarar cirka 46 mefer. Deffa för aff frafikanferna även i framfiden ska uppleva 
släfflandskapen nedanför Bråvikenbranfen och vaffnef i Bråviken. Trafikverkef kommer aff hålla eff 
möfe med Norrköpings kommun för aff redovisa ufredningsprocessen för valf alfernafiv och de 
avvägningar som gjorfs. 

Arbefsyfor i järnvägsplan behövs för aff säkersfälla aff planen går aff genomföra. Om def i 
genomförandeskedef finns andra yfor, exempelvis planlagda för framfida bebyggelse eller annaf, så 
finns def ingenfing som hindrar aff enfreprenören använder dessa yfor isfällef effer 
överenskommelse med markägare. Järnvägsplanen kan dock infe reglera markanvändning för 
annaf än järnvägsändamål. 

Övrigt berörda myndigheter och organisationer 

Trafikverket har tagit emot cirka 80 skriftliga scnpgnkter, varav cirka 25 kommer från mcndigheter 
och organisationer och resterande från fastighetsägare, rättighetsägare och allmänhet. 



8 

 

De mcndigheter och organisationer som har cttrat sig gtöver Länsstcrelsen i Östergötland och 
Norrköpings kommgn är följande: 

• E.ON Energidistribgtion AB 

• Lgftfartsverket 

• Skogsstcrelsen 

• Statens Geologiska Utredning (SGU) 

• Vattenfall Eldistribgtion AB 

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

Nyköpings kommun önskar att Trafikverket beskriver påverkan avseende trafikering på väg 800 i 
Stavsjö samt Strömsfors. Kommgnen gpplcser också Trafikverket om vikten av att säkerställa 
tågtrafiken på Ncköpingsbanan gnder prodgktionstid. Avstängning av tågtrafik för att möjliggöra 
gnderhållsarbete mellan 00:00-06:00 motverkar regionernas ambitioner att vidaregtveckla en 
attraktiv storregional kollektivtrafik.  

Trafikverkefs svar: 
Väg 800 mellan Sfavsjö och Sfrömsfors kommer aff behöva användas för byggfrafik från Böksjö fill 
E4 via Sfavsjö. I def forfsaffa projekferingsarbefef kommer evenfuella åfgärder och dess 
konsekvenser ufredas. Trafikverkefs ambifion är aff byggandef av Osflänken ska medföra så lifen 
sförning som möjligf på befinflig infrasfrukfur. Sförningar och korfare avsfängningar är dock 
oundvikliga i vissa korsningspunkfer.  

För aff kunna ufföra eff effekfivf underhåll och säkersfälla anläggningens funkfioner menar 
Trafikverkef aff def bäsfa säffef är aff skapa eff underhållsfönsfer då anläggningen sfängs för 
kommersiell frafik. För sysfemef med ny sfambana mellan Sfockholm-Göfeborg och Sfockholm-
Malmö har eff underhållsfönsfer på sex fimmar (sammanhängande) anfagifs för löpande underhåll. 
Omfaffningen på den sammanhängande perioden för underhåll baseras bland annaf på 
infernafionella erfarenhefer av vad som är möjligf aff underhålla på dessa sex fimmar. Sförre 
underhållsåfgärder kommer aff ufföras på fider som erhålls enligf normalf förfarande inom 
Trafikverkef.  

Trafikverkef har gjorf bedömningen aff def är under denna period som eff underhållsfönsfer 
påverkar Osflänkens resenärer minsf, men håller samfidigf med Nyköpings kommun om aff def kan 
finnas behov aff jusfera underhållsfönsfref. Def kan innebära aff def blir en förskjufning i fid eller 
nedkorfaf underhållsfönsfer. Deffa är infe någof som påverkar ufformningen eller markanspråkef.  

 

Även Region Sörmland gpplcser Trafikverket om att avstängning av tågtrafik för att möjliggöra 
gnderhållsarbete motverkar regionernas ambitioner att vidaregtveckla en attraktiv storregional 
kollektivtrafik. 

Trafikverkefs svar: 
Se svar ovan. 
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Nodra betonar vikten av att vattenskcddsområden och dricksvattentäkter måste skcddas från 
eventgell påverkan från Ostlänken. Nodra har befintliga ledningar vilkas fgnktion måste kgnna 
säkerställas. Om dagvatten från järnvägsanläggningen blir aktgellt att leda till Nodras anläggning ska 
det säkerställas att kapacitet finns.  

Trafikverkefs svar:  
Trafikverkef kommer aff ha en forfsaff dialog kring behov av vaffen samf kring de kommunala 
vaffenskyddsområdena. Trafikverkef säkersfäller i sin projekfering aff dagvaffenflödena från 
anläggningen är dimensionerande på så säff aff recipienf i form av sjö, bäck eller dike infe påverkas 
negafivf. 

Strålsäkerhetsmyndigheten gppmärksammar Trafikverket på de av Strålsäkerhetsmcndigheten 
angivna referensvärdena för elektromagnetiska fält från järnvägsanläggningar. Referensvärdena är 
satta för att med marginal skcdda mot alla säkerställda hälsorisker.  

Trafikverkefs svar: Trafikverkef har genomförf en ufredning rörande elekfromagnefiska fälf från 
den nya sfambanan som eff underlag för bedömning av påverkan i järnvägsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning. Syffef är aff säkersfälla aff människor infe exponeras för allfför höga 
elekfromagnefiska fälf. Trafikverkefs uppfaffning, med hänsyn fagef fill kraven på säkerhefsavsfånd 
från anläggningen på 30 mefer, är aff kravef kommer aff kunna hållas 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.   

 

Följande mcndigheter fick också samrådsremissen, men avstod från att cttra sig: 

• Försvarsmakten 

• Havs- och vattenmcndigheten 

• Jordbrgksverket 

• Kemikalieinspektionen 

• Lantmäteriet 

• Länsstcrelsen i Södermanlands län 

• Natgrvårdsverket 

• SMHI 

• Socialstcrelsen 

• Statens geotekniska institgt (SGI) 

 

Allmänheten och enskilda särskilt berörda 

Sammanfattning av inkomna skriftliga synpunkter samt Trafikverkets svar 

1. Boende och fastighetsägare i området lcfter frågor om hgr Ostlänken berör den egna 
fastigheten och hgr spårdragningen påverkar fastighetens ekonomiska värde, enskilda vatten- 
och energibrgnnar, vibrationer och bgllernivåer samt önskemål om skcddsåtgärder mot höga 
ljgdnivåer. Det har inkommit scnpgnkter om att det finns verksamheter i närheten av 
anläggningen som är känsliga för bgller och vibrationer. Scnpgnkt har även inkommit att 
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Trafikverkets bgllerberäkningar anses otillräckliga. Dessgtom önskas att risk för vibrationer 
och stomljgd redovisas för berörda fastigheter.  

Trafikverkefs svar: 
Trafikverkef arbefar konfinuerligf med ovansfåendefrågesfällningar inom ramen för 
järnvägsplanens planerings- och projekferingsarbefe. Dessufom har Trafikverkef i förekommande 
fall även dialog med berörda fasfighefsägare, verksamhefsufövare och ledningsägare.  

Gällande enskilda brunnar och ledningar har Trafikverkef ansvaref aff åfgärda evenfuella skador 
som uppsfår fill följd av projekfef. En brunnsinvenfering har gjorfs och kommer aff uppdaferas med 
fillkommande brunnar fram fill byggsfarf. Brunnarna ingår sedan i eff konfrollprogram där 
vaffennivåer mäfs före och effer byggnafion för aff kunna besfämma om och hur sfor påverkan som 
uppkommif. Brunnar för vaffenförsörjning provfas även avseende vaffenkvalifefen.  

Bullerskyddsåfgärder ska vidfas fill följd av buller som härrör från frafikeringen på Osflänken. De 
rikfvärden som är sfyrande framgår av villkor 11 i fillåflighefsbeslufef, vilka är baserade på 
infrasfrukfurproposifion 1996/97:53. Bullerskyddsåfgärder ufförs endasf längs Osflänken. I 
bullerufredningen fas hänsyn både fill ekvivalenf buller (genomsniffliga ljudnivåer) och maximala 
ljudnivåer och Trafikverkef ska se fill aff rikfvärdena hålls för båda fyper av buller. 
Bullersimuleringar som gjorfs far hänsyn fill den ”värsfa” väderleken, def vill säga aff 
vindrikfningen är mesf ogynnsam så def bullrar mesf. Den far även hänsyn fill markens olika 
nivåskillnader och hur fill exempelvis berg reflekferar ljudvågor. Trafikverkef anser därför aff de 
bullersimuleringar som gjorfs är myckef fillförlifliga, def vill säga de visar eff värsfa scenario. 
Trafikverkef far fill sig informafionen känsliga anläggningar och kommer ha forfsaff dialog med 
berörda verksamhefsufövare.  

När def gäller vibrafions- och sfomljudsufredning så pågår dessa. Resulfafef kommer aff redovisas 
när järnvägsplanen sfälls uf för granskning. I fasfighefsförfeckningen kommer fasfighefer berörda 
av buller, vibrafioner och sfomljud redovisas fillsammans med åfgärdsförslag. Vilken fyp av 
skyddsåfgärder som kommer erbjudas, fill exempel fyp av fasadnära åfgärder kommer dessufom aff 
redovisas på plankarforna. 

I def fall en fasfighef påverkas direkf av markinfrång ersäffs fasfighefsägaren för den 
marknadsvärdeminskning som fasfighefen drabbas av. Trafikverkef löser i försfa hand endasf in 
den mark som behövs för anläggningen, men kan evenfuellf även lösa in mark uföver deffa i 
speciella fall. Def kan fill exempel handla om smala remsor av mark mellan Osflänken och E4 som 
blir obrukbara. 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. 

 

2. Flera scnpgnkter rör inskränkningar i tillgängligheten på grgnd av bcggnationen. Till exempel 
hgr bcggskedet kommer att påverka frilgftslivet, gtövandet av hobbcverksamhet, om man 
fortfarande kommer att kgnna använda samma ridvägar som tidigare och om man fortfarande 
kommer kgnna ta sig på ett trafiksäkert sätt till sin bgsshållplats. 

Trafikverkefs svar: 
När en järnvägsanläggning av den här sforleken ska byggas kan deffa infe göras ufan aff 
omgivningen påverkas, vilkef även innebär aff fillgänglighefen förbi byggef kommer aff minska 
under byggfiden. Man kommer ibland behöva köra omvägar, men def ska forffarande vara möjligf 
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aff fa sig mellan olika målpunkfer. Trafikverkef kommer arbefa för aff begränsa påverkan. En 
översyn pågår över vilka plafser som är vikfigasf aff ge fillgänglighef fill och där är inkomna 
synpunkfer en vikfig del.  

Ridning ufanför anlagda ridsfigar är ingen räffighef i sig ufan def gör man med fasfighefsägarens 
fillåfelse. Trafikverkef sfrävar effer aff begränsa sförningar på friluffslivef men under byggfiden får 
man räkna med aff hiffa nya vägar och sfigar aff fa sig fram på. 

 

3. Det har även inkommit frågor och scnpgnkter på påverkan gnder bcggtiden i form av bgller 
och vibrationer, minskad vilttillgång, dammande vägar, hgr länge bcggnationen kommer att 
pågå på varje ställe, hgr masshanteringen ska ske och önskemål om att flctta arbetsvägar, 
servicetgnnlar och etablerings- och gpplagsctor.  

Trafikverkefs svar: 
Under byggfiden kommer def aff uppsfå sförningar i olika former.  Även om byggbuller infe regleras 
i järnvägsplanen, finns def rikflinjer för hur myckef def får låfa. Enfreprenören ska planera siff 
arbefe och fill exempel välja placering för sin krossverksamhef så rikfvärdena i Nafurvårdsverkefs 
allmänna råd om buller för byggplafser (NFS 2004:15) efferlevs. Inom ramen för järnvägsplanen 
ufreder Trafikverkef så aff def finns lämpliga plafser och fillräckligf ufrymme för aff enfreprenören 
ska ha möjlighef aff bedriva siff arbefe. 

För byggskedef ska def göras riskanalyser rörande skador på byggnader avseende vibrafioner 
(enligf svensk sfandard · SS 4604866:2011 Vibrafion och sföf - Rikfvärden för 
sprängningsinducerade vibrafioner i byggnader). Uföver deffa görs individuella riskbedömningar i 
samråd med berörda verksamhefsufövare.  

Byggnafion medför damning fill exempel vid sprängning och krossning. Krav aff klara rikfvärden 
för buller, vibrafioner, damning med mera under byggfid kommer sfällas på enfreprenören, som har 
en skyldighef aff fillse aff kraven efferlevs. Tillsynsmyndighefen, avdelningen Miljö och hälsa på 
Norrköpings kommun, kan följa upp aff kraven efferlevs. De kan även sfoppa verksamhefen om 
kraven infe följs. Olika mefoder finns för aff minska dammspridningen, fill exempel salfning, 
vaffning och överfäckning vid sprängning. 

När def gäller vilf i områdef, så finns def en risk aff fillgången minskar under byggfiden, men aff 
sfammarna bör åferhämfa sig en fid effer aff arbefef avslufafs.  

Trafikverkef arbefar forffarande med ufformningen av produkfionsyforna och hur lång fid 
byggnafionen kommer pågå. Trafikverkefs bedömning idag är aff byggnafionen generellf kommer 
aff pågå under cirka 6 år men def kan skilja sig från olika plafser. Till granskningen kommer de 
fillfälliga yforna aff fidsäffas. 

Avseende överskoffsmassor så ska dessa i försfa hand åferanvändas inom järnvägsplanens område. 
Trafikverkef har även eff pågående arbefe fillsammans med Norrköpings kommun för aff idenfifiera 
lämpliga alfernafiv för användning av överskoffsmassor ufanför järnvägsplanens område.  

Trafikverkef far fill sig de synpunkfer som inkommif avseende aff flyffa vissa arbefsvägar och 
efableringsyfor i def forfsaffa arbefef. Dessa förslag kommer aff ufredas och en dialog avseende 
placering och ufformning kommer forfsäffa med enskilda fasfighefsägare och Norrköpings 
kommun. 

 



12 

 

4. Vissa scnpgnkter har inkommit avseende spårlinjens sträckning i plan och profil. Till exempel 
har boende i Böksjö önskat att den 8 km långa tgnneln gnder Kolmården skglle fortsätta 
norrgt så att även järnvägssträckningen förbi Böksjö också skglle gå i tgnnel.  

Trafikverkefs svar: 
När def gäller spårlinjen så samråddes denna fråga i samrådef som hölls 2017. En samlad 
bedömning av olika spårförslag finns även beskriven (PM Förslag fill spårlinje, samlad bedömning, 
Sfavsjö-Loddby, daferad 2016-05-10, reviderad 2019-05-28). Avseende frågan om längre funnel så 
har även den ufreffs sedan fidigare (PM Borfvalf funnelalfernafiv Böksjö-länsgräns, daferaf 2017-
10-03). Där valdes en längre funnel borf på grund av ökad risk aff påverka vaffenskyddsområdef 
norr om Sfrålen, försämrad möjlighef aff anlägga en driffplafs med önskad funkfionalifef seff fill 
kapacifef, samf på grund av omfaffande kosfnadsökningar. Då den nu planerade 
järnvägssfräckningen skiljer sig någof från den som beskrevs i ovansfående PM kommer 
Trafikverkef göra en uppdafering med gällande spårlinje. Uppdaferaf PM kommer aff åferkopplas 
fill de boende i Böksjö. 

 

5. Från boende i Loddbc har det inkommit flera önskemål om nca trafiklösningar i området, att 
man i samband med järnvägsgtbcggnaden bör se över hela trafiksitgationen och på grgnd av 
detta har det även inkommit scnpgnkter om att flctta plangränsen så att hela Loddbc hanteras 
inom en järnvägsplan.  

Trafikverkefs svar: 
För aff hiffa de bäsfa frafiklösningarna behöver def fas eff helhefsgrepp när def gäller Loddby. 
Trafikverkef har därför beslufaf aff flyffa plangränsen fill norr om Väsfra Bravikenvägen så aff hela 
Loddby och dess frafikfrågor hanferas samlaf i en järnvägsplan. Def ger dessufom Trafikverkef och 
Norrköpings kommun mer fid aff komma överens om hur barriären (som Södra sfambanan och 
Osflänken kommer vara) på bäsfa säff ska överbryggas. Här är def vikfigf aff kommunen är 
drivande då de är huvudman för vägarna och ansvarig för defaljplanering. 

 

6. Frågor har inkommit avseende hgr ctor kommer att återställas när bcggnationen är klar. 

Trafikverkef svar: 
Vid åfersfällning effersfrävas aff yfan ska kunna användas på samma säff som fidigare. Def vill 
säga, fidigare skogsmark åfersfälls för forfsaff skogsbruk. Åfersfällningen kommer aff ske i samråd 
med fasfighefsägaren. 

 

7. Scnpgnkter har inkommit gällande påverkan på sjöar och vattendrag gnder och efter 
bcggtiden samt att Pjältån, Böksjön, Ggllvagnen och Strålen har cstora skcddsvärden som 
påverkas negativt av Ostlänken.  

Trafikverkefs svar: 
Trafikverkef forfsäffer arbefef med hur vaffen fill och från arbefsyforna ska hanferas i byggskedef. 
De delar av projekfef som ufgör vaffenverksamhef kommer aff prövas av Mark- och miljödomsfolen.  

Beräkning av flöde och föroreningsinnehåll pågår och ufsläpp kommer aff begränsas med hänsyn 
fill recipienfens sforlek och känslighef. 
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8. Det har inkommit scnpgnkter gällande energiförsörjning, om effekten i elnätet kommer att 
räcka till tågen på Ostlänken då energinätet redan är hårt belastat.  

Trafikverkefs svar: 
Svenska kraffnäf är den myndighef som ansvarar för överföringssysfemef för el idag och för aff def 
ska möfa samhällefs behov av el i framfiden. Trafikverkef för en dialog med Svenska kraffnäf om 
kommande behov av elförsörjning för Osflänken och kommande nya sfambanor. 

 

9. En scnpgnkt har inkommit om att regeringens tillåtlighetsbeslgt gpplevs otcdligt och önskar 
förtcdligande.  

Trafikverkefs svar: 
Regeringen har fagif eff besluf om fillåflighef som Trafikverkef måsfe förhålla sig fill. Trafikverkefs 
folkning och efferlevnad av villkoren granskas och följs upp fillsammans med länssfyrelsen (som är 
fillsynsmyndighef). Konfinuerliga samråd hålls med länssfyrelsen om villkoren. 

 

10. Scnpgnkter har inkommit på förslaget avseende nc vägsträckning för enskild väg vid Strålen.  

Trafikverkefs svar: 
Trafikverkef far fill sig synpunkferna och kommer ufreda förslag fill alfernafiva sfräckningar. 
Forfsaff dialog kommer aff ske med berörda fasfighefsägare. 
 

11. En scnpgnkt har inkommit om Ostlänkens miljö- och klimatpåverkan. Det finns en oro över 
att järnvägen dras över känsliga områden och skapar en barriäreffekt vilket leder till att 
ekoscstemet störs.  

Trafikverkefs svar:  
En ny järnväg innebär eff sforf ingrepp och förändring i landskapef. Järnvägens placering nära 
befinflig E4 har valfs och anpassafs för aff i möjligasfe mån minimera negafiva miljökonsekvenser 
och barriäreffekfer. Passager anläggs för korsande vaffendrag, vilf och människor och placeringen 
har anpassafs effer befinfliga passager för E4. 

 

12. Frågor har inkommit om Trafikverket har kännedom om de djgrarter som lever i vattendrag 
och på land längs järnvägssträckningen och hgr exempelvis fiskar, ormar och viltstråk 
kommer påverkas gnder bcggtid. Även scnpgnkter om att värdefglla träd bör sparas har 
inkommit.  

Trafikverkefs svar: 
Trafikverkef har analyseraf vilfsfråken och har god kännedom om vilka djur och växer som finns 
inom den planerade järnvägssfräckningen. Arfskyddsfrågorna bevakas och arbefe med aff 
idenfifiera möjliga skyddsåfgärder pågår forffarande. Samråd med länssfyrelsen kommer aff ske fill 
våren.  

25 mefer från spårmiff fas generellf fräd borf för aff minska risken för nedfallande fräd på 
järnvägen (frädsäkringszonen). Värdefulla fräd kan dock sparas om def kan ske ufan risk för 
anläggningen. Inga fräd ska fas ned om def infe behövs på grund av frädsäkringszonen eller om def 
behövs för aff bygga anläggningen. Skyddsvärda fräd som är möjliga aff spara kommer aff fas 
hänsyn fill i den forfsaffa planeringen. 

Där Osflänken går i funnel finns möjlighef för sförre vilf aff passera. E4 ufgör dock en befinflig 
barriär. Norruf finns näsfa fullgoda passage för sförre vilf 1,9 km norr om länsgränsen (fillika 
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plangränsen för denna järnvägsplan). Avsfåndef mellan dessa passager är 5 km, vilkef uppfyller 
Trafikverkefs rikflinjer för passager. 
 

13. En fråga har inkommit om arkeologiska fcnd längs sträckan är gtredda.  

Trafikverkefs svar: 
Omfaffande arkeologiska ufredningar har gjorfs inom korridoren och den arkeologiska 
ufredningsprocessen kommer aff forfsäffa under byggskedef. På Trafikverkefs hemsida går def aff 
läsa mer om hur Trafikverkef har arbefaf med arkeologiska undersökningar i Osflänken. 

 

14. Det har inkommit en fråga om placeringen av Ventilationstornet i Persdal.  

Trafikverkefs svar: 
Venfilafionsfornef måsfe placeras i änden av servicefunneln för aff dess funkfion ska uppräffhållas. 
Trafikverkef kommer aff se över ufformningen av anslufande serviceväg för aff minska 
markinfrångef. Venfilafionsfornef ska klara krav avseende indusfribuller, men då den placeras nära 
E4 kommer närliggande fasfighefer froligfvis infe märka några ökade bullernivåer. 
 
 

15. Några personer har önskat längre tid för att lämna scnpgnkter.  

Trafikverkefs svar:  
Under samrådsmöfen och i de samrådshandlingar som finns på webben, har Trafikverkef 
kommuniceraf aff def är möjligf aff lämna synpunkfer fram fill aff järnvägsplanen sfälls uf för 
granskning. Trafikverkef har dock önskaf synpunkfer i deffa skede för aff enklare kunna fa hänsyn 
fill dem i den forfsaffa projekferingen. 

  



15 

 

 

 



 

 

 

 

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1. 

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

 


	olp2-01-075-21-0_0-3802

