Välkommen att lämna synpunkter på Trafikverkets förslag
till spårlinje för Ostlänken genom de centrala delarna
av Norrköpings kommun, sträckan Loddby – Klinga
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.
Nu informerar vi om vårt förslag till spårlinje 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, hyresgäster eller annan innehavare av nyttjanderätt
om samrådet. Vi tar även tacksamt emot information kring ovanstående.
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/ostlankennorrkoping, men det går också bra att beställa utskrifter som
skickas ut. Vi önskar era synpunkter gällande det här samrådet senast 19 mars 2018.
Därutöver går det bra att när som helst lämna synpunkter via brev till:
Trafikverket, Ärendemottagningen Region Öst, Box 1140, 631 80 Eskilstuna
eller via e-post: trafikverket@trafikverket.se. Ange diarienummer: 2017/64849.
Det finns också möjlighet att lämna synpunkter via vår hemsida
www.trafikverket.se/ostlankennorrkoping
Om du har övergripande frågor om Ostlänken är du välkommen att kontakta mig
på tel. 070-326 42 94 eller via e-post: torbjorn.arvidsson@trafikverket.se.
För mark- och fastighetsfrågor kontakta Jonas Glaumann på tel. 010-123 09 07
eller via e-post: jonas.glaumann@trafikverket.se.
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