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Inbjudan till samråd för Ostlänken, delen Loddby-Klinga  

Trafikverket planerar för Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. 
Delsträckan Loddby-Klinga passerar genom de centrala delarna av Norrköpings kommun i 
Östergötlands län. Nu informerar vi om vårt förslag till spårlinje och ger dig möjlighet att lämna 
synpunkter.  
 
Samrådsmaterialet, som består av ett antal kartor, finns från 3 mars tillgängligt på Trafikverkets 
webbplats www.trafikverket.se/ostlankennorrkoping, men det går också bra att beställa utskrifter 
av det digitala samrådsunderlaget. Den spårlinje vi föreslår kan komma att ändras, dels utifrån 
synpunkter som kommer fram vid det här samrådet och dels med anledning av tekniska 
utmaningar som kan visa sig vid pågående fältundersökningar och projekteringsarbeten. Som ett 
komplement till våra egna undersökningar är det viktigt för oss att få ta del av synpunkter och 
kunskap från dig som bor och arbetar i närområdet.  
 
Vi önskar få synpunkter på samrådsmaterialet senast den 4 april 2023.  
Du kan lämna synpunkter och information på flera sätt: 

 I synpunktsformulär: trafikverket.se/ostlankennorrkoping  

 Via e-post: investeringsprojekt@trafikverket.se  

 Via brev: Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge 

Märk brev och epost med ärendenummer TRV 2017/64849. 

Har du frågor, kan du även kontakta någon av följande:  

 Fay Scafe, projektledare Trafikverket, telefon 010-124 19 42 

 Jonas Glaumann, markförhandlare Trafikverket, telefon 010- 123 09 07 

Med vänlig hälsning  

Daniel Palm, projektledare Trafikverket 

Bilaga: Informationsbroschyr 

Trafikverket har inhämtat dina personuppgifter från fastighetsregistret i syfte att genomföra rubricerad åtgärd i enlighet 
med sektorslagarna för infrastruktur. Inkomna synpunkter och yttranden i ärendet utgör allmän handling. Du har rätt att 
begära registerutdrag, begära rättelse, begära radering, begära begränsning av behandlingen samt invända mot 
behandlingen. Begäran görs till Trafikverkets kundservice. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, 781 89 Borlänge. 
Organisationsnummer: 202100-6297. Dataskyddsombudet kan nås på samma adress. Du har rätt att klaga till 
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.  


