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Länsstyrelsens synpunkter

Sammanfattning
Länsstyrelsen förordar korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt 
på grund av att de bäst uppfyller projektets mål samtidigt som effekten 
av miljöpåverkan bedöms bli rimlig i jämförelse med övriga 
alternativ. Det är viktigt att utbyggnad inom korridor Norr om 
Malmslätt sker genom att spåren förläggs söder om, och parallellt 
med, väg E4. Järnvägen bör dras i nära anslutning till Tift gravfält och 
med en höjdsättning som gör att visuella barriärer i landskapet så långt 
möjligt kan undvikas. Länsstyrelsen motsätter sig inte en utbyggnad 
inom korridor Söder om Malmslätt förutsatt att utredningar kan visa 
att utbyggnad kan ske utan betydande påverkan på miljön inom Natura 
2000-området Kärna mosse eller på grundvattnet. 

Korridoralternativen Extern korridor, Tunnel södra och Stångebro 
västra avstyrks. Övriga korridorer bedöms vara möjliga från ett 
övergripande planeringsperspektiv, men med lägre måluppfyllelse och 
större risker för miljön än det förordade alternativet. Länsstyrelsen ser 
utredningen och korridorvalet som mycket viktigt för att hitta den 
långsiktigt bästa lösningen samtidigt som den ger förutsättningar för 
en effektiv fortsatt planering och byggande av Ostlänken såväl som 
för fortsatt stadsutveckling i Linköping, regional utveckling och 
bostadsbyggande.

Allmänt
Länsstyrelsen ser positivt på att lokaliseringen för Ostlänken vid 
Linköpings tätort nu utreds och förankras i en bred dialog med 
berörda intressenter. Korridorvalet är mycket viktigt för att hitta den 
långsiktigt bästa lösningen samtidigt som den ger förutsättningar för 
en effektiv fortsatt planering och byggande av Ostlänken såväl som 
för fortsatt stadsutveckling i Linköping, regional utveckling och 
bostadsbyggande. Med sin koppling till utvecklingen av Nya 
stambanor mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm - Malmö är 
frågan av största betydelse för utveckling av det nationella 
järnvägssystemet. Länsstyrelsen understryker vikten av att järnvägen 
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planeras och byggs för att stödja ett hållbart resande på både nationell, 
regional och lokal nivå.

Länsstyrelsen bedömer att det översända remissmaterialet i huvudsak 
är väl utformat för ställningstagande om lämpligaste korridor. 
Samrådshandlingen beskriver på ett bra sätt frågans vikt och 
komplexitet och samtidigt som den ger möjlighet att jämföra och ta 
ställning till korridoralternativen utifrån aktuella planerings-
förutsättningar och de mål som har satts upp för projektet. Att 
gemensamma projektmål har tagits fram baserade på nationella 
transport-, miljö- och folkhälsopolitiska mål underlättar analys och 
ställningstagande om fortsatt inriktning för planeringen.

Länsstyrelsen ser det som angeläget att processen med nu aktuell 
lokaliseringsutredning, efter beslut om prioriterad korridor, läggs till 
grund för revidering av nuvarande riksintresseanspråk för den 
planerade järnvägsutbyggnaden.  

Bedömning av föreslagna korridoralternativ
Länsstyrelsen gör följande bedömning av de redovisade alternativen; 

Externt alternativ är den korridor som ger kortast restid för resande på 
Ostlänken fram till stationen eller för tåg som passerar förbi 
Linköping. Möjlighet finns att placera Ostlänkens station och dess 
spår norr eller söder om E4. Länsstyrelsen bedömer att en utbyggnad i 
extern korridor skulle ge jämförelsevis måttliga ingrepp i skyddsvärda 
natur-, kultur- och rekreationsmiljöer om den förläggs nära intill väg 
E4 och kan hållas lågt i terrängen. Alternativet skulle även ge fördelar 
med hänsyn till bullerstörningar och olycksrisker vid den nya 
stambanan. Vid den befintliga Södra stambanan uteblir dock 
skyddsåtgärder varför störningar och risker skulle vara kvar i centrala 
Linköping. Externa korridoren är också det alternativ som 
sammantaget skulle ge minst negativ påverkan på vattenmiljöer. 
Alternativet har dock nackdelar genom att järnvägen skulle behöva 
byggas inom område med översvämningsrisker på en lång sträcka vid 
Stångåmynningen. Beroende på höjdsättningen skulle 
järnvägsanläggningen kunna bli en visuell barriär som bryter 
kulturhistoriska samband i landskapet med risk för skada på de 
omgivande riksintressena för kulturmiljö vid Linköping, Tift, Kaga 
och Vreta. En lokalisering norr om, och på långt avstånd från, E4 
skulle ge stora ingrepp på landskapet och skyddsvärda natur- och 
kulturmiljöer. En station i ett externt läge bedöms inte ge några 
positiva effekter för att utveckla Linköpings stad, med stora 
svårigheter att ordna en effektiv och ändamålsenlig kollektivtrafik i 
Linköping. Därmed innebär alternativet också betydande nackdelar för 
möjligheten att utveckla ett hållbart regionalt och lokalt resande. 
Länsstyrelsen avstyrker därför utbyggnad av Ostlänken och ny 
stambana i den externa korridoren. Om ett tunnelalternativ skulle 
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väljas bedömer Länsstyrelsen dock att den externa korridoren är 
möjlig för placering av ett godsspår förbi Linköping. Detta förutsatt 
att spåren förläggs nära intill E4. 

Steninge innebär ett centralt placerat resecentrum väster om Stångån 
och med passage av ån strax intill Kallerstadsleden. Korridoren 
bedöms ha den långsammaste restiden fram till stationen men 
närheten till centrum och den samlade stationen uppväger detta. 
Stångådalsbanan kan anslutas till den nya stationen genom att 
förlängas mot nordost och följa Kallerstadsleden. Av de centralt 
belägna markförlagda alternativen bedömer Länsstyrelsen att Steninge 
är det som ger minst intrång i de skyddsvärda natur-, kultur- och 
rekreationsmiljöerna kring Stångån. Möjligheten att hantera negativa 
barriäreffekter är också gynnsamma jämfört med övriga centralt 
belägna alternativ. Alternativet ger en stor påverkan på kultur- och 
upplevelsemiljön vid Nykvarn. Om korridoren väljs behöver 
ansträngningar göras för att järnvägsbron placeras med tillräckligt 
avstånd från slussen och med en utformning som anpassas för att 
begränsa den visuella påverkan på miljön. Intrången i kulturhistoriskt 
värdefull industribebyggelse intill Nykvarn väster om ån behöver 
dokumenteras. Det är även önskvärt att hänsyn tas till den regionalt 
utpekade kulturmiljön vid Kallerstad gård och allé. Korridoren 
bedöms vara den bästa passagen av Stångån från vattenmiljösynpunkt 
och möjlighet bör finnas att genomföra nödvändiga ingrepp utan risk 
för att miljökvalitetsnormer inte kan följas. Möjligheterna till 
stadsutveckling och väl fungerande kollektivtrafiklösningar bedöms 
som mycket goda. Nackdelar med alternativet är att det skapar behov 
av stora förändringar för vägtrafiken, särskilt under byggskedet. En 
fördel med alternativ Steninge är att det kan bygga vidare på den 
sedan tidigare tillåtlighetsprövade korridoren för Ostlänken, fram till 
Tallboda. Länsstyrelsen bedömer att korridor Steninge är det 
alternativ som har den sammantaget bästa måluppfyllelsen, varför 
detta alternativ förordas.

Stångebro Östra och Stångebro Västra följer den nuvarande 
stambanan på en längre sträcka i öster och passerar Stångån närmare 
centrum är korridor Steninge. Länsstyrelsen bedömer att ingreppet i 
natur-, kultur och rekreationsmiljön vid Stångån med dessa alternativ 
blir väsentligt större än med alternativ Steninge. Att järnvägens 
passage av Stångån sker i sned vinkel är här en stor nackdel som ökar 
ingreppets omfattning i en känslig stads- och landskapsmiljö. 
Stångebro Östra ger ett något lindrigare intrång (i form av en smalare 
bro) vid passagen av ån om stationen placeras tillräckligt långt österut. 
Detta skulle ge stationen och resecentrum en svagare koppling till 
Linköpings centrum vilket är en nackdel i ett stadsutvecklings-
perspektiv. Stationsläge Västra skulle ge goda förutsättningar för 
etablering av resecentrum och stadsutveckling men samtidigt ett 
mycket stort miljöingrepp vid Stångån, med stor skada på 
kulturmiljöns och friluftslivets riksintresse samt viktiga lokala 
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rekreationsvärden. Korridoren påverkar en känsligare del av Stångån i 
fråga om risk för negativ påverkan på vattenmiljön genom de brostöd 
och strandskoningar som behöver utföras. Länsstyrelsen bedömer att 
dessa miljöingrepp sammantaget inte är acceptabla och avstyrker 
därför alternativet Stångebro Västra. Stångebro Östra bedöms som ett 
möjligt alternativ med hänsyn till förekommande riksintressen, men 
med fler nackdelar och därmed sämre måluppfyllelse än Steninge.

Tunnel Norra går i samma korridor som Stångebro i öster sedan går de 
båda banorna ner i en tunnel på Stångebrofältet och fortsätter under 
staden. Alternativet bedöms som attraktivt för stadsutveckling med 
centralt placerad station eftersom det skonar miljön från ingrepp och 
barriäreffekter samt frigör mark för annat byggande. Därtill 
möjliggörs en god livsmiljö i centrum, utan bullerstörningar och risker 
från järnvägstrafiken. Nackdelar är behov av stora markingrepp vid 
Stångebro under byggtiden, komplicerad byggprocess och osäkerheter 
kring påverkan på vattenmiljön på grund av markföroreningar. Genom 
att godstrafiken måste förläggas i extern korridor orsakar alternativet 
ingrepp i skyddsvärda natur-, kultur- och friluftslivsmiljöer samt risk 
för påverkan på landskapsbilden och Linköpings stadssiluett. Passage 
med godståg genom stort område med översvämningsrisker vid 
Stångåmynningen skulle kräva stor uppmärksamhet med särskilda 
krav på skyddsåtgärder som förebygger olyckor. Med beaktande av 
ovanstående och den höga kostnaden ställer sig Länsstyrelsen tveksam 
till alternativet Tunnel Norra.

Norr om Malmslätt kan kombineras med någon av Steninge, 
Stångebro eller Tunnel Norra och tar vid där dessa korridorer slutar 
precis utanför staden. Korridoren ligger strax intill kulturmiljöns 
riksintresse, gravfältet Tift. En utbyggnad av järnvägsspår i området 
kan innebära risk för stor skada för kulturmiljön om landskapets 
tillgänglighet och läsbarhet hindras av fysiska och visuella barriärer. 
Öppenheten och sambandet mellan riksintresset Tift gravfält och by 
samt riksintressena Kaga, Vreta kloster och Linköping behöver värnas 
då de tillsammans med Sättunahögen på ett representativt sätt speglar 
områdets historiska utveckling från vikingatid till tidig medeltid. 
Sträckningar långt från gravfältet kan innebära spårdragningar med 
två nya passager av E4 med risk för omfattande intrång i landskapet 
samt fragmentering av områden med sammanhållen skogs- och 
jordbruksmark. Länsstyrelsen bedömer dock att miljöpåverkan 
sammantaget är möjlig från kulturmiljösynpunkt förutsatt att den får 
en höjdsättning som begränsar den visuella påverkan på landskapet så 
att viktiga utblickar kan bibehållas. Om detta alternativ väljs är det 
också mycket viktigt att, inom korridoren, hitta en spårdragning söder 
om och parallellt med E4 samt så nära Tiftgravfältet som möjligt för 
att eliminera störningar in och ut från Tift. Genom en sträckning söder 
om E4 kan intrången i landskapet begränsas och passage av Kapellån 
kan ske med mindre risk för allvarlig påverkan på den skyddsvärda 
vattenmiljön. Spåren bör följa E4 så långt som möjligt inom 
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korridoren så att anslutning till Södra stambanan kan ske väster om 
Sjögestad. I korridorens västligaste del krävs uppmärksamhet på 
kulturmiljöerna vid Kårarp-Galgbacken och den regionala 
kulturmiljön Sålla kvarn. Vidare behöver den skyddsvärda natur- och 
vattenmiljön vid Lillån beaktas. Mot bakgrund av att utbyggnaden 
totalt sett innebär mindre risker för skador på vattenmiljön och 
skyddad natur förordar Länsstyrelsen att korridoren Norr om 
Malmslätt väljs.

Söder om Malmslätt ansluter strax utanför staden men fortsätter längs 
Södra stambanan. Möjligheten att följa befintlig Södra stambana gör att 
ingrepp som ger skada på kulturmiljö och fragmentisering av 
jordbrukslandskapet kan undvikas. Denna korridor gör minst intrång i 
landskapet och påverkar därmed landskapsbilden och jord- och 
skogsbruket minst, förutsatt att järnvägen passerar genom Vikingstad. 
Korridoren är smal förbi de båda riksintressena Kärna mosse och 
Malmen vilket innebär stora utmaningar att kunna passera utan att 
orsaka påtaglig skada på dessa. Kärna mosse är skyddad som 
naturreservat och Natura 2000-område. Eftersom dess naturvärden är 
mycket sårbara för störningar i områdets grundvattenförhållanden 
bedömer Länsstyrelsen att en prövning av Natura 2000-tillstånd skulle 
krävas oavsett om fysiskt intrång i mossen sker eller ej. Länsstyrelsen 
erinrar om att i det fall skada på en gynnsam bevarandestatus inte kan 
undvikas får åtgärderna endast tillåtas av regeringen och när andra 
alternativ saknas. Korridoren sträcker sig över grundvattenförekomsten 
Slaka norra som är påverkad av PFAS och det kan finnas risk att 
anläggning av ny järnväg påverkar spridningen och därmed även 
möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna. Omfattande 
skyddsåtgärder skulle behövas vid passage av Kapellån intill Södra 
stambanan på grund av stor förekomst av tjockskalig målarmussla. 
Alternativet ger intrång på totalförsvarets riksintresse Malmens 
flygplats och riskerar att ge ökade barriäreffekter i centrala delar av 
Malmslätt och Vikingstad.  Med hänsyn till osäkerheterna kring 
genomförbarheten på grund av Natura 2000-skyddet och påverkan på 
grundvattnet ställer sig Länsstyrelsen tveksam till korridor Söder om 
Malmslätt. Länsstyrelsen motsätter sig dock inte utbyggnad inom 
korridoren, förutsatt att utredningar och fortsatt prövning kan visa att 
järnvägsutbyggnad kan ske utan betydande påverkan på miljön inom 
Natura 2000-områden eller på grundvattnet. 

Tunnel Södra innebär en spårsträckning och tunnel i nordöstlig-
sydvästlig sträckning. En station på Stångebro i detta läge har bättre 
bergtekniska förutsättningar än Tunnel Norra och bedöms kunna 
förläggas grundare. Detta ger bättre res-och bytestider eftersom 
alternativet samtidigt är snabbast av alla korridorer. Både tunneln och 
betongdelarna är kortare och alternativet blir därmed billigare jämfört 
med Tunnel Norra. I söder passerar den nya stambanan Natura 2000-
området vid Tinnerö som tillsammans med riksintressena för 
naturvård och kulturmiljö ställer stora krav på utformning och 
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placering vid ett val av denna korridor. Även denna korridor 
kompletteras med en egen korridor för godstrafik, norr om staden, lika 
som Tunnel Norra. Alternativet innebär att Södra stambanan rivs på 
hela sträckan från öster om Tallboda till den punkt mellan Malmslätt 
och Vikingstad där två spår återansluts till den befintliga Södra 
stambanan. Södra stambanan, som samlokaliseras med Ostlänken från 
en punkt öster om Tallboda, får en lång anslutning tillbaka till 
Vikingstad. Det finns tre alternativa lösningar på hur stambanan 
återansluter till befintlig bana innan Vikingstad där den norra 
anslutningen är kortast men passerar nära bostadsområden och 
riksintressena Malmen och Kärna mosse. Den mellersta kommer att få 
en låg hastighet och passerar också nära bostadsområden. Den södra 
passerar genom riksintressena för kulturmiljö, Slaka–Lambohov, och 
naturmiljövård Eklandskapet Linköping–Åtvidaberg. Både den 
mellersta och den södra anslutningen behöver passera Kapellån som i 
detta område utgör riksintresse för naturvård. De två södra spåren 
innebär en barriär, i ett idag orört landskap. Alla tre försämrar 
hastighetsstandarden på Södra stambanan. Länsstyrelsen bedömer att 
en utbyggnad enligt detta korridoralternativ sammantaget skulle ge 
mycket stora negativa miljöeffekter med uppenbar risk för påtaglig 
skada både på riksintressen för naturvård och kulturmiljövård samt 
omfattande barriäreffekter i ett orört landskap med höga 
rekreationsvärden. Länsstyrelsen anser att en sådan utbyggnad skulle 
vara olämplig och avstyrker därför korridoren Tunnel Södra.

Synpunkter att särskilt beakta i det fortsatta arbetet
Länsstyrelsen ser följande aspekter som särskilt viktiga att beakta vid 
fortsatt planering inom den valda korridoren.

- Utreda vilka kompensatoriska åtgärder i kulturmiljöns riksintressen 
som är lämpliga att genomföra, både i stadsmiljöer och 
landsbygdsdelarna.

- Utveckla väl utformade och tillräckligt många passager för att 
motverka barriäreffekter både på sträckan genom staden och i 
landsbygdsdelarna. Sådana passager behöver tillgodose trafikflöden 
i allmänhet, jordbrukets transporter samt passage för människor 
och vilda djur. 

- Utreda lämplig utformning av effektiva och väl gestaltade 
störnings- och bullerskydd. Särskild omsorg krävs där järnvägen 
passager i känsliga landskapsavsnitt.

- Påverkan på kulturmiljöns riksintresse (Linköpings stad) genom att 
järnvägsfunktionen tas bort från nuvarande järnvägsstation. Detta 
minskar förståelsen av stationsområdets kulturhistoriska 
sammanhang med risk för att det på sikt urholkar riksintressets 
värden. Frågan bör studeras vidare kommande MKB och kräver 
stor uppmärksamhet i den fortsatta bebyggelseplaneringen. 
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- Järnvägens, särskilt byggskedets, påverkan på grundvattnet behöver 
studeras mer noggrant. Det finns bland annat en generell PFAS-
problematik i Linköpings tätort på grund av flygplatserna.

- Stadspassagen innebär att omfattande grävarbeten måste ske i 
förorenade och potentiellt förorenade markområden. Fördjupad 
inventering och andra förberedelser behöver ske i samband med 
kommande MKB och inför byggskedet. 

- Masshanteringen behöver utredas och vara i linje med den 
strategiska masshanteringsplanen för Ostlänken.   

- De berörda korridoralternativen innebär i varierande omfattning 
ingrepp i fornlämningar och fornlämningsmiljöer med höga 
informations- och upplevelsevärden. Tillstånd till att ta bort 
fornlämningar får endast ges om lämningarna medför hinder som 
inte står i rimligt förhållande till fornlämningarnas betydelse. Det är 
därför av största vikt att markanspråken är nogsamt övervägda och 
att via arkeologiska utredningar skapa goda förutsättningar så att 
fornlämningarnas informations-värden kan tillvaratas.

- Frågor om skydd mot olyckor och riskhänsyn måste beaktas. Så som 
framgår av samrådshandlingen innebär samförläggning av 
järnvägsspåren att riskexponering mellan Ostlänken och Södra 
stambanan måste utredas vidare, liksom passager med vägar som är 
rekommenderade vägar för transport av farligt gods. Som också 
anges behöver även risker kopplat till närhet till befintlig bebyggelse 
och viktiga samhällsfunktioner som kan komma att ligga nära 
järnvägen efter omläggning också utredas. 

- Samtliga korridoralternativ innebär risk för påverkan på fridlysta 
eller skyddsvärda växt- och djurarter. Det är viktigt att detta finns 
med på ett strukturerat sätt i det fortsatta planläggningsarbetet genom 
att i första hand undvika intrång och, där så inte kan ske, lämpliga 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått iakttas. Eventuella behov av 
dispensprövning behöver identifieras så att dessa prövningar kan 
koordineras med övriga prövningar under processen.

- Natura 2000-prövning kommer sannolikt att krävas för passagen av 
Kapellån, liksom vid Kärna mosse i det fall korridor Söder om 
Malmslätt väljs. Länsstyrelsen anser att en sådan prövning bör ske i 
ett tidigt skede av planläggnings-processen. Om tillåtlighetsprövning 
enligt 17 kap miljöbalken blir aktuellt behöver dessa prövningar 
koordineras.

- Länsstyrelsen uppmuntrar Trafikverket att förbereda för en effektiv, 
förutsägbar och väl koordinerad myndighetsprövning i samband med 
planläggning och byggande av järnvägen, där ansträngningar görs 
för att hitta bra samspel med kommunala och andra myndigheters 
insatser. Länsstyrelsen bistår gärna i det arbete.



Yttrande 8 (9)Länsstyrelsen 
Östergötland 2022-03-30 343-1649-2022

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har skickat ut förslag till rubricerad lokaliserings-
utredning, daterat den 31 januari 2022 för samråd enligt 2 kap. 2 § lag 
(1995:1649) om byggande av järnväg (LBJ).

Trafikverket planerar att bygga nya stambanor Stockholm-Göteborg 
och Stockholm-Malmö där Ostlänken, mellan Järna och Linköping, är 
den första delen. Ostlänken planeras för persontåg i hastigheter upp 
till 250 kilometer i timmen och syftet är att förkorta restiderna såväl 
regionalt som nationellt på sträckorna. Denna handling behandlar 
sträckan genom Linköpings tätort. 

Lokaliseringsutredningen har föregåtts av ett samrådsunderlag där 
utredningsområdet och generella planeringsförutsättningar beskrivs. 
Samrådsunderlaget var underlag för länsstyrelsens beslut om att 
projektet innebär en betydande miljöpåverkan. (Länsstyrelsens beslut 
den 27 maj 2020).

Information
Länsstyrelsen bevakar de allmänna intressena och lämnar synpunkter 
om järnvägsplanens lokalisering, utformning och miljöpåverkan 
utifrån innehållet i 2-4 kap. och 5 kap. 3-5 §§ miljöbalken (1998:808). 
Grund för Länsstyrelsens bedömning utgörs bland annat av de 
nationella miljömålen och andra nationella mål samt rådgivning kring 
förväntade prövningar för planens genomförande.

De som medverkat i yttrandet
Beslut om detta yttrande har fattats av landshövding Carl Fredrik Graf 
med samhällsbyggnadsdirektör Jan Persson som föredragande. I den 
slutliga handläggningen har också länsråd Ann Holmlid, länsjurist 
Linnea Hjorter, rättsenheten, naturvårdshandläggarna Adam Bergner 
och Ulrika Larsson, Enheten för naturskydd, vattenhandläggarna 
Johanna Karlsson och Erika Melander, Enheten för vatten, 
lantbrukskonsulent Anders Eliasson, Enheten för landsbygd, 
kvalificerad handläggare skydd mot olyckor Robert Wenemark, 
Enheten för civil beredskap och räddningstjänst, antikvarierna Helena 
Hulth och Erika Panzar, Enheten för plan och kultur, miljöskydds-
handläggarna Annika Arvidsson Rosén och Åsa Ståhlkloo, Enheten 
för miljöskyddstillsyn samt klimatanpassningssamordnare Magnus 
Mateo Edström, Enheten för energi och klimat medverkat. 

Detta yttrande har signerats digitalt och saknar därför 
namnunderskrifter.
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Kopia till:
Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Region Östergötland

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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