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      TRV 2017/64849. 
 
 
Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang  
samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849. 
 
Östsvenska Handelskammaren (ÖHK) är en politiskt obunden medlemsorganisation för 
näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Vi arbetar på uppdrag av och för våra 
850 medlemsföretag för tillväxt, utveckling och ökad attraktionskraft i hela området och med 
särskilt fokus på tillväxtstråket East Sweden som sträcker sig längs kusten från Stockholm ner 
till Linköping med omnejd.  
 
 
Det är glädjande att samrådsprocessen och arbetet med järnvägsplanen för Ostlänken, delen 
Loddby-Klinga avancerar. Näringslivet har länge investerat och engagerat sig i förberedelserna 
här och i det funktionella stråk Ostlänken utgör. ÖHK ser mycket positivt på att även Trafikverket 
ser betydelsen av projektet för den lokala och regionala utvecklingen och de stärkta sambanden 
mellan regionerna i stråket. Företagen och regionen är beroende av den utvidgade 
arbetsmarknadsregion och den kapacitetshöjning i järnvägssystemet för utökad pendling, 
förbättrade godstransporter och tillväxtfrämjande stadsutveckling som Ostlänken innebär.  
 
Vi delar det vi tolkar som Trafikverkets och Norrköpings kommuns uppfattning att det 
överordnade målet är att säkra Ostlänkens genomförande och få full utväxling på de möjligheter 
som den nya järnvägen innebär.  
 
Regeringens har nyligen lämnat nya direktiv kring projektets kostnadsbesparingar. 
Kostnadsbesparingar i sig är inget nytt för projektet men det är angeläget att arbetet fortsätter i 
god samverkan mellan inblandade aktörer med hänsyn till både Norrköpings stadsutveckling och 
till optimering av järnvägens funktionalitet och ekonomi. Att minimera järnvägens 
barriäreffekter, att stationsläge och utformning gynnar intermodalitet och att befintlig stambana 
och stadsliv fungerar under Ostlänkens byggande måste säkerställas. Ett annat sätt att uttrycka 
det är att se det i ett samhällsbyggnadsperspektiv och inte enbart infrastrukturperspektiv. Frågor 
som hur infrastruktur knyts an till resecentrum och omgivningen, hur bebyggelse- och 
näringslivsutveckling kopplas samman och hur järnvägen funktionalitet kan stärkas och utvecklas 
måste finnas med i detta perspektiv. Vi förutsätter också att sträckningen Loddby-Klinga stödjer 
eller i vart fall inte påverkar en framtida utbyggnad av Händelöleden negativt. 
God dialog och kommunikation med berörda företag, allmänheten och det offentliga bör vara en 
prioriterad aktivitet för Trafikverket och dess underentreprenörer. 
 
 
ÖHK välkomnar möjligheten att inkomma med synpunkter.  
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