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Björn Johansson 
 

Sweco Position 
 

GIS-specialist Trafikverket Projekt Ostlänken 



2 2016-11-02 

Första steget 



3 2016-11-02 

Fakta 
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Ostlänken grenar av 

sig från stambanan i 

Gerstaberg strax norr 

om Järna. 

I Nyköping delas Ostlänken i två grenar. 

En gren går kortaste vägen över Skavsta 

flygplats och en annan via centrala 

Nyköping där ett nytt resecentrum byggs. 

I Norrköping planeras banan i en genare 

sträckning än dagens järnväg och 

resecentrum planeras i nytt läge. 

I Linköping planeras ett 

nytt resecentrum. Fyra 

olika alternativ av 

passagen av Linköping  

utreds. 

Vid Vagnhärad planeras ett 

nytt resecentrum strax norr 

om tätortsbebyggelsen. 

Fakta 
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2028  

Trafikstart 
2014-2019 

Arbete med 

järnvägsplaner 

2017  

Byggstart 

Kardonbanan 

2018-2021  

Miljödomar 

och 

markinlösen 

2017/2018 
Första 

fastställelse-

handling JP 

2019/2020 
Byggstart 

järnvägsplanerat 

område 

Övergripande tidplan 
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ÅF/Tyréns 

• Fältarbeten 
• Fortsatt systemhandlingsprojektering 
• Fortsatt utredningsarbete 
• Samråds- och referensgruppsmöten med berörda länsstyrelser och kommuner 
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COWI 

• Slutföra fördjupad landskapsanalys 

• Arbeta fram ett förslag till spårlinje för höghastighetsbanan och bibana 

• Öppet hus om JP Nyköpings resecentrum (stationsplacering med plattformar och anslutningar, förändring av 

bangård och anslutning till befintlig TGOJ-bana) 

• Planera för och utföra markundersökningar längs hela sträckan 

• Bjuda in till öppna hus om förslag till spårlinje (hh bana och bibana) i början av 2017 
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• Vi befinner oss i gränslandet mellan utredningsskede och projekteringsskede 

• Förhandlingar pågår med Norrköpings kommun gällande utformning av resecentrum 

• Optimering av spårlinje utifrån input från vårens samråd  

• Framtagande av Fördjupad Landskapsanalys 

• Utmaningar inom masshantering och arbete med att ta fram en masshanteringsstrategi 

• Pågående fältundersökningar för att säkerhetsställa byggbarhet/ Geo/bergförutsättningar 

SWECO 
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WSP 

• Uppstart av järnvägsplan Bäckeby – Tallboda 

• Naturinventeringar har påbörjats 

• Utmaning att passa in den stela järnvägsanläggningen i natur- och kulturlandskapet 
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• Framtagande av bygghandling pågår.  

• Upphandling av entreprenör ut i december 

• Projektgrupp för produktion är etablerad  

• Projektkontor i Norrköping etablerat 

SWECO 
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Översikt organisation 

Ca 60 personer 

GIS 

BIM 

MÄT 

Stab 

Datasamordnare 

Projektledare 

Kommunikör 

Markförhandlare 

Geoteknik 

BEST 

Miljö 

Arbetsmiljö 

Berg 

Säkerhet 

Arkitektur 

Gestaltning 

VA 
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Geografisk information 

GIS 

BIM 

Samordningsmodeller 

FLA 
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http://www.trafikverket.se/ostlanken 


