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1 Motivering till revidering 
I samband med utställelsen av arbetsplanen av Förbifart Stockholm har inkommit ett antal synpunkter 
dels påstående om felaktigheter, t ex diskrepanser med detaljplaner och dels förslag till förbättringar. 
Efter genomgång av inkomna synpunkter och i vissa fall efter överläggningar med synpunkts- 
lämnarna, har Trafikverket beslutat är göra vissa ändringar och kompletteringar innan arbetsplanen 
lämnas för fastställelse.  
Detta dokument, PM Revidering efter utställelse, innefattar samtliga revideringar av arbetsplanen 
efter utställelse daterade 2011-12-01, 2012-02-10 och 2012-05-14. 
 

2 Beskrivning av revidering 

2.1 Gräns för vägområde och tillfällig nyttjanderätt 
 Justering vägområdesgränser och gränser för tillfälligt nyttjande bort från kvartersmark 

justerade så att dessa stämmer med detaljplanerna. 

 Skyddszoner för berg- och betongtunnlar anpassade till berörd detaljplan 

 Justering av servicevägars läge och med avseende på inskränkt vägrätt. 

 Gräns för tillfälligt nyttjande justerat på Lovö/Edeby 

 

2.2 Vägutformning 
 Ramp mot Förbifart Stockholm norrut från E20 norrifrån. Läge för övergång från bergtunnel 

till betongtunnel flyttat 130 m norrut. 

 Ramptunnlar på Lovön justerade 

 Akallalänken är illustrerad i läge för provisoriska vägen 

 

2.3 Arbetstunnlar och etableringar 
 Illustrationsplaner justerade så att illustrationer och fastställelseritning är lika 

 Sätra. Vägområde markerat för bergkrosskammare. Läge rökgasschakt, tunnelpåslag, 
serviceväg och etableringsområde justerat. 

 Arbetstunnels läge och område för etablering är ändrat på norra Lovö. 

 Vinsta arbetstunnel Skattegårdsvägen komplettera 

 

2.4 Risk- och bullerskärmar 
 Justerat läge för skärmar som redovisats utanför vägområdet till läge inom vägområdet 

 Kompletterande text i beskrivning för vissa skärmar för att tydliggöra funktion 
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 Generell bearbetning av bilaga 1 till Beskrivning.  

 

2.5 VA, teknikkiosker mm 
 Läge för dagvattendammar och avsättningsmagasin ändrade vid Kungen kurva och Hjulsta 

 Tillfällig ledning på Lindö flyttad 

 Teknikkiosker flyttad vid Kungen kurva och Hjulsta 

 

2.6 Övrigt 
 Redaktionella ändringar som t ex kompletteringar med datum, rubriker, etc 

 Fel benämningar rättade 

 

2.7 Reviderade handlingar 

2.7.1 Beskrivning med bilagor 
FO Filnamn  Dokumentnamn Rev Revidering avser 
TA  0T07A102 Beskrivning Hela Linjen A s 60 Infogat ”mot pölbrand” 

TA  0T07A102 Beskrivning Hela Linjen A S 72 datum för godkännande av MKB 

TA  0T07A102 Beskrivning Hela Linjen A S 89 Text om avtal angående 
beröringspunkter med tunnelbanan 

TA 0T07A111 Bilaga 1 till Beskrivning 
skadeförebyggande åtgärder som 
genomförs 

A Tabell 0.2, 1.2, 2.2 etc Omformulering 
av rubrik Åtgärder som Trafikverket och 
kommuner kommer att reglera i avtal  

TA 0T07A111 Bilaga 1 till Beskrivning 
skadeförebyggande åtgärder som 
genomförs 

A S 7-9 Skyddskärmar inom vågområdet 
(1.1.15, 1.1.16, 1.1.17,) som ska 
skydda mot pölbrand och där exakt 
utformning bestäms enligt PBL. 1.3.3 
ersätts av 1.1.17 

TA 0T07A111 Bilaga 1 till Beskrivning 
skadeförebyggande åtgärder som 
genomförs 

A S 12-15 Förtydliganden av 3.3.1 
(pölbrand), 4.1.1 höjd på frånluftstorn, 
5.8.8 avsättningsmagasin, 4.3.1 lokala 
skärmar 

TA 0T07A111 Bilaga 1 till Beskrivning 
skadeförebyggande åtgärder som 
genomförs 

A Tabell 4.3 Åtgärder på fastigheter i 
Vålberga tillagt. Även tabell 7.4 

TA 0T07A111 Bilaga 1 till Beskrivning 
skadeförebyggande åtgärder som 
genomförs 

A Tabell 5.1 borttagen Inget bullerskydd 
behövs vid den djupa skärningen  
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TA 0T07A111 Bilaga 1 till Beskrivning 
skadeförebyggande åtgärder som 
genomförs 

A 6.1.1 Bullerskydd mot Töjnan, inget 
värmestrålningsskydd behövs pga vall. 
preciserad höjd 

TA 0T07A111 Bilaga 1 till Beskrivning 
skadeförebyggande åtgärder som 
genomförs 

A 6.2.1 ändrat gatunamn, ingen 
skyddsskärm 

TA 0T07A111 Bilaga 1 till Beskrivning 
skadeförebyggande åtgärder som 
genomförs 

A 
 

B 

6.2.2 Höjd på skärm 4 meter, även 
fasadåtgärder erbjuds. Ingen 
skyddskärm. Hänvisning till tabell 7.6 

TA 0T07A111 Bilaga 1 till Beskrivning 
skadeförebyggande åtgärder som 
genomförs 

A 6.3.1 Åtgärd på fasad erbjuds 

TA 0T07A111 Bilaga 1 till Beskrivning 
skadeförebyggande åtgärder som 
genomförs 

A 6.3.2 och 6.3.3 läggs inom vägområdet 
och får nya beteckningar. genomförs 
enl PBL 

TA 0T07A111 Bilaga 1 till Beskrivning 
skadeförebyggande åtgärder som 
genomförs 

A S 23 Tabellnummer ändrat  

TA 0T070001 Bilaga 2 till Beskrivning. 
Kommunala planer som berörs 

A  

TA 0N140002 Bilaga 4 till Beskrivning. 
lokalisering av tillfälliga hamnar 

A Figur 3.2 ändrad avseende flyttning av 
arbetstunnel på Norra Lovö. 
 

TA 0N140002 Bilaga 4 till Beskrivning. 
lokalisering av tillfälliga hamnar 

A Rättad figurhänvisning fig 3.2 

TA 1T07A103 Beskrivning delsträcka 1 A S 9 dagvattendammar på bild 

TA 1T07A103 Beskrivning delsträcka 1 A S 19 Damm vid Duvberget leds via 
diken 

TA 1T07A103 Beskrivning delsträcka 1 A S 24 dagvattendammar på bild 

TA 1T07A103 Beskrivning delsträcka 1 A S 25 dagvattendammar på bild 

TA 1T07A103 Beskrivning delsträcka 1 A S 27 text dagvatten Gömmaren 

TA 1T07A103 Beskrivning delsträcka 1 A S 29 text skyddsbarriärer 

TA 1T07A103 Beskrivning delsträcka 1 A S 36 datum för godkännande av 
länsstyrelsen 

TA 1T07A103 Beskrivning delsträcka 1 A S 39 text om att krossanläggning kan 
förläggas under jord 

TA 1T07A103 Beskrivning delsträcka 1 A 
 

B 

S 43 Förtydligat Arbetstunnels mynning 
tillagt /etableringsområden 
Förtydligat text 
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TA 1T07A103 Beskrivning delsträcka 1 A S 44 ny text i tabell område 100_2 
 

TA 2T07A104 Beskrivning delsträcka 2 A S 8 fig. 2.3 Smärre ändringar i 
översiktskarta 

TA 2T07A104 Beskrivning delsträcka 2 A S 22 Text om bergkrossning under jord  

TA 2T07A104 Beskrivning delsträcka 2 A S 28 datum för godkännande av 
länsstyrelsen 

TA 2T07A104 Beskrivning delsträcka 2 A 
B 

S 33 Tabell 2.7 Etableringsområden 
sammanslagna. Område 200_14 utgår 

TA 2T07A104 Beskrivning delsträcka 2 A 
 

B 

S 34 Förtydligat Arbetstunnels mynning 
tillagt /etableringsområden 
Förtydligat text 

TA 2T07A104 Beskrivning delsträcka 2 A S 39 fig 2.16 ny sträckning av 
arbetstunnel på Norra Lovö 

TA 4T07A105 Beskrivning delsträcka 3 A S 28 datum för godkännande av 
länsstyrelsen 

TA 4T07A105 Beskrivning delsträcka 3 A 
 

B 

S 32 Förtydligat Arbetstunnels mynning 
tillagt /etableringsområden 
Förtydligat text (+s33) 

TA 4T07A105 Beskrivning delsträcka 3       B S 33 Förtydligat text 

TA 4T07A105 Beskrivning delsträcka 3 A S 37 beskrivning av behov av 
markåtkomst vid mynning bergtunnel 
ramp 414. Förtydligande arbetstunnel 
Lunda 

TA 5T07A106 Beskrivning delsträcka 4 A S 8 Fig. 4.3 översikt ändrad. 
dagvattendammar flyttade 

TA 5T07A106 Beskrivning delsträcka 4 A S 15 Text om dagvattendammar ändrad 

TA 5T07A106 Beskrivning delsträcka 4 A S 20 Fig. 4.15 bild ändrad på grund av 
ändrade dagvattendammar 

TA 5T07A106 Beskrivning delsträcka 4 A S 21 Text om dagvattenanläggningar 

TA 5T07A106 Beskrivning delsträcka 4 A S 27 datum för godkännande av 
länsstyrelsen 

TA 5T07A106 Beskrivning delsträcka 4 A 
 

B 

S 33 Förtydligat Arbetstunnels mynning 
tillagt /etableringsområden 
Förtydligat text 

TA 6T07A107 Beskrivning delsträcka 5 A S 19 Fig 5.13 Bullerskydd mot Hansta 
naturreservat borttagna från bild  

TA 6T07A107 Beskrivning delsträcka 5 A S 20 Hänvisning till bullerskydd i text 
borta 

TA 6T07A107 Beskrivning delsträcka 5 A S 28 datum för godkännande av 
länsstyrelsen 

TA 6T07A107 Beskrivning delsträcka 5 B S 33 Förtydligat text 

TA 6T07A108 Beskrivning delsträcka 6 A S 21 Höjd över vägbana ändrad till fast 
värde. Inget skydd mot värmestrålning 

TA 6T07A108 Beskrivning delsträcka 6 A S 22 Fig. 6.12 Bullerskydd mot Hansta 
naturreservat borttaget 

TA 6T07A108 Beskrivning delsträcka 6 A S 28 datum för godkännande av 
länsstyrelsen 
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TA 6T07A108 Beskrivning delsträcka 6 B S 33Förtydligat text 

TA 6T07A108 Beskrivning delsträcka 6 A 
 

B 

S 34 Förtydligat Arbetstunnels mynning 
tillagt /etableringsområden 
Förtydligat text 

2.7.2 Samrådsredogörelse 
FO Filnamn  Dokumentnamn Rev Revidering avser 
U 0U020001 Samrådsredogörelse till 

Arbetsplan och 
Tillståndsansökan Miljöbalken 

A Kompletterad med datum för 
länsstyrelsens godkännande av 
miljökonsekvensbeskrivningen, sid 13 
kap 3.3. 
 

2.7.3 Ritningar 
FO Filnamn  Dokumentnamn Rev Revidering avser 
T 000T03B2  A Korsande ramptunnlar vid tpl Lovön 

justerade. 
T 100T90K2  A Dagvattendamm 18C flyttad, avledning 

till recipient ändras. Servicevägar och 
gränser justerade  

T 100T90K3  A 
 
 
 
 

B 

Teknikkiosk flyttad. Servicevägen 
fastställs ej och vägområde justeras. 
Vägområde ändrat enligt detaljplan vid 
teknikkiosk vid Lindvretens tpl, läge för 
tillhörande teknikkiosk justerat. 
Bullerskydd 1.1.3 samt vägområde 
justerat vid ramp 114. 

T 100T90K4  A 
 
 
 
 

B 

Serviceväg illustrerad. 
Läge för avsättningsmagasin 18G 
justerat. Skyddsskärm vid Heron City 
justerad och får nytt nummer. Ramper 
11H och 11I justerade. 
Ramper 11H och 11I är justerade i plan 
och profil. Vändplats för driftsfordon 
samt uppställningsplats för bussar 
tillkommit. Slänter justerade. Gränser 
justerade. 

T 100T90K5  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

C 

Område för tillfällig nyttjanderätt i 
kvarteret Gillsätra utgår samt 
tillkommande yta utanför kvarteret.  
Serviceväg, bullerskydd och gränser 
justerad vid vid Spejaren. Skyddszon 
för betongtunneln vid bussramperna 
justerad. Berg-/betongtunnel justerat för 
ramp 11G. 
Minskad utbredning av vägområde, 
bergtunnel, på båda sidor om denna i 
höjd med Gillsätra. Ramper 11H och 
11I justerade. 
Ramper 11H och 11I är justerade i plan 
och profil. Vändplats för driftsfordon 
samt uppställningsplats för bussar 
tillkommit. Slänter justerade. Gränser 
justerade. 
Område som berörs av ombyggnad 
samt vägområde utgår på Storsätra 1. 
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T 100T90K6  A Område för tillfällig nyttjanderätt i 
kvarteret Gillsätra utgår samt 
tillkommande yta utanför kvarteret. 
Minskad utbredning av vägområde, 
bergtunnel, på båda sidor om denna i 
höjd med Gillsätra. 

T 100T90L1  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Vägområde på kvartersmark sektion ca 
2/300 ramp 11F utgår.  
Tillfällig nyttjanderätt på gatumark 
Storsätragränd utgår.  
Tillfällig nyttjanderätt och vägområde på 
Hällsätra 4 utgår. 
Läge för dagvattendamm 18E justerat. 
Serviceväg, bullerskydd och gränser 
justerad vid vid Spejaren. Berg-
/betongtunnel justerat för ramp 11G. 
Område som berörs av ombyggnad 
samt vägområde utgår på Storsätra 1. 

T 100T90L2  A Läge för dagvattendamm 18E justerat. 
GC-väg och gränser justerade. 

T 100T93K2  A Dagvattendamm 18C flyttad. 
Servicevägar och gränser justerade 

T 100T93K3  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 

Teknikkiosk vid ny trafikplats flyttad. 
Servicevägen fastställs ej och 
vägområde justeras. Vägområde ändrat 
enligt detaljplan vid teknikkiosk vid 
Lindvretens tpl, läge för tillhörande 
teknikkiosk justerat. Tillfälligt nyttjande 
vid tomtmark sekt 0/200 ramp 112 
utgår. Tillfällig nyttjandegräns vid 
fastighet Ålgården ändrad på 
kvartersmark. 
Bullerskydd 1.1.3 samt vägområde 
justerat vid ramp 114. Tillfällig 
nyttjandegräns vid Furugården 4 
justerad. 

T 100T93K4  A 
 
 
 

B 

Läge för avsättningsmagasin 18G 
justerat. Skyddsskärm vid Heron City 
fastställs och får nytt nummer. Ramper 
11H och 11I justerade. 
Ramper 11H och 11I är justerade i plan 
och profil. Vändplats för driftsfordon 
samt uppställningsplats för bussar 
tillkommit. Slänter justerade. Gränser 
justerade. 
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T 100T93K5  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

C 

Område för tillfällig nyttjanderätt i 
kvarteret Gillsätra utgår samt 
tillkommande yta utanför kvarteret. 
Serviceväg, bullerskydd och gränser 
justerad vid vid Spejaren. Skyddszon 
för betongtunneln vid bussramperna 
justerad. Berg-/betongtunnel justerat för 
ramp 11G. 
Minskad utbredning av vägområde, 
bergtunnel, på båda sidor om denna i 
höjd med Gillsätra. Ramper 11H och 
11I justerade. 
Ramper 11H och 11I är justerade i plan 
och profil. Vändplats för driftsfordon 
samt uppställningsplats för bussar 
tillkommit. Slänter justerade. Gränser 
justerade. 
Tillfällig nyttjanderätt samt vägområde 
utgår på Storsätra 1. 

T 100T93K6  A Område för tillfällig nyttjanderätt i 
kvarteret Gillsätra utgår samt 
tillkommande yta utanför kvarteret. 
Minskad utbredning av vägområde, 
bergtunnel, på båda sidor om denna i 
höjd med Gillsätra. 

T 100T93L1  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Vägområde samt tillfälligt nyttjanderätt 
på kvartersmark sektion ca 2/300 ramp 
11F utgår. Tillfällig nyttjanderätt på 
gatumark Storsätragränd utgår. Tillfällig 
nyttjanderätt och vägområde på 
Hällsätra 4 utgår. 
Läge för dagvattendamm 18E justerat. 
Serviceväg, bullerskydd och gränser 
justerad vid vid Spejaren. Berg-
/betongtunnel justerat för ramp 11G. 
Tillfällig nyttjanderätt samt vägområde 
utgår på Storsätra 1. 

T 100T93L2  A Läge för dagvattendamm 18E justerat. 
GC-väg och gränser justerade. 
Intrång på fastighet med tillfällig 
nyttjandegräns fastställs ej. 

T 11FT0352  A Säkerhetszon flyttat till och runt 
underkant tunnelbana.  

T 11FT0354  A Konnektionstext justerad 

T 11GT0352  A Berg-/betongtunnel justerat. 

T 11GT0353  A Säkerhetszon flyttat till och runt 
underkant tunnelbana.  

T 11GT0354  A Konnektionstext justerad 
 

T 11HT0351  A 
 
 

B 

Säkerhetszon flyttat till och runt 
underkant tunnelbana. Ramp 11H 
geometri justerad. 
Säkerhetszon ändrad till 15m. 
Bergpåslag justerat. 

T 11HT0352  A Säkerhetszon ändrad till 15m. 
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T 11IT0351  A 
 
 

B 

Säkerhetszon flyttat till och runt 
underkant tunnelbana. Ramp 11I 
geometri justerad. 
Säkerhetszon ändrad till 15m. Geometri 
justerad. Bergpåslag justerat. 

T 200T90K1  A Ny bergkrosskammare vid arbetstunnel 
Sätra varv  
Rökgasschakt flyttat c:a 17 m söderut. 
Etableringsområdet justerat därefter. 
Arbetstunnel inklusive skyddszon 
justerad. 
Tillfällig nyttjanderätt för gångstig 
justerad 

T 200T90K4  A 
 
 
 

B 

Angörings/serviceficka justerad  
Område för krosskammare inlagt 
Ändring av etablerings- och vägområde 
för bergtunnel 
Tillfartsväg,gräns för område som 
berörs av ombyggnad samt 
etableringsområde 200_14 utgår. 
Område som berörs av ombyggnad vid 
etablering 200_11 justerad.  

T 200T90K5  A 
 
 
 
 

B 

Angörings/serviceficka justerad 
Ytterligare område för 
bergkrosskammare inlagt 
Ändring av etablerings- och vägområde 
för bergtunnel. 
Område som berörs av ombyggnad vid 
etablering 200_11 justerad. 

T 200T90L1  A Sträckning av tillfällig ledning justerad 
utmed odlingskanten. 

T 200T90L2  A Ytterligare område för 
bergkrosskammare inlagt 
Anl. Nr 234 justerad. 

T 200T90L3  A 
 
 
 
 
 

B 

Angörings/serviceficka justerad,  
Färg på huvudtunnel justerad 
Ytterligare område för 
bergkrosskammare inlagt 
Ändring av etablerings- och vägområde 
för bergtunnel 
Tillfartsväg, gräns för område som 
berörs av ombyggnad samt 
etableringsområde 200_14 utgår. 
Område som berörs av ombyggnad vid 
etablering 200_11 justerad. 

T 200T93L1  A Sträckning av tillfällig ledning justerad 
utmed odlingskanten. 
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T 200T93K1  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Ny bergkrosskammare vid arbetstunnel 
Sätra varv  
Rökgasschakt flyttat c:a 17 m söder ut. 
Etableringsområden justerat därefter. 
Arbetstunnel inklusive skyddszon 
justerad. 
Tillfällig nyttjandegräns utgår på 
kvartersmark.  
Tillfällig nyttjanderätt för gångstig 
justerad 
Vägområde utgår på kvartersmark. 
Texter förtydligade för tillfällig 
arbetstunnel och permanent 
brandgasventilation. 

T 200T93K4  A 
 
 
 

B 

Angörings/serviceficka justerad  
Område för krosskammare inlagt 
Ändring av etablerings- och vägområde 
för bergtunnel. 
Tillfällig nyttjande gräns vid 
arbetstunnelns mynning justerad till 
samma läge som utställelsehandlingen. 
Tillfartsväg samt tillfälligt nyttjande 
gräns vid Edeby 4:3 borttagen.  

T 200T93K5  A 
 
 
 
 

B 

Angörings/serviceficka justerad 
Ytterligare område för 
bergkrosskammare inlagt 
Ändring av etablerings- och vägområde 
för bergtunnel. 
Tillfällig nyttjande gräns vid 
arbetstunnelns mynning justerad till 
samma läge som utställelsehandlingen. 

T 200T93L2  A Anl. Nr 234 justerad. 
Ytterligare område för 
bergkrosskammare inlagt 

T 200T93L3  A 
 
 
 

B 

Angörings/serviceficka justerad 
Område för krosskammare inlagt 
Ändring av etablerings- och vägområde 
för bergtunnel. 
Tillfartsväg samt tillfälligt nyttjande 
gräns vid Edeby 4:3 borttagen. Text 
bullerskydd 2.3.3 bortagen. 
Tillfällig nyttjande gräns vid 
arbetstunnelns mynning justerad till 
samma läge som utställelsehandlingen.  

T 212T0351  A Korsande ramptunnel och arbetstunnlar 
justerade 

T 212T0352  A Korsande ramptunnlar justerade 

T 213T0351  A Korsande arbetstunnel justerad 

T 213T0352  A Korsande ramptunnlar justerade 

T 213T0353  A Korsande ramptunnlar justerade 

T 231T0351  A Text bef GC-bro km ca -0/400 justerad 

T 234T0351  A Plangeometri, tp-lägen justerat. 
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T 300T93K2  A Flyttad arbetstunnel med tillhörande 
etableringsområde och yta för 
bandtransportör. Krosskammare inlagt i 
nya arbetstunneln. 

T 300T93K3  A Flyttad arbetstunnel med tillhörande 
etableringsområde och yta för 
bandtransportör. Krosskammare inlagt i 
nya arbetstunneln. 
Område för tillfällig nyttjanderätt 
sammanslaget till ett med enhetlig 
kategorisering. 

T 300T93K4  A Flyttad arbetstunnel med tillhörande 
etableringsområde och yta för 
bandtransportör. Krosskammare inlagt i 
nya arbetstunneln. 
Område för tillfällig nyttjanderätt 
sammanslaget till ett med enhetlig 
kategorisering. 

T 300T90K2  A Flyttad arbetstunnel med tillhörande 
etableringsområde och yta för 
bandtransportör. Krosskammare inlagt i 
nya arbetstunneln. 

T 300T90K3  A Flyttad arbetstunnel med tillhörande 
etableringsområde och yta för 
bandtransportör. Krosskammare inlagt i 
nya arbetstunneln. 
Ett stort nytt etableringsområde för 
arbetstunnel skapat av nya och gamla 
etableringsområden. En beteckning på 
hela arbetsområdet. 

T 300T90K4  A Flyttad arbetstunnel med tillhörande 
etableringsområde och yta för 
bandtransportör. 
Ett stort nytt etableringsområde för 
arbetstunnel skapat av nya och gamla 
etableringsområden. En beteckning på 
hela arbetsområdet.  

T  400T90K2  A 
 
 
 
 
 

B 
 

C 

Gräns för skyddsområde ändrat vid 
betongtunnlar 
Vägområdesgräns för tunnel justerad. 
Serviceväg vid Sorterargränd fastställs 
ej. Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 
fastställs ej inom kvartersmark. 
Serviceväg samt gränser till 
frånluftstorn 3.1.1. justerad. 
Justerat vägområde samt område som 
berörs av ombyggnad för teknikkiosken 
vid Natt och Daggränd. 

T 400T90K3  A Gräns för skyddsområde ändrat vid 
betongtunnlar 
Vägområdesgräns för tunnel justerad 
Servicevägarna vid Sorterargränd och 
Plasirgränd fastställs ej. 
Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. 
Etableringsområde 400_10 utökat vid 
Förrådet. 
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T 400T90L1  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Gräns för skyddsområde ändrat vid 
betongtunnlar 
Vägområdesgräns för tunnel justerad. 
Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 
fastställs ej inom kvartersmark. 
Brandskyddsskärm vid T-bana fastställs 
ej. Vägområdesgräns justerad mot 
detaljplan vid T-bana. Avgränsning mot 
cirkulationerna Johannelund och 
Skattegårdsv justerat mot detaljplan. 
Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. 
Etableringsområde 400_10 utökat vid 
Förrådet. 
Serviceväg samt gränser till 
frånluftstorn 3.1.1. justerade. 

T 400T93K2  A 
 
 
 
 
 

B 
 

C 

Gräns för skyddsområde ändrat vid 
betongtunnlar 
Utökat område för bergtunnel. 
Serviceväg vid Sorterargränd fastställs 
ej. Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 
fastställs ej inom kvartersmark. 
Serviceväg samt gränser till 
frånluftstorn 3.1.1. justerade. 
Justerat vägområde samt tillfällig 
nyttjanderätt för teknikkiosken vid Natt 
och Daggränd. 

T 400T93K3  A Gräns för skyddsområde ändrat vid 
betongtunnlar Servicevägarna vid 
Sorterargränd och Plasirgränd fastställs 
ej. 
Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. 

T 400T93L1  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Gräns för skyddsområde ändrat vid 
betongtunnlar 
Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 
fastställs ej inom kvartersmark. 
Brandskyddsskärm vid T-bana fastställs 
ej. Vägområdesgräns justerad mot 
detaljplan vid T-bana. Avgränsning mot 
cirkulationerna Johannelund och 
Skattegårdsv justerat mot detaljplan. 
Utökat bergtunnelområde vid Förrådet. 
Etableringsområde utökat vid Förrådet. 
Serviceväg samt gränser till 
frånluftstorn 3.1.1. justerade. 

T 500T90K3  A Illustration Akallalänkens framtida läge 
ändrat.  
Läge för dagvattendamm 584 med 
tillhörande ledningar, diken och 
serviceväg justerat. Serviceväg till 
teknikkiosk fastställs ej inom 
kvartersmark. Vägområde runt 
teknikkiosk justerat. 

T 500T90K4  A Illustration Akallalänkens framtida läge 
ändrat. Serviceväg till teknikkiosk 
tillkommer. Vägområde justerat. 
Dagvattendamm 588 omdöpt till 
Dagvattenanläggning 588. 
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T 500T93K3  A Illustration Akallalänkens framtida läge 
ändrat. 
Läge för dagvattendamm 584 med 
tillhörande ledningar, diken och 
serviceväg justerat. Serviceväg till 
teknikkiosk fastställs ej inom 
kvartersmark. Vägområde runt 
teknikkiosk justerat. 

T 500T93K4  A Illustration Akallalänkens framtida läge 
ändrat. Serviceväg till teknikkiosk 
tillkommer. Vägområde justerat. 
Dagvattendamm 588 omdöpt till 
Dagvattenanläggning 588. 

T 600T90K3  A Bullerskydd 5.1.1 mot Hanstareservatet 
borttaget.  Bullerskydd 6.1.1 justerat. 

T 600T90K4  A Bullerskydd 5.1.1 mot Hanstareservatet 
borttaget. Bullerskydd 6.1.1 justerat. 

T 600T90K5  A 
 
 

B 

Brandskyddsskärmar justerade och ges 
nya nummer. Vägområde vid skärm kv 
Slipstenen justerat. 
Brandskyddsskärm 6.1.6 byggs på 
stödmur. Slänter och vägområdesgräns 
justerad. 

T 600T93K3  A Bullerskydd 5.1.1 mot Hanstareservatet 
borttaget. Bullerskydd 6.1.1 justerat. 

T 600T93K4  A Bullerskydd 5.1.1 mot Hanstareservatet 
borttaget. Bullerskydd 6.1.1 justerat. 

T 600T93K5  A 
 
 
 

B 

Brandskyddsskärmar fastställs och ges 
nya nummer. Vägområde och tillfällig 
nyttjandegräns vid skärm kv Slipstenen 
justerat. 
Brandskyddsskärm 6.1.6 byggs på 
stödmur. Slänter och gränser justerade. 

 

3 Delgivning av revideringen 
Alla berörda sakägare kommer att få besked om revideringen genom brev. Sakägarna ombeds bekräfta 
att de tagit del av revideringen. Eventuella synpunkter kommer att behandlas i ett särskilt utlåtande. 
 

4 Kostnadsförändringar 
Revideringen medför inga ökade anläggningskostnader. De åtgärder som beskrivs i revideringen har 
redan tidigare ingått i budgeteringsunderlaget. 
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5 Ändring eller komplettering av miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) 

Revideringen medför inte att miljökonsekvensbeskrivningen behöver ändras eller kompletteras. 
Ändrade miljökonsekvenser redovisas i separat PM Bedömda förändringar av miljökonsekvenser med 
avseende på reviderad arbetsplan, 2011-12-01, 2012-02-10 och 2012-05-14. 

 

 

 

Solna den 14 maj 2012 

 

Riggert Anderson 
Trafikverket 
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	S 33 Förtydligat text
	TA
	4T07A105
	Beskrivning delsträcka 3
	S 37 beskrivning av behov av markåtkomst vid mynning bergtunnel ramp 414. Förtydligande arbetstunnel Lunda
	TA
	5T07A106
	Beskrivning delsträcka 4
	S 8 Fig. 4.3 översikt ändrad. dagvattendammar flyttade
	TA
	5T07A106
	Beskrivning delsträcka 4
	S 15 Text om dagvattendammar ändrad
	TA
	5T07A106
	Beskrivning delsträcka 4
	S 20 Fig. 4.15 bild ändrad på grund av ändrade dagvattendammar
	TA
	5T07A106
	Beskrivning delsträcka 4
	S 21 Text om dagvattenanläggningar
	TA
	5T07A106
	Beskrivning delsträcka 4
	S 27 datum för godkännande av länsstyrelsen
	TA
	5T07A106
	Beskrivning delsträcka 4
	S 33 Förtydligat Arbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden
	S 33 Förtydligat Arbetstunnels mynning tillagt /etableringsområdenFörtydligat text
	TA
	6T07A107
	Beskrivning delsträcka 5
	S 19 Fig 5.13 Bullerskydd mot Hansta naturreservat borttagna från bild
	TA
	6T07A107
	Beskrivning delsträcka 5
	S 20 Hänvisning till bullerskydd i text borta
	TA
	6T07A107
	Beskrivning delsträcka 5
	S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen
	TA
	6T07A107
	Beskrivning delsträcka 5
	S 33 Förtydligat text
	TA
	6T07A108
	Beskrivning delsträcka 6
	S 21 Höjd över vägbana ändrad till fast värde. Inget skydd mot värmestrålning
	TA
	6T07A108
	Beskrivning delsträcka 6
	S 22 Fig. 6.12 Bullerskydd mot Hansta naturreservat borttaget
	TA
	6T07A108
	Beskrivning delsträcka 6
	S 28 datum för godkännande av länsstyrelsen
	TA
	6T07A108
	Beskrivning delsträcka 6
	S 33Förtydligat text
	TA
	6T07A108
	Beskrivning delsträcka 6
	S 34 Förtydligat Arbetstunnels mynning tillagt /etableringsområden
	S 34 Förtydligat Arbetstunnels mynning tillagt /etableringsområdenFörtydligat text
	2.7.2 Samrådsredogörelse

	FO
	Filnamn
	Dokumentnamn
	Rev
	Revidering avser
	U
	0U020001
	Samrådsredogörelse till Arbetsplan och Tillståndsansökan Miljöbalken
	A
	Kompletterad med datum för länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen, sid 13 kap 3.3.
	Kompletterad med datum för länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen, sid 13 kap 3.3.
	2.7.3 Ritningar

	FO
	Filnamn
	Dokumentnamn
	Rev
	Revidering avser
	T
	000T03B2
	A
	Korsande ramptunnlar vid tpl Lovön justerade.
	T
	100T90K2
	A
	Dagvattendamm 18C flyttad, avledning till recipient ändras. Servicevägar och gränser justerade
	T
	100T90K3
	A
	AB
	Teknikkiosk flyttad. Servicevägen fastställs ej och vägområde justeras.
	Vägområde ändrat enligt detaljplan vid teknikkiosk vid Lindvretens tpl, läge för tillhörande teknikkiosk justerat.
	Teknikkiosk flyttad. Servicevägen fastställs ej och vägområde justeras.Vägområde ändrat enligt detaljplan vid teknikkiosk vid Lindvretens tpl, läge för tillhörande teknikkiosk justerat.Bullerskydd 1.1.3 samt vägområde justerat vid ramp 114.
	T
	100T90K4
	A
	AB
	Serviceväg illustrerad.Läge för avsättningsmagasin 18G justerat. Skyddsskärm vid Heron City justerad och får nytt nummer. Ramper 11H och 11I justerade.
	Serviceväg illustrerad.Läge för avsättningsmagasin 18G justerat. Skyddsskärm vid Heron City justerad och får nytt nummer. Ramper 11H och 11I justerade.Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade.
	T
	100T90K5
	A
	B
	ABC
	Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret.
	Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Skyddszon för betongtunneln vid bussramperna justerad. Berg-/betongtunnel justerat för ramp 11G.
	Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra. Ramper 11H och 11I justerade.
	Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade.
	Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Skyddszon för betongtunneln vid bussramperna justerad. Berg-/betongtunnel justerat för ramp 11G.Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra. Ramper 11H och 11I justerade.Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade.Område som berörs av ombyggnad samt vägområde utgår på Storsätra 1.
	T
	100T90K6
	A
	Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret.
	Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret.Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra.
	T
	100T90L1
	A
	AB
	Vägområde på kvartersmark sektion ca 2/300 ramp 11F utgår.
	Tillfällig nyttjanderätt på gatumark Storsätragränd utgår.
	Tillfällig nyttjanderätt och vägområde på Hällsätra 4 utgår.
	Läge för dagvattendamm 18E justerat.
	Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Berg-/betongtunnel justerat för ramp 11G.
	Vägområde på kvartersmark sektion ca 2/300 ramp 11F utgår. Tillfällig nyttjanderätt på gatumark Storsätragränd utgår. Tillfällig nyttjanderätt och vägområde på Hällsätra 4 utgår.Läge för dagvattendamm 18E justerat.Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Berg-/betongtunnel justerat för ramp 11G.Område som berörs av ombyggnad samt vägområde utgår på Storsätra 1.
	T
	100T90L2
	A
	Läge för dagvattendamm 18E justerat.
	Läge för dagvattendamm 18E justerat.GC-väg och gränser justerade.
	T
	100T93K2
	A
	Dagvattendamm 18C flyttad. Servicevägar och gränser justerade
	T
	100T93K3
	A
	B
	AB
	Teknikkiosk vid ny trafikplats flyttad. Servicevägen fastställs ej och vägområde justeras. Vägområde ändrat enligt detaljplan vid teknikkiosk vid Lindvretens tpl, läge för tillhörande teknikkiosk justerat. Tillfälligt nyttjande vid tomtmark sekt 0/200 ramp 112 utgår. Tillfällig nyttjandegräns vid fastighet Ålgården ändrad på kvartersmark.
	Teknikkiosk vid ny trafikplats flyttad. Servicevägen fastställs ej och vägområde justeras. Vägområde ändrat enligt detaljplan vid teknikkiosk vid Lindvretens tpl, läge för tillhörande teknikkiosk justerat. Tillfälligt nyttjande vid tomtmark sekt 0/200 ramp 112 utgår. Tillfällig nyttjandegräns vid fastighet Ålgården ändrad på kvartersmark.Bullerskydd 1.1.3 samt vägområde justerat vid ramp 114. Tillfällig nyttjandegräns vid Furugården 4 justerad.
	T
	100T93K4
	A
	AB
	Läge för avsättningsmagasin 18G justerat. Skyddsskärm vid Heron City fastställs och får nytt nummer. Ramper 11H och 11I justerade.
	Läge för avsättningsmagasin 18G justerat. Skyddsskärm vid Heron City fastställs och får nytt nummer. Ramper 11H och 11I justerade.Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade.
	T
	100T93K5
	A
	B
	ABC
	Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Skyddszon för betongtunneln vid bussramperna justerad. Berg-/betongtunnel justerat för ramp 11G.
	Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra. Ramper 11H och 11I justerade.
	Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade.
	Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Skyddszon för betongtunneln vid bussramperna justerad. Berg-/betongtunnel justerat för ramp 11G.Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra. Ramper 11H och 11I justerade.Ramper 11H och 11I är justerade i plan och profil. Vändplats för driftsfordon samt uppställningsplats för bussar tillkommit. Slänter justerade. Gränser justerade.Tillfällig nyttjanderätt samt vägområde utgår på Storsätra 1.
	T
	100T93K6
	A
	Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret.
	Område för tillfällig nyttjanderätt i kvarteret Gillsätra utgår samt tillkommande yta utanför kvarteret.Minskad utbredning av vägområde, bergtunnel, på båda sidor om denna i höjd med Gillsätra.
	T
	100T93L1
	A
	AB
	Vägområde samt tillfälligt nyttjanderätt på kvartersmark sektion ca 2/300 ramp 11F utgår. Tillfällig nyttjanderätt på gatumark Storsätragränd utgår. Tillfällig nyttjanderätt och vägområde på Hällsätra 4 utgår.
	Läge för dagvattendamm 18E justerat. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Berg-/betongtunnel justerat för ramp 11G.
	Vägområde samt tillfälligt nyttjanderätt på kvartersmark sektion ca 2/300 ramp 11F utgår. Tillfällig nyttjanderätt på gatumark Storsätragränd utgår. Tillfällig nyttjanderätt och vägområde på Hällsätra 4 utgår.Läge för dagvattendamm 18E justerat. Serviceväg, bullerskydd och gränser justerad vid vid Spejaren. Berg-/betongtunnel justerat för ramp 11G.Tillfällig nyttjanderätt samt vägområde utgår på Storsätra 1.
	T
	100T93L2
	A
	Läge för dagvattendamm 18E justerat.
	GC-väg och gränser justerade.
	Läge för dagvattendamm 18E justerat.GC-väg och gränser justerade.Intrång på fastighet med tillfällig nyttjandegräns fastställs ej.
	T
	11FT0352
	A
	Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana.
	T
	11FT0354
	A
	Konnektionstext justerad
	T
	11GT0352
	A
	Berg-/betongtunnel justerat.
	T
	11GT0353
	A
	Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana.
	T
	11GT0354
	A
	Konnektionstext justerad
	Konnektionstext justerad
	T
	11HT0351
	A
	AB
	Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. Ramp 11H geometri justerad.
	Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. Ramp 11H geometri justerad.Säkerhetszon ändrad till 15m. Bergpåslag justerat.
	T
	11HT0352
	A
	Säkerhetszon ändrad till 15m.
	T
	11IT0351
	A
	AB
	Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. Ramp 11I geometri justerad.
	Säkerhetszon flyttat till och runt underkant tunnelbana. Ramp 11I geometri justerad.Säkerhetszon ändrad till 15m. Geometri justerad. Bergpåslag justerat.
	T
	200T90K1
	A
	Ny bergkrosskammare vid arbetstunnel Sätra varv
	Rökgasschakt flyttat c:a 17 m söderut. Etableringsområdet justerat därefter.
	Arbetstunnel inklusive skyddszon justerad.
	Ny bergkrosskammare vid arbetstunnel Sätra varv Rökgasschakt flyttat c:a 17 m söderut. Etableringsområdet justerat därefter.Arbetstunnel inklusive skyddszon justerad.Tillfällig nyttjanderätt för gångstig justerad
	T
	200T90K4
	A
	AB
	Angörings/serviceficka justerad
	Område för krosskammare inlagt
	Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel
	Tillfartsväg,gräns för område som berörs av ombyggnad samt etableringsområde 200_14 utgår.
	Angörings/serviceficka justerad Område för krosskammare inlagtÄndring av etablerings- och vägområde för bergtunnelTillfartsväg,gräns för område som berörs av ombyggnad samt etableringsområde 200_14 utgår.Område som berörs av ombyggnad vid etablering 200_11 justerad.
	T
	200T90K5
	A
	AB
	Angörings/serviceficka justerad
	Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt
	Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel.
	Angörings/serviceficka justeradYtterligare område för bergkrosskammare inlagtÄndring av etablerings- och vägområde för bergtunnel.Område som berörs av ombyggnad vid etablering 200_11 justerad.
	T
	200T90L1
	A
	Sträckning av tillfällig ledning justerad utmed odlingskanten.
	T
	200T90L2
	A
	Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt
	Ytterligare område för bergkrosskammare inlagtAnl. Nr 234 justerad.
	T
	200T90L3
	A
	AB
	Angörings/serviceficka justerad,
	Färg på huvudtunnel justerad
	Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt
	Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel
	Tillfartsväg, gräns för område som berörs av ombyggnad samt etableringsområde 200_14 utgår.
	Angörings/serviceficka justerad, Färg på huvudtunnel justeradYtterligare område för bergkrosskammare inlagtÄndring av etablerings- och vägområde för bergtunnelTillfartsväg, gräns för område som berörs av ombyggnad samt etableringsområde 200_14 utgår.Område som berörs av ombyggnad vid etablering 200_11 justerad.
	T
	200T93L1
	A
	Sträckning av tillfällig ledning justerad utmed odlingskanten.
	T
	200T93K1
	A
	AB
	Ny bergkrosskammare vid arbetstunnel Sätra varv
	Rökgasschakt flyttat c:a 17 m söder ut. Etableringsområden justerat därefter.
	Arbetstunnel inklusive skyddszon justerad.
	Tillfällig nyttjandegräns utgår på kvartersmark.
	Tillfällig nyttjanderätt för gångstig justerad
	Ny bergkrosskammare vid arbetstunnel Sätra varv Rökgasschakt flyttat c:a 17 m söder ut. Etableringsområden justerat därefter.Arbetstunnel inklusive skyddszon justerad.Tillfällig nyttjandegräns utgår på kvartersmark. Tillfällig nyttjanderätt för gångstig justeradVägområde utgår på kvartersmark. Texter förtydligade för tillfällig arbetstunnel och permanent brandgasventilation.
	T
	200T93K4
	A
	AB
	Angörings/serviceficka justerad
	Område för krosskammare inlagt
	Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel.
	Tillfällig nyttjande gräns vid arbetstunnelns mynning justerad till samma läge som utställelsehandlingen.
	Angörings/serviceficka justerad Område för krosskammare inlagtÄndring av etablerings- och vägområde för bergtunnel.Tillfällig nyttjande gräns vid arbetstunnelns mynning justerad till samma läge som utställelsehandlingen.Tillfartsväg samt tillfälligt nyttjande gräns vid Edeby 4:3 borttagen.
	T
	200T93K5
	A
	AB
	Angörings/serviceficka justerad
	Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt
	Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel.
	Angörings/serviceficka justeradYtterligare område för bergkrosskammare inlagtÄndring av etablerings- och vägområde för bergtunnel.Tillfällig nyttjande gräns vid arbetstunnelns mynning justerad till samma läge som utställelsehandlingen.
	T
	200T93L2
	A
	Anl. Nr 234 justerad.
	Anl. Nr 234 justerad.Ytterligare område för bergkrosskammare inlagt
	T
	200T93L3
	A
	AB
	Angörings/serviceficka justerad
	Område för krosskammare inlagt
	Ändring av etablerings- och vägområde för bergtunnel.
	Tillfartsväg samt tillfälligt nyttjande gräns vid Edeby 4:3 borttagen. Text bullerskydd 2.3.3 bortagen.
	Angörings/serviceficka justeradOmråde för krosskammare inlagtÄndring av etablerings- och vägområde för bergtunnel.Tillfartsväg samt tillfälligt nyttjande gräns vid Edeby 4:3 borttagen. Text bullerskydd 2.3.3 bortagen.Tillfällig nyttjande gräns vid arbetstunnelns mynning justerad till samma läge som utställelsehandlingen.
	T
	212T0351
	A
	Korsande ramptunnel och arbetstunnlar justerade
	T
	212T0352
	A
	Korsande ramptunnlar justerade
	T
	213T0351
	A
	Korsande arbetstunnel justerad
	T
	213T0352
	A
	Korsande ramptunnlar justerade
	T
	213T0353
	A
	Korsande ramptunnlar justerade
	T
	231T0351
	A
	Text bef GC-bro km ca -0/400 justerad
	T
	234T0351
	A
	Plangeometri, tp-lägen justerat.
	T
	300T93K2
	A
	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln.
	T
	300T93K3
	A
	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln.
	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln.Område för tillfällig nyttjanderätt sammanslaget till ett med enhetlig kategorisering.
	T
	300T93K4
	A
	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln.
	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln.Område för tillfällig nyttjanderätt sammanslaget till ett med enhetlig kategorisering.
	T
	300T90K2
	A
	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln.
	T
	300T90K3
	A
	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln.
	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör. Krosskammare inlagt i nya arbetstunneln.Ett stort nytt etableringsområde för arbetstunnel skapat av nya och gamla etableringsområden. En beteckning på hela arbetsområdet.
	T
	300T90K4
	A
	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör.
	Flyttad arbetstunnel med tillhörande etableringsområde och yta för bandtransportör.Ett stort nytt etableringsområde för arbetstunnel skapat av nya och gamla etableringsområden. En beteckning på hela arbetsområdet.
	T
	400T90K2
	A
	B
	ABC
	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar
	Vägområdesgräns för tunnel justerad. Serviceväg vid Sorterargränd fastställs ej. Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 fastställs ej inom kvartersmark.
	Serviceväg samt gränser till frånluftstorn 3.1.1. justerad.
	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlarVägområdesgräns för tunnel justerad. Serviceväg vid Sorterargränd fastställs ej. Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 fastställs ej inom kvartersmark.Serviceväg samt gränser till frånluftstorn 3.1.1. justerad.Justerat vägområde samt område som berörs av ombyggnad för teknikkiosken vid Natt och Daggränd.
	T
	400T90K3
	A
	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar
	Vägområdesgräns för tunnel justerad Servicevägarna vid Sorterargränd och Plasirgränd fastställs ej.
	Utökat bergtunnelområde vid Förrådet.
	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlarVägområdesgräns för tunnel justerad Servicevägarna vid Sorterargränd och Plasirgränd fastställs ej.Utökat bergtunnelområde vid Förrådet.Etableringsområde 400_10 utökat vid Förrådet.
	T
	400T90L1
	A
	AB
	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar
	Vägområdesgräns för tunnel justerad. Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 fastställs ej inom kvartersmark. Brandskyddsskärm vid T-bana fastställs ej. Vägområdesgräns justerad mot detaljplan vid T-bana. Avgränsning mot cirkulationerna Johannelund och Skattegårdsv justerat mot detaljplan.
	Utökat bergtunnelområde vid Förrådet.
	Etableringsområde 400_10 utökat vid Förrådet.
	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlarVägområdesgräns för tunnel justerad. Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 fastställs ej inom kvartersmark. Brandskyddsskärm vid T-bana fastställs ej. Vägområdesgräns justerad mot detaljplan vid T-bana. Avgränsning mot cirkulationerna Johannelund och Skattegårdsv justerat mot detaljplan.Utökat bergtunnelområde vid Förrådet.Etableringsområde 400_10 utökat vid Förrådet.Serviceväg samt gränser till frånluftstorn 3.1.1. justerade.
	T
	400T93K2
	A
	B
	ABC
	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar
	Utökat område för bergtunnel. Serviceväg vid Sorterargränd fastställs ej. Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 fastställs ej inom kvartersmark.
	Serviceväg samt gränser till frånluftstorn 3.1.1. justerade.
	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlarUtökat område för bergtunnel. Serviceväg vid Sorterargränd fastställs ej. Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 fastställs ej inom kvartersmark.Serviceväg samt gränser till frånluftstorn 3.1.1. justerade.Justerat vägområde samt tillfällig nyttjanderätt för teknikkiosken vid Natt och Daggränd.
	T
	400T93K3
	A
	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Servicevägarna vid Sorterargränd och Plasirgränd fastställs ej.
	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar Servicevägarna vid Sorterargränd och Plasirgränd fastställs ej.Utökat bergtunnelområde vid Förrådet.
	T
	400T93L1
	A
	AB
	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlar
	Serviceväg till frånluftstorn 3.1.1 fastställs ej inom kvartersmark. Brandskyddsskärm vid T-bana fastställs ej. Vägområdesgräns justerad mot detaljplan vid T-bana. Avgränsning mot cirkulationerna Johannelund och Skattegårdsv justerat mot detaljplan.
	Utökat bergtunnelområde vid Förrådet.
	Etableringsområde utökat vid Förrådet.
	Gräns för skyddsområde ändrat vid betongtunnlarServiceväg till frånluftstorn 3.1.1 fastställs ej inom kvartersmark. Brandskyddsskärm vid T-bana fastställs ej. Vägområdesgräns justerad mot detaljplan vid T-bana. Avgränsning mot cirkulationerna Johannelund och Skattegårdsv justerat mot detaljplan.Utökat bergtunnelområde vid Förrådet.Etableringsområde utökat vid Förrådet.Serviceväg samt gränser till frånluftstorn 3.1.1. justerade.
	T
	500T90K3
	A
	Illustration Akallalänkens framtida läge ändrat.
	Illustration Akallalänkens framtida läge ändrat. Läge för dagvattendamm 584 med tillhörande ledningar, diken och serviceväg justerat. Serviceväg till teknikkiosk fastställs ej inom kvartersmark. Vägområde runt teknikkiosk justerat.
	T
	500T90K4
	A
	Illustration Akallalänkens framtida läge ändrat. Serviceväg till teknikkiosk tillkommer. Vägområde justerat.
	Illustration Akallalänkens framtida läge ändrat. Serviceväg till teknikkiosk tillkommer. Vägområde justerat.Dagvattendamm 588 omdöpt till Dagvattenanläggning 588.
	T
	500T93K3
	A
	Illustration Akallalänkens framtida läge ändrat.
	Illustration Akallalänkens framtida läge ändrat.Läge för dagvattendamm 584 med tillhörande ledningar, diken och serviceväg justerat. Serviceväg till teknikkiosk fastställs ej inom kvartersmark. Vägområde runt teknikkiosk justerat.
	T
	500T93K4
	A
	Illustration Akallalänkens framtida läge ändrat. Serviceväg till teknikkiosk tillkommer. Vägområde justerat.
	Illustration Akallalänkens framtida läge ändrat. Serviceväg till teknikkiosk tillkommer. Vägområde justerat.Dagvattendamm 588 omdöpt till Dagvattenanläggning 588.
	T
	600T90K3
	A
	Bullerskydd 5.1.1 mot Hanstareservatet borttaget.  Bullerskydd 6.1.1 justerat.
	T
	600T90K4
	A
	Bullerskydd 5.1.1 mot Hanstareservatet borttaget. Bullerskydd 6.1.1 justerat.
	T
	600T90K5
	A
	AB
	Brandskyddsskärmar justerade och ges nya nummer. Vägområde vid skärm kv Slipstenen justerat.
	Brandskyddsskärmar justerade och ges nya nummer. Vägområde vid skärm kv Slipstenen justerat.Brandskyddsskärm 6.1.6 byggs på stödmur. Slänter och vägområdesgräns justerad.
	T
	600T93K3
	A
	Bullerskydd 5.1.1 mot Hanstareservatet borttaget. Bullerskydd 6.1.1 justerat.
	T
	600T93K4
	A
	Bullerskydd 5.1.1 mot Hanstareservatet borttaget. Bullerskydd 6.1.1 justerat.
	T
	600T93K5
	A
	AB
	Brandskyddsskärmar fastställs och ges nya nummer. Vägområde och tillfällig nyttjandegräns vid skärm kv Slipstenen justerat.
	Brandskyddsskärmar fastställs och ges nya nummer. Vägområde och tillfällig nyttjandegräns vid skärm kv Slipstenen justerat.Brandskyddsskärm 6.1.6 byggs på stödmur. Slänter och gränser justerade.
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