
   
  

 
Beställande enhet (Trafikverket) Diarie-/Upphandlingsnummer Dokumentnummer 
Stora Projekt, Projekt Mälarbanan  TRV 2013/65117 9913-01-060-001 
Skapad av:  
(Handläggare Leverantör) 

Granskad av: 
(Handläggare Leverantör) 

Godkänd av: Datum 

TRV TRV TRV 2022-02-28 

 
MÄLARBANAN 
 
(SUNDBYBERG) – KUNGSÄNGEN 
Duvbo – Spånga 
Bandel 445, sträckan km 7+900 – 10+300 
 
JÄRNVÄGSPLAN 
Förteckning över tillfällig nyttjanderätt 

 

  Bilaga till plankarta 

Fastställelsehandling 

 

 
Ändr. Ändringen avser Sign. Ändr. Datum Granskad av 
     

 
 



Järnvägsplan
Dokumentnummer

Bilaga till plankarta 9913-00-110 9913-01-060-003

Senaste rev./datum

Förteckning över tillfällig nyttjanderätt 2022-02-28
Granskad av (Handläggare leverantör) Godkänd av (leverantör)

TRV TRV

T1
T2

Områdes-
nummer

Ytans behov av
tillfälligt nyttjande

Beskrivning av områdets användning Antal år nyttjanderätten gäller Anmärkningar/restriktioner

1 T1 Angöringsväg Gäller 9 år från byggstart

Ytan ska samnyttjas som väg med 
Solvallas verksamhet och 
trafikförvaltningen (TF) samt 
Stockholms stad. Gång och 
cykeltrafik behöver åtkomst under 
hela byggtiden.

2 T1 och T2
Yta för byggnation, upplag och angöring till 
arbetsområde Gäller 9 år från byggstart

Delar av ytan ska samnyttjas som 
väg med Solvallas verksamhet.  

3 T2
Yta för byggnation, upplag och angöring till 
arbetsområde Gäller 9 år från byggstart

Delar av ytan ska samnyttjas som 
väg med Solvallas verksamhet.  

4 T1 Angöringsväg Gäller 6 år från byggstart
Ytan ska samnyttjas som väg med 
Solvallas verksamhet.

5 T2
Yta för angöring, byggnation och 
upplag/etablering Gäller 9 år från byggstart

Sundbybergs Stad ska alltid ha 
åtkomst till angöringsväg inom 
området. Annan byggverksamhet 
ska kunna använda del av ytan

6 T1 Yta för angöring till arbetsområde Gäller 9 år från byggstart

Nyttjande av yta 1 och yta 6 ska ske 
utan att spårvägens anläggningar 
påverkas.

7 T1 Angöringsväg Gäller 6 år från byggstart

Annan verksamhets byggtrafik ska 
kunna använda ytan under samma 
tid.

8 T2
Yta för angöring, byggnation och 
upplag/etablering Gäller 6 år från byggstart

Ska samnyttjas med Regions 
Stockholms trafikförvaltning , utan 
att spårvägens anläggningar 
påverkas.

9 T2

Yta för angöring, byggnation och 
upplag/etablering, etablering för järnvägsbro-
lansering som ersätter plankorsningen Gäller 6 år från byggstart

10 T1 Angöringsväg 2 år någon gång under byggtiden

Ytan samnyttjas med 
fastighetsägaren, utfart och tillfart 
via Ankarstocksvägen får ej ske.

11 T2
Yta för angöring, byggnation och 
upplag/etablering Gäller 6 år från byggstart

12 T1 och T2 Byggnation av bullerskyddsplank, angöring
24 månaders byggnation under byggår 
1-4
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13 T1 Angöringsväg
24 månaders byggnation under byggår 
1-4

14 T1 och T2 Byggnation av bullerskyddsplank, angöring
6 år (byggnation 2 år och angöringsväg 
resterande 4)

15 T1 och T2 Byggnation av bullerskyddsplank, angöring
max 24 månaders byggnation under 
byggår 1-4

16 T1 och T2 Byggnation av bullerskyddsplank, angöring
24 månaders byggnation under byggår 
1-4

17 T1 och T2
Ombyggnation av Magasinsvägen därefter 
angöring

24 månaders byggnation under byggår 
1-4

18 T1 och T2 Byggnation av bullerskyddsplank mm
24 månaders byggnation under byggår 
1-4

19 T1 och T2 Angöringsväg och upplag Gäller 6 år från byggstart

20 T1 och T2
Byggnation av bullerskyddsplank, angöring 
samt upplag Gäller 6 år från byggstart
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