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1 Motivering till ändring 
1.1 Komplettering och ändring av plankarta 
1.1.1 Skyddsåtgärd 

Plankartans förklarande text angående Sk1 och Sk2 reviderats. 

1.1.2 Ändringar av plankartan 
Plankartan har tidigare felaktigt redovisat verksamheter/åtgärder som 
undantas från miljöbalken och undantag från bygglov samt komplettering 
av övriga beteckningar med strandskydd. Plankartan behöver redovisa 
även strandskyddet i området. 

1.1.3 Översiktskarta för fastigheter berörda av buller 
Översiktskartan biläggs plankartorna så att erbjudande av 
bullerskyddsåtgärder kan fastställas.  

1.2 Komplettering och ändring av planbeskrivning 

1.2.1 Avsnitt 2 - Beskrivning av projektets bakgrund, förutsättningar, 
ändamål och projektmål 
Komplettering av figur 1. 

1.2.2 Nytt avsnitt - Trafikprognoser 
Länsstyrelsen önskar få ett förtydligande avseende trafikprognoserna för 
projektet.  

1.2.3 Ny rubrik och numrering  
Redaktionell ändring av rubrik 2.2 Nuvarandeförhållanden och 2.2.1 
Bakgrund och nuläge. 

1.2.4 Nytt avsnitt – Geotekniska förhållanden 
Länsstyrelsen önskar få ett förtydligande avseende geotekniska 
förhållanden för projektet. 

1.2.5 Komplettering av textinnehåll under avsnitt Allmänna 
hänsynsregler 
Länsstyrelsen önskar tydligare slutsatser från buller- och riskutredning. 

1.2.6 Komplettering av textinnehåll under avsnitt Strandskydd 
Länsstyrelsen önskar få en belysning av strandskyddet på platsen och på 
vilket sätt projektet påverkar strandskyddets syften. 

1.2.7 Ändring av textinnehåll under avsnitt Åtgärder som ska fastställas 
och som återfinns på plankartor 
I Tabell 3 Åtgärder som ska fastställas har förklarande text för Sk1 och 
Sk2 ändrats, ordet glasskärm har bytts ut mot genomsiktlig skärm, se 
planbeskrivning daterad 2015-09-03. 



1.2.8 Ändring av textinnehåll under avsitt: 4.5 Påverkan under byggtiden 
och 5.2.1 Genomförande 
Texter avseende byggtiden för hela projektet (ny bro och renovering av 
befintliga broar) har ändrats från 6 år till 5 år. Byggtiden för ny bro har 
ändrats från 4 år till 3 år. 

 

2 Beskrivning av ändring 
2.1 Komplettering av plankarta 

2.1.1 Skyddsåtgärd 
Plankartornas förklarande text för Sk1 och Sk2, har bytt ut ordet 
glasskärm mot genomsiktlig skärm. Se uppdaterad plankarta rev. datum 
2015-09-03. 

2.1.2 Ändringar av plankartan 
Texter som rör förbud enligt miljöbalken och åtgärder som undantas för 
bygglov har flyttats till rubrik Upplysningar. Ny symbol för strandskydd 
har lagts till under rubrik Upplysningar. Strandskydd som berörs av 
projektet redovisas på plankartorna. Symbol för landfäste har lagts till 
under rubrik Övriga beteckningar. Se uppdaterad plankarta rev. datum 
2015-09-03. 

2.1.3 Översiktskarta för fastigheter berörda av buller 
Översiktskartan för buller har tidigare redovisats under pärm 1, flik 7, 
denna har nu flyttas till pärm 1, flik 1 som bilaga till plankartorna. I 
legenden till bilagan har textförklaring till Sk5 och Sk6 ändrats, så att den 
överensstämmer med Sk5 och Sk6 i plankartorna.  

I översiktskartans rithuvud har följande rubrik lagts till: Bilaga till 
plankartor. 

Se uppdaterad översiktskarta rev. datum 2015-09-03. 

2.2 Komplettering och ändring av planbeskrivning 

2.2.1 Avsnitt 2 - Beskrivning av projektets bakgrund, förutsättningar, 
ändamål och projektmål 
Figur 1 har kompletterats med ytor för tillfällig nyttjanderätt, se sid 7, 
planbeskrivning daterad 2015-09-03. 

2.2.2 Nytt avsnitt - Trafikprognoser 
Planbeskrivningen har kompletterats med nytt avsnitt 2.2 
Trafikprognoser, se sid 8, planbeskrivning daterad 2015-09-03. 

2.2.3 Ny rubrik och numrering  




