
Handling, kapitel, 
avsnitt 

Genomförd ändring efter föregående granskning 

Planbeskrivning, 
kapitel 2.1 

Förtydligande kring varför projektet inte sträcker sig hela vägen till 
Tunets skola.  

Planbeskrivning, 
kapitel 5.1 – 5.3 

Omarbetad text, nya figurer, nya rubriker och rubriknivåer. 
Förtydligande kring vald lokalisering och bortvalda alternativ: 
5.1 Val av lokalisering har fått nya underrubriker avseende sektioner, 
5.1.1 till 5.1.4. Tidigare rubrik 5.1.1 Val av sida beskrivs direkt under 5.1. 
Tidigare rubrik 5.1.2 Lokalisering gång- och cykelvägen på befintliga 
enskilda vägar har delats upp och beskrivs under 5.1.1, 5.1.3, 5.2.4 och 
5.2.6. 
Tidigare rubrik 5.1.3 Brotyp och tillhörande text har flyttats till kapitel 
5.3.2 Byggnadsverk under bortvald utformning. 
Ny rubrik 5.2 Bortvalda alternativa lokaliseringar har tillkommit där de 
bortvalda alternativen beskrivs per sektion där motiv framgår till varför 
de valts bort i nya underrubriker 5.2.1 till 5.2.6. 
Tidigare rubrik 5.2 Val av utformning har justerats till rubrik 5.3 Val av 
utformning 

Planbeskrivning 
kapitel 5.3.3 

Omarbetad text kring busshållplatser. Förtydligande kring hantering av 
busshållplatser som utgår. 

Planbeskrivning 
kapitel 5.3.5 

Förtydligande kring vad som händer med belysning av busshållplatser 
som utgår 

Planbeskrivning  
Kapitel 9.4 

Rubrik om indragning av väg från allmänt underhåll och text om 
utgående busshållplatser har lagts in.  

Planbeskrivning 
kapitel 9.5 

Tillfällig nyttjanderätt och dess användning har justerats. 

Planbeskrivning 
kapitel 11.2 

Justerat planerad byggstart till år 2023–2024. Lagt till text om att 
byggtiden planeras till ca 24 månader. 
Justerat byggkostnaden till 26 miljoner kronor 

Plankarta 101T0101 - 
101T0106 

Justerat text i legenden avseende belysning som var fel tidigare 

Plankarta/ 
Illustrationskarta 

Justerat två busshållplatser som dras in. Plankarta 101T0101 och 
101T0105 samt illustrationskarta 101T0501 och 101T0505. 

Plankarta/ 
Illustrationskarta 

Fastighetsindelning har uppdaterats. 

Samrådsredogörelse Under rubriken ”Samråd med allmänheten” har underrubriken 
”Kompletterande samråd med allmänheten efter granskning” lagts till. 
Där sammanfattas inkomna synpunkter från allmänheten i samband 
med det kompletterande samrådet. Där redovisas även inkommen 
synpunkt från Borlänge Energi. 

Fastighetsförteckning Fastighetsförteckningen har uppdaterats.  

 


