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Information kring materialet i bilaga 2 
Informationen i följande material innehåller kartor som redovisar 
fornlämningar, miljöer och byggnader som omfattas av skydd enligt 
miljöbalken, kulturmiljölagen, förordningen om statliga byggnadsminnen 
och/eller plan- och bygglagen. Vidare redovisas av Stockholm 
respektive Nacka kommun utpekade kulturhistoriskt värdefulla miljöer och 
byggnader. Skydd och klassificering/utpekande gäller ofta hela fastigheten.  
 
Skydd genom planbestämmelser i detaljplaner enligt plan- och bygglagen 
redovisas endast för byggnader, även om hela fastigheten omfattas av skyddet.  
 
I kartblad Anslutning Blasieholmen och Linjen Strömmen avser den 
sammanhållna rosa färgläggningen fornlämning RAÄ Stockholm 103:1. Se 
vidare redovisning av skydd och utpekanden/ klassificeringar under kapitel 3, 
Lagstyrda restriktioner och ställningstaganden. 
 
Underlag till kartor har hämtats från allmänna öppna arkiv och databaser. 
Pågående planarbeten har inte beaktats. 
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Förvaltning för utbyggd tunnelbana 

Stockholms läns landsting 

Box 225 50, 104 22 Stockholm 

Telefon: 08-737 25 00 

Vårt u drag är att genomföra tunnelbanans utbyggnad 
och övriga åtgärder inom ramen för  års 
tockholmsförhandling. et innebär lanering  
rojektering och byggnation av ny tunnelbana och nya 

stationer å fyra olika sträckor. ör att kunna genomföra 
utbyggnaden behöver också de åka aciteten ökas och 
nya tåg kö as in. 

Byggstarten för utbyggnad av tunnelbana till Nacka och 
söderort laneras / 9 och byggtiden beräknas 
ågå cirka –  år. 
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