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 Ändring efter granskning av järnvägsplan  

1.1 Bakgrund 
 
Tunnelbana till Arenastaden har genomfört en andra granskning av järnvägsplanen under perioden 2018-07-09 till 2018-08–30.  
Baserat på inkomna granskningssynpunkter, identifiering av vissa felaktigheter samt vidareutveckling av teknisk lösning så genomfördes ett 
antal revideringar av planhandlingarna, vilka kommunicerades formellt under perioden 2018-12-03 till 2018-12-17. 

Utöver detta har det i nuläget identifierats att redovisning av permanent markanspråk i profil längs med spår och servicetunnel behöver 
kompletteras för att överensstämma med markanspråk redovisade i plan och tvärsektion. Geografiskt omfattar ändringarna tunnlarnas 
passage av Hagastadens station, mer precist den biljetthall som förbinder de olika entréerna, samt schakt för tryckutjämning och rulltrappor.  

1.2 Samlad bedömning 
 
Ändringarna är enbart redovisningstekniska så att de permanenta markanspråken speglas korrekt i motsvarande profil till permanent 
markanspråk i plan samt i tvärsektion. Ändringarna utgörs av att profilerna längs med spårtunnlar samt servicetunnel vid passage av station 
Hagastaden kompletteras med redovisning av markanspråk där profilernas linje skär biljetthall samt tryckutjämningsschakt. Markanspråk i 
profilen överensstämmer därmed med aktuell karta i plan samt i tvärsektioner.  
En illustration av en byggnad (grå) längs profilen har också visats vara felaktigt placerad i profil för det norrgående spåret och denna tas bort. 

Ingen ändring sker konstruktionsmässigt eller övrigt gällande anläggningen. Då revideringen är redovisningsteknisk medför detta inga 
ändrade miljökonsekvenser.  

Därmed är den samlade bedömningen att ingen ny granskning krävs. De fastighetsägare som omfattas av ändringarna underrättas och ges 
möjlighet att yttra sig. 
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1.3 Delgivning av ändringar 
 

Ändringarna delges via mail till berörda fastighetsägare. Fullständiga plankartor skickas till de berörda fastighetsägarna och kommer även att 
presenteras på websidan via landstingets hemsida där även tidigare handlingar för järnvägsplanen finns tillgängliga se 
http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/Arenastaden.  

 Ändring efter granskning 
Nedan sammanfattas och bedöms de revideringar som genomförts och berörda handlingar är enbart plankartor som visar profiler för 
norrgående och södergående spår samt servicetunnel geografiskt vid Station Hagastaden.  

• Redovisning av permanent markanspråk längs profilerna vid passage av Hagastadens station inklusive biljetthall 
och tryckutjämningsschakt.  

En genomgång av tunnlarnas passage vid Hagstaden station har påvisat att anslutande biljetthall, rulltrappsschakt samt 
tryckutjämningsschakt ligger i profilens redovisade snitt. Berörda fastigheter omfattas redan av permanent markanspråk (redovisat i plan och 
tvärsektion) så inga fastigheter eller fastighetsägare tillkommer.   

Dessa revideringar medför ändrad utbredning av permanent markanspråk i den längsgående profilens snitt som nu överensstämmer med de 
markanspråk som redovisas i plan samt tvärsektion. Revideringen medför ingen formell eller konstruktionsmässig betydelse och revideringen 
medför inga ändrade miljökonsekvenser.  

• Ändring av illustrerad byggnad.  

I den längsgående profilen har felaktigt en byggnad illustrerats i detta snitt och denna tas nu bort.  

Revideringen medför ingen formell eller konstruktionsmässig betydelse och revideringen medför inga ändrade miljökonsekvenser.  
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 Revideringar i plankartor  

3.1 Permanenta markanspråk 
 

Följande plankartor avseende permanenta markanspråk i profil är reviderade: 

Profil 

M33-1510-11-A3000-00-2204- Profil norrgående spår 

M33-1510-11-A3000-00-2214- Profil södergående spår 

M33-1510-11-A3000-00-2216- Profil servicetunnel 

Plan och sektioner 

- Inga revideringar 

 

Dessa justeringar är samtliga geografiskt belägna kring station Hagastaden och dess biljetthall samt anslutande tryckutjämningsschakt.  
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3.1.1 Hagastaden 
Ritningsnummer  Ändring 

/Motivering   
Version 20180629. Granskningshandling Version, rev A 20190114,   

Reviderad efter granskning. 
M33-1510-11-
A3000-00-2204 
 

Komplettering av 
redovisning av 
permanent 
markanspråk för 
schakt avseende 
biljetthall, schakt för 
rulltrappor  och 
tryckutjämning i 
profil norrgående 
spår. 
 
Vidare har en 
illustration (grå) av 
en byggnad  
felaktigt redovisats i 
profilen och denna 
har tagits bort.  

 

 

 

 

M33-1510-11-
A3000-00-2214 

Komplettering av 
redovisning av 
permanent 
markanspråk för 
schakt avseende 
biljetthall i profil 
södergående 
spår. 
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Ritningsnummer  Ändring 
/Motivering   

Version 20180629. Granskningshandling Version, rev A 20190114,   
Reviderad efter granskning. 

M33-1510-11-
A3000-00-2216 

Komplettering av 
redovisning av 
permanent 
markanspråk för 
schakt avseende 
biljetthall i profil 
servicetunnel.  
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