Akalla-Barkarby Järnvägsplan - Läsanvisning
Detta material är en granskningsversion av järnvägsplan för sträckan Akalla – Barkarby
station. Järnvägsplanen består av en planbeskrivning och ritningar.
Ritningarna visar var tunnelbanans anläggningar planeras. Ritningarna visar även en
preliminär bedömning av de permanenta och tillfälliga markanspråk som kan komma att
krävas när tunnelbanan är i drift samt under byggskedet. Även sektioner och profilritningar
finns med för att förstå anläggningen. Plankartorna för permanenta och tillfälliga
markanspråk samt vissa sektioner fastställs, se handlingsförteckning som skickas ut.
PM ändring efter granskning, redogör för vilka ändringar som har gjorts efter
granskningen. Här listas vilka delar som är ändrade och vad som är ändrat samt orsaken till
ändringen.
Planbeskrivningen under rubrik 3 redogör för projektets förutsättningar, val av
lokalisering och utformning samt övergripande konsekvenser och genomförandebeskrivning.
I gestaltningsprogrammet beskrivs stationernas utformning. Under rubrik 3 finns också
en social konsekvensbeskrivning, där de sociala konsekvenserna av projektet, såsom
trygghet och barnperspektivet analyseras.
Under sommaren 2017 mellan den 29 juni till den 29 augusti genomfördes granskning av
järnvägsplanen Akalla – Barkarby. I granskningsutlåtandet under rubrik 4 sammanfattas
och besvaras de yttranden som inkommit. Där finns även tidigare samråd sammanställda.
En miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplanen återfinns under rubrik 5. Där
redovisas de värden som identifierats i området, bland annat med avseende på naturmiljö
och kulturmiljö, samt andra miljöaspekter som bedöms kunna påverkas av projektet såsom
luft och buller med mera. I dokumentet redovisas projektets påverkan på de olika
miljöaspekterna.
Under rubrik 6 finns också illustrationsritningar som visar anläggningen med flygfoton i
bakgrunden, samt med mer information än i plankartorna, för att kunna förstå
anläggningens lokalisering och utformning med hänsyn till omgivningen.
Lämna synpunkter:
Synpunkter på järnvägsplanen ska lämnas skriftligt med namn och adress.
Du kan skicka e-post till registrator.fut@sll.se eller skriva ett brev till:
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 225 50
104 22 Stockholm.
Märk kuvertet ”Barkarby”. Senast 31 januari 2018 ska synpunkterna vara inskickade.

