PM Rotel I (Dnr KS 2019/659)

Anmälan om svar på remiss om kompletterande
kommunicering av järnvägsplan
Tunnelbana till Arenastaden
Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Region Stockholm
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Projektet Tunnelbana till Arenastaden genomförde en andra granskning av
järnvägsplanen under perioden juli till augusti 2018. Baserat på inkomna
granskningssynpunkter, identifiering av vissa felaktigheter samt vidareutveckling av
teknisk lösning genomfördes ett antal revideringar av planhandlingarna. Berörda
parter har informerats kring genomförda ändringar genom två formella
kommuniceringar i december 2018 samt i januari 2019.
I samband med dessa kommuniceringar har synpunkter inkommit vilka har
medfört ytterligare revideringar, kompletteringar samt förtydliganden, vilket nu
skickas ut på remiss. Remissen är utskickad av Förvaltningen för utbyggd
tunnelbana, Region Stockholm
De revideringar som nu genomförs medför inga ändrade miljökonsekvenser
varken permanent eller tillfälligt under byggskedet. Den större delen av ändringarna
är förtydliganden som inte har några formella konsekvenser. Revideringarna som
medför förändrade markanspråk genomförs, med undantag av en korrektion av
felaktighet, utifrån yttrande av aktuell fastighetsägare. De fastighetsrättsliga
konsekvenserna i form av reviderade permanenta markanspråk inom redan berörda
fastigheter kommuniceras med fastighetsägare.
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande har skickats som svar på remissen.
Därefter har ytterligare information inkommit från Region Stockholm som dock inte
föranlett en ny bedömning. Den samlade bedömningen är att ingen ny granskning
krävs. De fastighetsägare som omfattas av ändringarna underrättas och ges möjlighet
att yttra sig.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret har inga synpunkter på det utskickade remissmaterialet och
anser inte att ytterligare granskning krävs.
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Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.
Stockholm den 15 maj 2019
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
1. PM Ändring efter granskning - Järnvägsplan Tunnelbana till Arenastaden
2. KS 2019/659 Tjänsteutlåtande
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Projektet Tunnelbana till Arenastaden genomförde en andra granskning av
järnvägsplanen under perioden juli till augusti 2018. Baserat på inkomna
granskningssynpunkter, identifiering av vissa felaktigheter samt vidareutveckling av
teknisk lösning genomfördes ett antal revideringar av planhandlingarna. Berörda
parter har informerats kring genomförda ändringar genom två formella
kommuniceringar i december 2018 samt i januari 2019.
I samband med dessa kommuniceringar har synpunkter inkommit vilka har
medfört ytterligare revideringar, kompletteringar samt förtydliganden, vilket nu
skickas ut på remiss. Remissen är utskickad av Förvaltningen för utbyggd
tunnelbana, Region Stockholm.
De revideringar som nu genomförs medför inga ändrade miljökonsekvenser
varken permanent eller tillfälligt under byggskedet. Den större delen av ändringarna
är förtydliganden som inte har några formella konsekvenser. Revideringarna som
medför förändrade markanspråk genomförs, med undantag av en korrektion av
felaktighet, utifrån yttrande av aktuell fastighetsägare. De fastighetsrättsliga
konsekvenserna i form av reviderade permanenta markanspråk inom redan berörda
fastigheter kommuniceras med fastighetsägare.
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande har skickats som svar på remissen.
Därefter har ytterligare information inkommit från Region Stockholm som dock inte
föranlett en ny bedömning. Den samlade bedömningen är att ingen ny granskning
krävs. De fastighetsägare som omfattas av ändringarna underrättas och ges möjlighet
att yttra sig.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret har granskat de revideringar som genomförts och konstaterar att dessa
inte påverkar staden. Stadsledningskontoret har därför inga synpunkter på det utskickade
remissmaterialet och anser inte att ytterligare granskning krävs.
Remissen ”Kompletterande kommunicering av järnvägsplan Tunnelbana till Arenastaden”
besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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