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1 Inledning 

Efter granskning av järnvägsplanen, som genomfördes 2019-11-12 till 2019-12-11 år 
2019, har en första omgång ändringar genomförts. En kommunikation av de 
ändringarna har genomförts 2020-03-27 till 2020-04-21. Efter denna första 
kommunikation har en ytterligare omgång ändringar av järnvägsplanen varit 
nödvändiga att genomföra.  En andra kommunikation har därmed genomförts 2020-
05-16 till 2020-06-03. Den andra kommunikationen har delgivits berörda sakägare 
som mottagit redogörelse för ändringar. Samtliga ändringar har funnits tillgängliga på 
förvaltning för utbyggd tunnelbanas hemsida. 

Under kommunikationstiden har två yttrande inkommit, som sorterats in under 
rubriken myndigheter och organisationer.  

Personuppgifter i dokumentet är hanterade enligt GDPR. 
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2 Inkomna yttrande och 
bemötande 

Nedan redovisas inkomna yttranden från regionens bemötande. 

 

2.1 Inkomna yttrande från myndigheter, 
organisationer och företag 
 

 

 

Nr 2.1.1  

Myndighet, organisation eller företag: Stockholms stad 

Handläggare  

Yttrande: 

2.1.1.1 Inledning 

Stockholms stad meddelar att staden avstår från att yttra sig över de ändringar som presenteras i 
kommunikation 2. 

 

Regionens bemötande: 

2.1.1.1 Inledning 

Regionen noterar detta. 

 

 

Nr 2.2.1  

Myndighet, organisation eller företag: Svenska Kraftnät 

Planhandläggare 

Yttrande: 

2.2.1.1 Inledning 

Svenska kraftnät meddelar att myndigheten inte har synpunkter över de ändringar som presenteras i 
kommunikation 2. 

 

Regionens bemötande: 
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2.2.1.1 Inledning 

Regionen noterar detta. 

 

 

Förvaltning för utbyggd tunnelbana 

Avdelning norr 

Stockholm 2020-06-08 

 

 

__________________________ 

Marie Olsson Fredell 

Avdelning norr 
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