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Inbjudan till samråd om vattenverksamhet
(Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet Getingmidjan). Anmälan av svar på remiss
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.
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Sammanfattning
Detta yttrande avser samrådsunderlag daterat 2014-10-13,
ärendenummer TRV 2014/72877: Trafikverket – Ansökan om
tillstånd för vattenverksamhet – Getingmidjan. Trafikkontorets
synpunkter avser samrådet om den planerade vattenverksamheten.
Mot bakgrund av att samrådsunderlaget översiktigt tar upp frågor
som rör framkomlighet så redovisar Trafikkontoret kort också sina
ståndpunkter i dessa delar.
Järnvägssträckan mellan Stockholm centralstation och Stockholm
Södra, även kallad Getingmidjan, är i stort behov av upprustning.
Trafikkontoret är positiva till Trafikverkets planerade reinvestering
i Getingmidjan. Upprustningen är nödvändig för att säkerställa
pålitliga och hållbara transporter längs en av Sveriges viktigaste och
mest trafikerade järnvägspassager.
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Samordningsmöten med Staden, Exploateringskontoret (i huvudsak
Projekt Slussen), Trafikkontoret, Stockholm Hamnar, Statens
Fastighetsverk och Trafikförvaltningen har pågått under cirka ett
och ett halvt års tid. Det är av största vikt att denna samordning
fortgår då projektet tidsmässigt och geografiskt sammanfaller med
flera andra viktiga projekt i centrala Stockholm.
Påverkan på Stadens anläggningar och verksamheter bör regleras i
genomförandeavtal mellan Trafikverket och Staden. I sitt yttrande
har Trafikkontoret samrått med exploateringskontoret.
På grund av den korta remisstiden har kontoret redan lämnat sitt
yttrande till Kommunstyrelsens kansli.
Trafikkontorets förslag
Kontoret föreslår att denna anmälan läggs till handlingarna.
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Bilaga 1: Samråd Getingmidjan svar från Slussenprojektet och
Trafikkontoret.
Bilaga 2: Remissvar Inbjudan till samråd om vattenverksamhet
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