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PM ändring av järnvägsplan inför förnyad 
granskning avseende järnvägsplanen för 

mötesstation vid Fisksätra på Saltsjöbanan.  

 

Bakgrund 

De föreslagna bullerskyddsåtgärder som redovisades som underlag för den 

första granskningen av järnvägsplanen för mötesstationen i Fisksätra och som 

ingår i fastställelsehandlingarna baseras på genomförd bullerutredning. Av 

utredningen framgår att utbyggnadsalternativet, utan hänsyn till planerad 

bebyggelse, med spårnära bullerskyddsskärm mellan km 11+400 och km 

11+800 samt mittskärm mellan km 11+500 och km 11+750 klarar gällande 

riktvärden vid  samtliga bostäder. Motiven och övervägandena varför spårnära 

skyddsåtgärder inte föreslagits har däremot inte redovisats på ett 

tillfredställande sätt. 

 

Utbyggnadsalternativet utan spårnära skyddsåtgärder innebär att riktvärden för 

uteplats på balkonger i befintliga flerbostadshus överskrids. Antalet balkonger 

med överskridande bullernivåer beror på om skärmning från planerad 

bebyggelse i detaljplanen för Fisksätra entré beaktas eller ej. Utan planerad 

bebyggelse kan det även komma att krävas fasadåtgärder (fönster och 

friskluftsventiler) på ett par flerbostadshus. Skyddsåtgärderna som redovisats i 

järnvägsplanen i den första granskningen utgick från att planerad bebyggelse 

kommer till stånd. Utifrån det föreslogs skyddsåtgärder. 

 

Överväganden 

De åtgärder som står till buds för att klara gällande riktvärden är spårnära 

bullerskyddsskärmar eller fastighetsnära åtgärder i form av inglasning av 

balkonger där gällande riktvärden för uteplats överskrids och eventuellt 

fasadåtgärder. Alternativt kan tillgång till gemensam avskärmad uteplats 

anordnas för de flerbostadshus där riktvärden på balkong/uteplats överskrids. 
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Vid en jämförelse mellan åtgärder kan konstateras att ett förstahandsval med 

spårnära skydd, som även får påverkan på utemiljön, av kostnadsskäl inte kan 

motiveras. Kostnaderna för uppförande av spårnära skydd och mittskärm 

uppskattas till storleksordningen mer än 11 milj kr. Åtgärder på balkonger 

genom öppningsbar inglasning beräknas uppgå till mellan 0,5- 1,4 milj kr 

beroende på antalet åtgärdade balkonger. Behovet styrs utifrån hänsyn till 

avskärmning från tillkommande bebyggelse eller ej. Många balkonger är redan 

inglasade. Med tillkommande bebyggelse beräknas antalet uppgå 20-30 st 

respektive 60-70 st utan ny bebyggelse. För det fall bebyggelsen inte tillkommer 

kan även fasadåtgärder (fönster och friskluftsventiler) komma att bli aktuellt på 

fastigheten Erstavik 26:113 och 26: 118 för att klara riktvärden inomhus. Vid 

övriga fastigheter finns balkonger (vilket pga tät gavelvägg medför 2 dB lägre 

nivåer vid fönstren). Det innebär högst Lmax=75 dB vid fönstren och att 

riktvärden inomhus klaras. Kostnadsberäkningen inkluderar även eventuella 

fasadåtgärder på dessa fastigheter. En faktor i övervägandet som inte är av 

ekonomisk art är också att mittskärm på stationen kan komma att påverka 

upplevelsen av trygghet på norra plattformen när insyn begränsas på 

plattformen mellan bergvägg och skärm.  

 

Alternativet med anordnande av gemensam avskärmad uteplats för de 

flerbostadshus där riktvärden på balkong överskrids bedöms mindre lämplig av 

andra skäl. Det rör sig om ett stort antal lägenheter  i området. Det innebär 

svårigheter att avgränsa nyttjandet för de lägenheter vars balkonger berörs av 

gränsvärden som överskrids. Skyddsåtgärden riskerar att inte nå den målgrupp 

som berörs av överskridna riktvärden. Förutom utrymme för anläggandet så 

uppstår även ett framtida underhållsbehov för fastighetsägaren. 

 

Förslag till bullerskyddsåtgärder 

För att innehålla riktvärdet för uteplats på balkonger föreslås därför 

fastighetsnära skyddsåtgärder i form av öppningsbar inglasning av balkonger. 

Eftersom balkongerna är placerade med gaveln mot spåret erhålls tillräcklig 

bullerdämpad med 75 % inglasning. Det ger dock störst mervärde för boende att 

hela balkongen glasas in. På så sätt kan boende välja när balkongen ska 

användas som bullerskyddad uteplats eller som uterum. Om inglasningen 

uppgår till 75% innebär det att balkongerna även fortsättningsvis kan definieras 

som uteplats. De fastigheter som berörs utgörs av Erstavik 26:111, 26:113, 

26:115, 26:117, 26:118, 26:110, 26:114, 26:426 och 26:428. För att säkra 

erbjudandet om skyddsåtgärder oberoende av hänsyn till tillkommande 
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bebyggelse eller ej formuleras skyddsåtgärden så att den gäller berörda 

fastigheters fasader, balkonger/uteplatser vars beräknade riktvärden för buller 

inte kan innehållas vid trafikstart efter genomförd byggnation av ny 

mötesstation. 

 

 

Åtgärder 

Järnvägsplanens bullerutredning har reviderats så att ovanstående redovisas 

tydligt. Planbeskrivningen har omarbetas så att ovanstående överväganden 

framgår. Föreslagna skyddsåtgärder i plankartan för järnvägsplanen har 

förtydligats så att de framgår oberoende av tillkomst av planerad bebyggelse 

eller ej i detaljplanen för Fisksätra entré.  

 

 

  

Torbjörn Berglund 

Plan och avtalssamordnare 

 

 


