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Program Saltsjöbanan 

Projekt Kapacitetsåtgärder, mötesstation 

Fisksätra   

 

Järnvägsplan och samrådsredogörelse 
Kompletterad samrådsredogörelse 2020-03-25 

 

1 Hur samråd har genomförts 

1.1 Inledning  
Krav på samrådsredogörelse ställs enligt 2 kap 2-6 §§  i lagen om byggande av 
järnväg. Syftet med samrådsredogörelsen är att redovisa de synpunkter som har 
inkommit under planprocessen för projekt Kapacitetsåtgärder, mötesstation 
Fisksätra. Vidare är syftet att visa trafikförvaltningens svar samt hur 
synpunkterna har beaktas inom projektet.  
 
Nacka kommun påbörjade redan 2014 arbete med ett detaljplaneförslag 
berörande samma område vilken varit föremål för samråd 2015-03-15 – 2015-
04-13. Samrådet för detaljplanen genomfördes i enlighet med miljöbalkens krav 
på undersöknings- och avgränsningssamråd.  Planens syfte är bland annat att 
möjliggöra järnvägsplanen. Inför detaljplanearbetet 2015 togs ett flertal 
underlagsutredningar för ett antal miljöaspekter. Kommunen lämnade in 
begäran om beslut om BMP till länsstyrelsen vilken länsstyrelsen lämnade ett 
samrådsyttrande på, daterat 2015-05-04. I samrådsyttrandet bedömer 
länsstyrelsen att förslaget inte antas medföra betydande miljöpåverkan men att 
planerade åtgärder kan innebära byggande av järnväg och därmed behov av 
upprättande av järnvägsplan. 
Järnvägsplaneprocessen för mötesstationen i Fisksätra har inletts med en 
utredning om verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) 
eller ej. Eftersom järnvägsplanen omfattar ett marginellt större område än 
detaljplanen inkom trafikförvaltningen till länsstyrelsen 2018-09-07 med en 
komplettering av den tidigare inlämnade begäran om beslut om BMP. 
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Länsstyrelsen i Stockholms län gjorde, utifrån redovisat underlag och inkomna 
yttranden, bedömningen att mötesstationen i Fisksätra inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan och därmed behövs inte en 
miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplanen tas fram.  
 
Järnvägsplanen var ute på samråd under hösten 2019, där allmänhet, enskilda 
som kan bli särskilt berörda och övriga intressenter bjöds in att lämna 
synpunkter på förslaget. Till följd av att projektet inte kan antas medföra BMP 
har samrådskretsen definierats utifrån projektets omfattning och den påverkan 
det medför på omgivningen. I samrådskretsen ingår de fastighetsägare som är 
direkt berörda men även allmänheten, myndigheter, kommuner och övriga 
intressenter som har ett väsentligt intresse i saken. Samrådskretsen finns i sin 
helhet i Bilaga 1.  
 
Parallellt med järnvägsplanen har även arbetet med en detaljplan skett. Arbetet 
med detaljplanen ansvarar Nacka kommun för och ingår inte i arbetet med 
järnvägsplanen. Nacka kommun påbörjade ett detaljplanearbete under 2014, 
vilket återupptogs i och med att arbetet med järnvägsplanen blev aktuellt.  
 

1.2 Genomförande av samråd  

Undersöknings- och avgränsningssamråd pågick mellan 2015-03-15 till 2015-

04-13 inom ramen för det samråd som Nacka kommun genomförde inför 

upprättande av detaljplaneförslag samma område som nu är aktuellt för 

järnvägsplan.  

 

Allmänhetens synpunkter berörde i några fall både järnvägsplan och detaljplan 

för mötesstationen i Fisksätra. Synpunkterna hanteras i respektive 

plandokuments samrådsredogörelse. Samrådet för detaljplanen hölls under 

perioden 17 mars – 13 april 2015. Under samrådet inkom 18 yttranden. 

Inkomna synpunkter från remissinstanser behandlar främst 

miljökvalitetsnormer, trafik- och säkerhetsfrågor, buller, Fisksätravägens 

utformning, planens omfattning och dess bestämmelser, säkerhet för oskyddade 

trafikanter och teknikhusets placering. Inkomna synpunkter från närboende 

behandlar främst utformningen av stationen, gångvägarnas läge och passage 

över spåren. Utefter inkomna synpunkter har passagen över spåren tagits bort. 

Teknikhuset har flyttat till planområdets östra del. Planområdet har minskat i 

omfattning och anpassningar har gjorts mot intilliggande detaljplan Fisksätra 

entré. Ytterligare ett u-område har tillkommit i planområdets västra del. En hiss 

föreslås uppföras från gångbron till norra plattformen för ökad tillgänglighet. 

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan. 
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Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade 2018-12-18 enligt 2 kap 4§ lag om 

byggande av järnväg att projektet inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan.  

 

Samråd av järnvägsplanen pågick mellan 14 augusti – 11 september 2019. Ett 

öppet hus av järnvägsplanen hölls i Biblioteket i Fisksätra centrum 2019-08-28 

mellan kl. 15.00–18.00. Representanter från trafikförvaltningen fanns 

tillgängliga på plats för att svara på frågor om järnvägsplanen. Samtidigt fanns 

Nacka kommun på plats för att informera och svara på frågor kring vad som 

planeras i området kring Fisksätra. Cirka 65 personer kom till det öppna huset i 

Biblioteket i Fisksätra centrum. Handlingarna fanns tillgängliga digitalt på 

trafikförvaltningens hemsida samt tillgängliga i pärmar på trafikförvaltningen – 

Region Stockholm, Nacka stadshus samt Biblioteket i Fisksätra centrum. Ett 

separat utskick till myndigheter och fastighetsägare med flera gjordes inför 

samrådet. Samrådet kungjordes i Mitt i Nacka, Nacka Värmdöposten samt Post- 

och Inrikes Tidningar den 13 augusti 2019. Inför öppet hus gjordes ett separat 

inlägg på Facebook den 27 augusti 2019. Annons och inbjudan till samråd finns 

i Bilaga 2.  

 

2 Inkomna synpunkter efter samråd för järnvägsplan och 
trafikförvaltningens kommentarer  

Under samrådet för järnvägsplanen för mötesstation i Fisksätra inkom 17  

yttranden, varav 11 från berörda remissinstanser och 6  från övriga samt boende 

och allmänhet.  

 

Följande remissinstanser har inga synpunkter:  

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

 

Följande remissinstanser har synpunkter: 

- Länsstyrelsen i Stockholm 

- Södertörns brandförsvarsförbund 

- Nacka kommun 

- Nacka Energi 

- Nacka Vatten och avlopp AB 

- Stena fastigheter 

- Saltsjöbadens Villaägarförening 

- Saltsjöbadens Hembygdsförening 

- Saltsjöbadens socialdemokratiska förening 
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- Nätverket för Fisksätras framtid 

- Nacka miljövårdsråd 

- SPF Seniorerna Saltsjöbaden 

 

 

2.1 Synpunkter från berörda remissinstanser 

 

Nedan redovisas en sammanställning av de inkomna synpunkterna från berörda 

myndigheter och organisationer med trafikförvaltningens svar.  

 

2.1.1 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen anser att det är oklart vilka trafikmängder nollalternativet utgår 

ifrån. Av bullerutredningen att döma ser det ut som nollalternativet utgår från 

samma trafikmängd som utbyggnadsförslaget, vilket inte ansetts möjligt av 

kapacitetsskäl. Nollalternativet bör istället redovisa en trolig trafikmängd för 

2030 utifrån förutsättningen med ett spår. Det är oklart om befintlig plattform 

är medräknade i kartorna för nuläge och nollalternativ i bullerutredningen.  

 

Ett åtagande om skyddsåtgärder på plankartan bör göras av järnvägsbyggaren 

för att länsstyrelsen och berörda sakägare ska kunna ta ställning till planens 

miljöpåverkan.  

 

Det framgår inte om det är någon stomljudsproblematik i området idag. 

Länsstyrelsen anser att behovet av stomljudsåtgärder behöver utredas innan 

järnvägsplanen fastställs och om åtgärder krävs ska de säkerställas genom 

reglering på plankartan. 

 

I planbeskrivningen anges att en äldre ek kommer att behöva beskäras till följd 

av breddningen av gång- och cykelpassagen under järnvägsbron. Eken är 

karterad som ett särskilt skyddsvärt träd i länsstyrelsens trädinventering. 

Ingrepp på träd som inte motiverats av reella säkerhetsmässiga eller 

trädvårdsmässiga skäl, bör undvikas. Om beskärning av träd är aktuellt är det 

viktigt att detta görs på ett korrekt trädvårdsmässigt sätt.   

 

Länsstyrelsen ser en brist i att den större ytan för tillfälligt markbehov i planens 

östra delar saknas i naturvärdesinventeringen. Trafikförvaltningen bör redovisa 

eventuella naturvärden även för detta område så det framgår vilken påverkan 

järnvägsplanen kan medföra. Länsstyrelsen yttrade sig i samråd för detaljplanen 

för Fisksätra station 2015-05-04, dnr 4021-9124-2015 och 4021-8484-2015, och 

nämnde då att i den värdefulla trädmiljön norr om stationen finns få yngre 
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efterträdare till de träd som idag har höga naturvärden, samt att en positiv 

insats skulle kunna vara att se till att det finns föryngring av lämpliga trädslag 

och i lämplig omfattning i området.  

 

Trafikförvaltningen bör utreda om det berg som ska sprängas bort till följd av 

breddningen av spårområdet innehåller betydande mängder sulfidmineraler. 

Sprängt och krossat sulfidhaltigt berg kan orsaka allvarliga hälso- och 

miljökonsekvenser och försämringar av miljökvalitetsfaktorer som ingår i 

bedömningen av ekologisk och kemisk ytvattenstatus.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

Bullerutredningen kommer att kompletteras med beaktande av som 

länsstyrelsens synpunkter. 

 

Plankartan kompletteras så att det tydligt framgår vilka skyddsåtgärder som ska 

genomföras. 

 

Formuleringen kring beskärning av den ek som pekats ut som värdefull i 

länsstyrelsens trädinventering har justerats i planbeskrivningen. Eken kommer 

att beskäras av säkerhetsmässiga skäl, för att undvika att eken faller och utgör 

fara för spårtrafiken. Eken kommer att beskäras på ett korrekt trädvårdsmässigt 

sätt av en arborist.  

 

Nacka kommun har tagit fram en naturvärdesinventering för kommande 

detaljplan, där del av den yta som trafikförvaltningen planerar att ta i anspråk 

för tillfälligt markbehov ingå. I naturvärdesinventeringen framgår det att det 

inom den ytan finns tre värdefulla ekar. Järnvägsplanen har därmed justerats 

för att undvika och skydda dessa ekar.  

 

Inför bygghandlingen avser trafikförvaltningen att göra vidare utredningar och 

därefter vidta de åtgärder som anses vara nödvändiga. Detta omfattar bland 

annat en geoteknisk utredning av planområdet för att klargöra om det 

förekommer sulfidhaltigt berg inom planområdet. Hur sprängningen kommer 

hanteras bestäms efter att de geotekniska förhållandena är kartlagda.  

 

2.1.2 Södertörns brandförsvarsförbund 

Södertörns brandförsvarsförbund har inget övrigt att erinra utifrån 

resonemanget i riskutredningen, daterad 2015-02-06. Södertörns 

brandförsvarsförbund anser att man bör beakta räddningstjänstens 

framkomlighet och tillgänglighet till intilliggande fastigheter under byggtiden.     
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Trafikförvaltningens svar:  

Trafikförvaltningen avser att tillgodose framkomlighet och tillgänglighet till 

intilliggande fastigheter under byggtiden vilket kommer att beskriver i mer 

detalj inför produktionsplaneringen. 

 

2.1.3 Nacka kommun 

Nacka kommuns projekt Fisksätra entré angränsar till mötesstationen i 

Fisksätra. Det är därför av stor vikt att utbyggnad och projektering samordnas 

mellan de två projekten. 

 

Framkomligheten under byggtiden, för alla trafikslag men i synnerhet 

gångtrafikanter och busstrafiken, behöver säkerställas och beskrivas i 

genomförandebeskrivningen i järnvägsplanen. Gångsträckan kan upplevas som 

lång vid byte från en plattform till en annan och Nacka kommun anser därför att 

det bör utredas om detta går att förbättras.  

 

Järnvägsplanen tar i anspråk befintliga gång- och cykelvägar norr om 

järnvägsspåret med tillfällig nyttjanderätt under byggtiden. Det är av stor vikt 

att dessa gång- och cykelvägar är i drift under genomförandet av järnvägsplanen 

och att Region Stockholm står för kostnader för flytt av dessa.  

 

Den befintliga parkeringsytan vid Brantvägen/Fisksätravägen, som i 

järnvägsplanen föreslås som tillfällig nyttjanderätt, är allmän plats. För att 

använda marken till etablering m.m. krävs polistillstånd och kommunen tar 

även ut en avgift/taxa.  

 

Den fria höjden i den befintliga gång- och cykeltunneln ska bibehållas även efter 

föreslagen förlängning av tunneln. Det målade konstverket i tunneln behöver 

förlängas i och med breddningen av tunneln, vilket ska bekostas av Region 

Stockholm.  

 

De cykelparkeringar som nämns i planbeskrivningen och 

gestaltningsprogrammet ska bekostas av Region Stockholm.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

En samordning med projekt Fisksätra entré sker redan idag och kommer så att 

ske fortlöpande under projektets genomförandetid 
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Framkomlighet under byggtiden kommer så långt som möjligt att eftersträvas 

vilket också framgår av de särskilda villkor som knyts till de tillfälliga 

nyttjanderättsområdena i järnvägsplanen. Vid byten mellan plattformarna står 

såväl trappor, hiss och gångvägar tillbuds för säkra passager. 

 

Områden för tillfällig nyttjanderätt avses i första hand regleras i 

genomförandeavtalet och med tillämpning av lagen om byggande av järnväg. 

 

Ansvars- och kostnadsfördelning avseende breddning av järnvägsbron och 

ändring av konstverket regleras i genomförandeavtalet. 

 

De cykelparkeringar som berörs är belägna inom mark för tillfällig 

nyttjanderätt.  Trafikförvaltningen har ett ansvar att återställa den nyttjade 

marken. I samband med återställning kan överenskommelse träffas om lämpligt 

utförande. 

 

2.1.4 Nacka energi 

Vid nybyggnation av järnvägsspåren måste aktuell lagstiftning följas och 

trafikförvaltningen måste garantera att Nacka Energis anläggningar inte 

påverkas av vagabonderande strömmar. Trafikförvaltningen måste vidta de 

åtgärder som krävs för att skydda anläggningarna, såsom jordkablar med 

jordlinor. Det är ett strikt ansvar trafikutövaren har och måste beaktas.  

 

Nacka Energi anser att trafikförvaltningen ska upprätta en handlingsplan där 

det framgår hur begränsning av förekomsten av vagabonderande strömmar kan 

göras. Där ledning ersätts av ny ska ny ledning varar i drift före rivning. Vid 

eventuell omläggning av ledning som korsar Saltsjöbanan ska ny kanalisation 

beredas. 

 

De transformatorstationer som är belägna i närheten får inte utsättas för 

sättningar eller vibrationer som kan skada byggnad och den elektriska 

utrustningen. 

 

Nacka Energi måste ha tillgänglighet till elnätet i området dygnet runt. 

Eventuell etablering eller byggnation får inte förekomma över kablarna. Arbeten 

invid befintliga elkablar måste göras i samråd med Nacka Energi och kontakt 

ska ske i god tid. Om kabelfel uppstår i samband med ombyggnationen av 

Tattby station kommer skadeståndstrappa att tillämpas.  
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Flyttning eller ändring av befintliga anläggningar såsom kablar, 

transformatorstationer och tillfälliga anläggningar som byggström bekostas av 

exploatören. Beställning ska ske skriftligt till Nacka Energi i god tid. 

 

Trafikförvaltningens svar: 

Under byggtiden vidtar Trafikförvaltningen nödvändiga säkerhetsåtgärder och 

samråder med Nacka Energi om lämpliga skyddsåtgärder. Samråd ska ske 

mellan parterna inför byggnation. Ansvarsfördelningen sker genom avtal mellan 

Nacka Energi och Trafikförvaltningen.   

 

2.1.5 Nacka vatten och avfall AB  

Vill att det redovisas hur korsande vatten, spillvatten och dagvatten berörs och 

kan omläggas. Dagvattenhanteringen norrut mot recipienten Skurusundet-

Lännerstasundet bör redovisas.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

Trafikförvaltningen kommer i detaljprojektering och inför byggstart att i samråd 

med Nacka vatten och avfall AB att vidta nödvändiga åtgärder som säkerställer 

berörda ledningar och dess funktion. Vad gäller dagvatten har 

Trafikförvaltningen tagit fram en dagvattenutredning som utgår från och följer 

Nacka kommuns riktlinjer för dagvattenhantering.  

 

 

2.1.6 Stena Fastigheter 

Stena fastigheter anser att det är viktigt att det blir högertrafik vid stationen i 

Fisksätra i och med att deras planering för utvecklingen av centrumområdet 

hänger samman med denna parameter.  

 

Det är även viktigt att trafikförvaltningen håller den tidplan som förmedlats till 

Stena Fastigheter eftersom Stenas arbeten i sin tur påverkas av 

trafikförvaltningens arbeten.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

Trafikförvaltningen utformar mötesstationen i Fisksätra och skapar 

förutsättningar för både höger- och vänstertrafik, hur trafikering ska ske 

beslutas vid trafikstart.  

 

Tidplan med byggstart tidigast år 2022 kvarstår. Trafikförvaltningen kommer 

föra en löpande kommunikation med Stena fastigheter. 
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2.1.7 Saltsjöbadens socialdemokratiska förening 

Saltsjöbadens socialdemokratiska förening ser att det är angeläget att 

Saltsjöbanans turtäthet kan öka, i och med att det planeras tillkomma ny 

bostadsbebyggelse i såväl Saltsjöbaden som Fisksätra. Det är positivt att 

plankorsningen som fanns med i samrådsversionen av detaljplanen är borttagen 

i och med att den ökat olycksriskerna på grund av bland annat spårspring.  

 

Saltsjöbadens socialdemokratiska förening ser det som nödvändigt att ha en 

trappa som leder från tågstationens södra plattform upp till gångbron över 

Fisksätravägen. Om det – trots föreningens yttrande över detaljplan för 

Fisksätra Entré – inte byggs någon trappa intill busshållplatsen upp till 

gångbron, behövs trappan vid södra perrongen även för byte mellan tåg vid 

norra perrongen och bussarna, men det blir inte lika trafiksäkert.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

Planförslaget innebär att trappor, hiss och gångvägar möjliggör säkra passager 

mellan plattformarna. 

 

2.1.8 Nätverket för Fisksätras framtid 

Nätverket för Fisksätras framtid utgår från att tåg mot Slussen avgår från södra 

plattformen, det vill säga att det blir vänstertrafik. Fördelar med vänstertrafik är 

att det är smidigt och lätt att ta sig upp på plattformen och byta till buss i 

Fisksätra. 

 

Nätverket för Fisksätras framtid förutsätter att Saltsjöbanan förses med 

bullerskydd i och med att det är många människor som bor intill Saltsjöbanan. 

Kurvan som leder in mot stationen västerifrån är alldeles för snäv och ger 

upphov till ett mycket störande gnissel när tåget passerar. I samband med 

utbyggnaden av dubbelspåren bör även detta problem åtgärdas. 

Bullerskyddsåtgärder bör inte bara innefatta de nya bostadshusen. Befintliga 

radhus på Fiskarhöjden är kraftigt störda av trafiken redan idag och erfordrar 

bullerskyddande åtgärder.  

 

Nätverket för Fisksätras framtid ser att det blir en negativ konsekvens att 

trappan, som förbinder gångvägen från Fiskarhöjden med gångtunneln under 

Saltsjöbanan, kommer att tas bort. Det innebär försämrade förhållande för 

boende på Fiskarhöjden samt kontakten för övriga Fisksätra till 

återvinningsstationen. Förslaget till järnvägsplanen och detaljplanen bör 

därmed ändras så att trappan kan vara kvar, i befintligt eller nytt läge. Risk 

finns annars att man får gångtrafikanter på bilvägen. 
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Fisksätravägen kommer att korsas i plan av många gående, till följd av att 

Fisksätra station kommer att förses med en plattform på södra sidan av spåret. 

Därmed måste stor hänsyn tas till detta när plattformar och anslutning av 

gångförbindelser till denna utformas.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

Trafikförvaltningen utformar mötesstationen i Fisksätra och skapar 

förutsättningar för både höger- och vänstertrafik, hur trafikering ska ske 

beslutas vid trafikstart.  

 

Planförslaget innebär att trappor, hiss och gångvägar möjliggör säkra passager 

mellan plattformarna. 

 

Bullerutredningen kompletteras för att utreda behov av ytterligare 

skyddsåtgärder. Trafikförvaltningen att ta ställning till åtgärder som följer 

trafikförvaltningens riktlinjer för buller och vibrationer. 

 

Frågan om passager över Fisksätravägen hanteras i utformningen av 

detaljplanen för Fisksätra entré. 

 

2.1.9 Nacka miljövårdsråd 

Nacka miljövårdsråd ställer sig positiva till byggandet av en mötesstation i 

Fisksätra. Däremot anser de att förslaget till järnvägsplanen är svårt att förstå 

och därmed svårt att ge synpunkter på. De anser att frågan om hur station, 

vägar och bebyggelse samverkar till en väl avvägd helhet inte är färdigblandad. 

Det gäller både stationens närområde och kopplingen till gång- och 

cykelvägnätet i stort samt vägtrafiken som ska samsas med gångtrafiken och 

busshållplatsen. Det behövs buffertzoner för trygg passage och god gestaltning 

för gång- och cykeltrafikanter för att undvika trånga passager. 

Trafikförvaltningen måste tillsammans med kommunen ta ett större ansvar för 

stationens närområde och se till de åtgärder som krävs för att tillgodose 

trafiksäkerheten i området. Nacka miljövårdsråd anser att behovet av en 

detaljplan för stationsområdet, som har ett brett perspektiv, är akut.  

 

Nacka miljövårdsråd saknar en jämförelse mellan dagens förslag på 

järnvägsplanen med den stationslösning som presenterades i 

detaljplaneförslaget av som kommunen gick ut med på samråd år 2015.  
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Nacka miljövårdsråd saknar motiv bakom de lösningar som valts för stationens 

utformning. En tydligare koppling till annan pågående planering i närområdet 

borde ske genom en programuppdatering för hela Fisksätra och en bättre 

samordning med kommun och Stena fastigheter. Detaljplanerna för 

stationsområdet och för Fisksätra entré borde behandlas parallellt eftersom det 

är tydligt att järnvägsplanen inte är ett tillräckligt beslutsunderlag för att en 

översikt av planerad planering ska ges. Nacka miljövårdsråd anser att det är 

svårt att ta ställning till stationsförslaget innan fler översiktliga frågor fastställts.  

 

Nacka miljövårdsråd anser att väntkurarnas kapacitet behöver undersökas 

eftersom Fisksätra station är en av Saltsjöbanans mest frekventerade stationer. 

Även gestaltningen av stationsområdet behöver bearbetas och förtydligas och 

inkludera stödmurar, trappor och ramper i materialet. Även de slänter eller 

gröna mellanrum som idag ersätts av hårdgjorda ytor behöver beskrivas och 

motiveras. Vyer av området behöver kompletteras med vy från busshållplatsen 

och över det blivande entrétorget.  

 

Nacka miljövårdsråd föredrar vänstertrafik på Saltsjöbanan, då tågen mor 

Stockholm avgår på södra plattformen och därmed lättare att nå från 

centrumbebyggelsen. Nacka miljövårdsråd anser att trafikförvaltningen bör 

analysera Saltsjöbanans kapacitet och förklara hur underliggande beräkningar 

utförts för att motivera att målet med 12-minuterstrafik kan uppnås. Nacka 

miljövårdsråd ställer sig frågande till huruvida 12-minuterstrafik kommer att 

påverka bullret i Fisksätra genom hög fart på kurvorna samt om nya växlar 

kommer generera lägre eller högre bullernivåer. 

 

Den bullerutredning som gjorts för järnvägsplanen utgår ifrån dagens 

bebyggelse men bör även inkludera framtida Fisksätra och tillkommande 

bostäder. En gemensam bullerutredning bör tas fram för de olika 

planområdena.  

 

Närboende är idag redan påverkade av buller från Saltsjöbanan. Bulleråtgärder 

längs banan bör göras på samma sätt som i exempelvis Storängen eftersom det 

är ineffektivt att hantera bulleråtgärder i efterhand.  

 

Information från trafikförvaltningen om äldre tunnelbanevagnar ska byggas om 

för Saltsjöbanan efterfrågas i och med att äldre tunnelbanevagnar alstrar mer 

omfattande bullerstörningar. Information om avstängda gång- och cykelvägar 

och ersättningstrafik under byggtiden behöver redovisas. 
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De underlagsutredningar som tagits fram till järnvägsplanen och 

bebyggelseområdet bör uppdateras och vara gemensamma eller koordinerade.   

 

Möjligheten att behålla en trappa som idag går direkt ner i gångtunneln mot 

Fiskarhöjden måste utredas för att säkerställa en trafiksäker passage för 

exempelvis skolbarn.  

 

Information om hur Saltsjöbanan påverkas av pågående och kommande 

ombyggnadsprojekt såsom total tid för Saltsjöbanans avstängning och 

möjligheter för Fisksätras invånare att utnyttja Saltsjöbanan, bör beskrivas. 

 

Trafikförvaltningens svar: 

Järnvägsplanens syfte är att möjliggöra dubbelspår vid stationen. Övriga 

förändringar intill planområdet som rör Fisksätra centrum och Fisksätravägen 

hanteras inom ramen för Fisksätra entré. Samordning mellan kommunen, 

trafikförvaltningen och Stena fastigheter har skett kontinuerligt för att säkra 

god tillgänglighet och gångtrafikmönster till och från stationen. 

 

I järnvägsplanen planeras det tillkomma ett spår på södra plattformen och 

därmed ytterligare väntkurer. I och med att resenärerna fördelas på 

plattformarna bedöms väntkurernas kapacitet tillgodoses. 

Järnvägsanläggningens placering bedöms tillgodoses i de vybilder som är 

framtagna. Det är därmed inte aktuellt att ta fram ytterligare vybilder. 

 

Trafikförvaltningen utformar en järnvägsplan för mötesstationen i Fisksätra och 

skapar förutsättningar för 12-minuterstrafik och både höger- och vänstertrafik, 

hur trafikering ska ske beslutas vid trafikstart. Utformning av övrig sträcka av 

järnvägen, såsom kurvradierna i stationens närhet, ingår inte i järnvägsplanen.  

 

Bullerutredningen utgår från järnvägsanläggningens förutsättningar och 

påverkan. Det är därmed inte aktuellt att ta fram en gemensam bullerutredning 

för järnvägsplanen och framtida förändringar i Fisksätra och tillkommande 

förändringar.  

 

De gång och cykelvägar som tas i anspråk under byggtiden kommer att ersättas 

med tillfälliga gång- och cykelvägar eller tillåta fortsatt användning för allmän 

trafik. Bestämmelser införs i järnvägsplanen som säkerställer detta. 

 

De underlagsutredningar som ingått i samrådshandlingarna för järnvägsplanen 

har bedömts varit aktuella och är därmed anses de inte behöva uppdateras. Det 
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är inte aktuellt att samordna underlagsutredningarna med andra pågående 

projekt eftersom projekten har olika utgångspunkter och förhållningssätt.  

 

Den befintliga trappan ner till gångtunneln kommer stängas då utrymmet 

behövs för järnvägsanläggningen. Vid ombyggnaden av Fisksätravägen föreslås 

anläggas en gångbana längs vägen fram till södra plattformen. 

 

Utbyggnaden av mötesstationerna planeras utföras så samordnat det är möjligt 

med andra projekt inom program Saltsjöbanan och utbyggnaden av tunnelbana 

i Nacka för att minska påverkan.  Detsamma gäller samordning med bland 

annat kommunens genomförande av detaljplanen för Fisksätra entré.  Inför 

planerade byggstarter kommer informeras om avstängningar och 

ersättningstrafik. 

 

2.1.10 SPF Seniorerna Saltsjöbaden 

SPF Seniorerna Saltsjöbaden ser det som positivt att det blir dubbelspår 

eftersom det är en förutsättning för ökad turtäthet och förslaget beaktat 

personer med en funktionsnedsättning i och med att det finns tunnlar och 

övergångar av spåren. Hissen från plattformen upp till gång- och cykelbron är 

särskilt viktig. Här behöver också påpekas att framkomligheten fungerar för alla 

äldre och de med funktionshinder, under byggperioden. 

 

Trafikförvaltningens svar: 

Det kommer att finnas en tillgänglig passage över spårområdet. 

Trafikförvaltningen vill dock påminna om att stationen kommer att stängas 

under byggnation.  

 

 

 

2.1.11 Saltsjöbadens Villaägarförening och Saltsjöbadens Hembygdsförening 

Saltsjöbadens Hembygdsförening och Saltsjöbadens Villaägarförening är 

positiva till att Fisksätra station byggs och de bullerdämpande förslagen 

genomförs. Även om decibelnivåerna ligger inom riktvärdena så innebär en 

tätare trafik större påverkan på de villor och flerfamiljshus som gränsar till 

Saltsjöbanan. En stor förbättring för de boende efter Saltsjöbanan skulle vara 

att Saltsjöbanan utrustades med en ny vagnpark. Vagnarna idag är slitna och 

förslaget att ersätta dem med tunnelbanevagnar är en dålig lösning. 

 

Trafikförvaltningens svar: 

För närvarande finns inga beslut om byte av vagnpark. Järnvägsplanen utgår 
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från befintliga förhållanden och den vare sig förutsätter eller tar ställning till 

eventuella nya vagnar och fordon. 

 

 

  

2.2 Synpunkter från övriga och allmänheten 

Vanligt förekommande yttranden berör buller, tillgänglighet samt 

ersättningstrafik under byggtiden. Då många av synpunkterna som inkom 

under öppet hus är av liknande karaktär ges ett sammanfattande svar på 

samtliga synpunkter.  

 

Bullerutredningen utgår från järnvägsanläggningens förutsättningar och 

påverkan. De kompletterande mätningarna och beräkningarna som utförts efter 

samrådet visar att de åtgärder som är nödvändiga på grund av byggande av 

mötesstationen berör flerbostadshusen i Fisksätra. Järnvägsplanen 

kompletteras med bestämmelse om erbjudande av bullerskyddsåtgärder på 

balkonger enligt bullerutredningens förslag. 

 

Utbyggnaden av mötesstationerna planeras utföras så samordnat det är möjligt 

med andra projekt inom program Saltsjöbanan och utbyggnaden av tunnelbana 

i Nacka för att minska påverkan.  Detsamma gäller samordning med bland 

annat kommunens genomförande av detaljplanen för Fisksätra entré.  Inför 

planerade byggstarter kommer informeras om avstängningar och 

ersättningstrafik. 

 

Under byggtiden kommer tillgängligheten till gång- och cykelförbindelser som 

berörs av järnvägsplanen att säkerställas. Bestämmelserna om tillfälliga 

nyttjanderätter har kompletterats där de berör gång- och cykelvägar norr om 

järnvägen som säkerställer att förbindelser kommer att finnas under hela 

byggtiden.  

 

 

 

2.2.1  Lillängens Egnahemsförening, Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening, 

Tjänstemännens Egnahemsförening, Storängstraktens Villaägarförening 

och Nätverket Nackabor Mot Buller. 

Ordförandena i rubricerade föreningar och Företrädare för nätverket Nackabor 

mot buller motsätter sig inte tätare trafik på Saltsjöbanan men menar att 

bullerutredningen tillhörande planförslaget innehåller brister och behöver 

kompletteras.  
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De menar också att om en ökning av turtätheten leder till ökat buller innebär 

det en oacceptabel försämring. De menar vidare att bullersituationen för hela 

sträckan mellan Saltsjöbaden/Solsidan och Henriksdal bör utredas. Det 

trafikbuller som genereras med de förändringar som redan skett eller föreslås 

ske längs nämnda sträcka ska klara riktvärden vid nybyggnation eller väsentlig 

ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

Enligt bullerutredningen överskrids riktvärden för maximala ljudnivåer för 

flerbostadshusen mitt emot stationen, bostäderna vid Fiskarhöjden samt 

Fisksätraskolan. Förslag på bulleråtgärder i form av inglasade balkonger på 

fastigheten Erstavik 26:115 och 26:117 anses därför inte tillräckliga. Dessutom 

menar man att rätten att kunna vistas utomhus i acceptabelt bullerskyddad 

miljö i direkt anslutning till sin bostad inte bör begränsas med påtvingad 

inglasning av balkongerna.  

Planförslaget samt järnvägsplanen måste hantera samtliga bostads- och 

vistelseytor där bullernivåerna överskrids. Beräkningarna i bullerutredningen 

har både för maximala och ekvivalenta ljudnivåer gjorts vid markplan, 

2 m över mark, vilka inte är representativa för bostäder belägna högre upp i 

flerbostadshusen. 

 

Med de gamla vagnarna som idag trafikerar Saltsjöbanan förekommer ofta 

spårskrik både i kurvor och vid inbromsningar varför detta särskilt bör beaktas i 

utredningen.  

Vidare framhålls att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram 

för järnvägsplanen i sin helhet eftersom planförslaget innebär en försämrad 

boende- och vistelsemiljö. Slutligen anser man att det erfordras ett adekvat 

faktaunderlag och en analys av systemets tekniska skuld och 

miljöskulden i regionen innan beslut i frågan fattas. 

 

Trafikförvaltningens svar: 

Den bullerutredning med kompletteringar som tagits fram avser det område 

som berörs av upprättande av järnvägsplan. Det är också det område där de 

riktvärden för buller Riksdagen fastställt och Trafikförvaltningens riktlinjer ska 

klaras. Bullerutredningen utgår från järnvägsanläggningens förutsättningar och 

påverkan. De kompletterande mätningarna och beräkningarna som utförts efter 

samrådet visar att de åtgärder som är nödvändiga på grund av byggande av 

mötesstationen berör flerbostadshusen i Fisksätra. Järnvägsplanen 

kompletteras med bestämmelse om erbjudande av bullerskyddsåtgärder på 

balkonger enligt bullerutredningens förslag. Trafikförvaltningens åtaganden 

beträffande bullerskyddsåtgärder utgår från de riktvärden som riksdagen 
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fastställt eller Trafikförvaltningens riktlinjer gällande väsentlig ombyggnad av 

spårinfrastruktur. 

 

Länsstyrelsen har mot bakgrund av genomförda samråd, yttranden samt övrigt 

underlag gjort bedömningen att den planerade mötesstationen i Fisksätra inte 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därmed behövs inte en 

miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplanen tas fram. 

 

 

2.2.2  Privatpersoner 

Trappan till gångtunneln som förbinder gångvägen från Fiskarhöjden till 

Fisksätra station önskas vara kvar, eventuellt flyttas en bit utifrån spårområdets 

behov på grund av att gångtrafikanter inte ska behöva korsa vägbanan, 

alternativt för att inte gena eller gå längs vägbanan.  

 

Den trappa från centrumhuset mot torget, tåget och bussarna saknas i förslaget. 

Vad är anledningen till att den tagits bort? Det skulle vara attraktivt att tillskapa 

en välkomnande entré till Fisksätra och torget.   

 

Det är viktigt att det finns en hiss som är tillgänglig dygnet runt från tåg och 

busstationen. 

 

Trafikförvaltningens svar: 

Den befintliga trappan ner till gångtunneln kommer stängas då utrymmet 

behövs för järnvägsanläggningen. Vid ombyggnaden av Fisksätravägen föreslås 

anläggas en gångbana längs vägen fram till södra plattformen. 

 

Den trappan som fanns gick mot torget, Saltsjöbanan och bussarna har tagits 

bort med anledning av ett säkerhetskrav.  

 

Det finns ingen hiss planerad som ska leda från Saltsjöbanan till busstationen. 

Trafikförvaltningen hänvisar till Fisksätra centrums hissar.  

 

2.2.3 Privatperson 

Hen reser mycket kollektivt, däribland Saltsjöbanan, men behöver, på grund av 

sjukdom, använda sig av en el-scooter sedan två år tillbaka för att lättare ta sig 

fram. För att det ska vara lätt ta sig ombord på Saltsjöbanan behöver 

plattformen tillgänglighetsanpassas och vara i höjd med tågens dörrar. Det är 

inte alltid lätt att hitta en vagn att åka in i. Det kan även vara betydande 
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nivåskillnader beroende på var i tåget du sitter och variera från station till 

station. 

 

Vikten av bra ramper som inte är så smala och har tvära svängar efterfrågas. 

Svängradien är ibland väl snålt tilltagen. Hen har även ett önskemål om en mer 

tydlig markering om var rampen finns. 

 

När nu Saltsjöbanan stänger, innebär det att boende i Fisksätra som är beviljade 

rullstollstaxi, kan räkna med att få fler resor än de 500 är beviljade idag.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

Plattformarna vid Fisksätra station kommer att utformas för att plattformar och 

tåg ska ligga i samma nivå. Trafikförvaltningen följer riktlinjer för tillgänglighet, 

dock kan avstånd mellan vagn och plattformar ändå variera.   

 

För frågor gällande rullstolstaxi hänvisas till den enhet som beviljar resor. 

 

2.2.4 Privatperson 

”Plats för även framtida bebyggelse tills, Tvärbanalösning på Högre hus? 

Mångfald med trädgårdsstad i. Kvarter med hyresrätt som kan integreras i. Men 

också mer planinflytande. Helt enkelt ska vi ha en levande stadsdel, får vi också 

bygga den. Upptänd kraft och energi. Och en växel som är låg. Beskrivningen av 

handlingen måste nå ut. Vi tar fullt miljöansvar. Sopa banan till hemma. Där 

ingen är indifferent? Vi måste också loss för andra. Om en full stadsdel kan 

byggas så. Hur ska ni göra med era centralare delar av Nacka bakom er? 

Jag tycker dessa… Låg nivå på planverktyget alltså. Man kan ska kunna satsa en 

femma på att inte få ett erbjudande. Hur i så fall är den inre interiören löst? Och 

gatan sysslar med sig själva? Ska detta bli bra miljö i en stadsdel? Med vänlig 

hälsning xxxxxx” (Texten är "renskriven" ur brevet) 

 

Trafikförvaltningens svar: 

Med en mötesstation i Fisksätra bidrar trafikförvaltningen till att Fisksätra kan 

utvecklas vidare. Trafikförvaltningen tar hänsyn till miljöaspekter i 

järnvägsplanen genom att utforma planen efter de riktlinjer som 

trafikförvaltningen har samt beakta de miljövärden som finns i anslutning till 

området.  

 

2.2.5 Anonymt mail 

Jag är EMOT att man bygger en dubbelspårig tågstation i Fisksätra 
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Alla SL-s projekt tar evigheter. Ni har hållit på med Slussen i en evighet och det 

är fortfarande inte klart. Buller / damm -miljö/ hälso effekter etc. 

Folk som bor i förorter vill andas frisk luft. Vill man ha föroreningar och buller 

flyttar man in till stan. Vi har just genomlidit flera somrar utan fungerande 

tågtrafik -när SL har jobbat med Saltsjöbanan. Räcker inte det? Måste vi 

fortsätta plågas? Är 100% emot Nacka Kommuns byggplaner av Fisksätra + 

planer att förvandla Nacka till en "stad". Om SL / Nacka Kommun får sin vilja 

igenom kommer Fisksätra förlora sin funktionalitet. Tåg vart 20-e minut är helt 

ok. Det är lagom intervall stora delar av dygnet. Enda undantaget är väl i 

rusningstrafik - men då kan man sätta in några direktbussar som komplement. 

Planen / designen för dubbelspåret är dåligt utformad. Om man i sista stund 

skulle vilja åka i en annan färdriktning finns det inget lätt / snabbt sätt att 

komma över till den andra sidan av spåret. Idag är det bara att stå kvar om man 

ändrar sig och vill åka in till Stockholm ist för Saltis/Solsidan. Är det dubbla 

spår måste man springa över el. under bron på bara nån minut. Så skrota 

planen. Det är ok som det är. 

 

Trafikförvaltningens svar: 

Program Saltsjöbanan har i uppdrag att genomföra upprustnings- och 

moderniseringsåtgärder på banan mellan Slussen och Saltsjöbaden samt 

Solsidan. Åtgärderna syftar till att öka kapaciteten i kollektivtrafiken. Som ett 

led i programmet avses bl.a. ny mötesstation att byggas i Fisksätra. 

 

 

3 Underlag  

Inkomna synpunkter finns i sin helhet diarieförda under diarienummer SL 

2017-0736. 

 

 

 

 

 

 


