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 Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan  

Program Saltsjöbanan 

Projekt Kapacitetsåtgärder, mötesstation 

Tattby   

 

Järnvägsplan och samrådsredogörelse 

 

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 
Tattby. Vidare är syftet att visa trafikförvaltningens svar samt hur synpunkterna 
har beaktas inom projektet.  
 
Järnvägsplaneprocessen för mötesstationen i Tattby har inletts med en 
utredning om verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) 
eller ej. Detta har gjorts genom ett så kallat undersökningssamråd, (enligt 6 kap 
23§ miljöbalken) med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt 
berörda under sommaren 2018. Samrådet omfattade även ett så kallat 
avgränsningssamråd (enligt 6 kap 29-32§§ miljöbalken). Syftet med samrådet 
var att få in berördas synpunkter om den planerade mötesstationen i Tattby 
antas medföra en betydande miljöpåverkan samt vilka miljöfrågor som är 
särskilt viktiga att studera vidare. Länsstyrelsen i Stockholms län gjorde, utifrån 
inkomna yttranden, bedömningen att mötesstationen i Tattby inte antas 
medföra betydande miljöpåverkan och därmed behövs inte en 
miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplanen tas fram.  
 
Järnvägsplanen var ute på samråd under våren 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 antas medföra BMP har 
samrådskretsen definierats utifrån projektets omfattning och den påverkan det 
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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 11 juni – 9 juli 2018. 

Under samrådet inkom det 8 yttranden. Dessa yttranden tillsammans med 

minnesanteckningar från samrådsmöte med Samskolan i Tattby skickades in till 

länsstyrelsen som beslutsunderlag för beslut om betydande miljöpåverkan. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade 2018-08-31 enligt 2 kap 4§ lag om 

byggande av järnväg att projektet inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan.  

 

Samråd av järnvägsplanen pågick mellan 13 mars – 10 april 2019. Samtidigt höll 

Nacka kommun samråd för detaljplanen. Ett öppet hus av järnvägsplanen hölls i 

Samskolans matsal, Tattby 2019-03-20 mellan kl. 16.00–19.00. Representanter 

från trafikförvaltningen och Nacka kommun fanns tillgängliga på plats för att 

svara på frågor om järnvägsplanen och detaljplanen. Cirka 50 personer kom till 

det öppna hus i Samskolans matsal, Tattby. Handlingarna fanns tillgängliga 

digitalt på trafikförvaltningens hemsida samt tillgängliga i pärmar på 

trafikförvaltningen – Region Stockholm, Nacka stadshus samt biblioteket i 

Tippen. Ett separat utskick till myndigheter och fastighetsägare med flera 

gjordes inför samrådet. Samrådet kungjordes i Dagens Nyheter och i de lokala 

tidningarna Mitt i Nacka, Nacka Värmdöposten och Saltsjöbladet den 12 mars 

2019. Inför öppet hus gjordes ett separat inlägg på Facebook den 17 mars 2019. 

Annons och inbjudan till samråd finns i Bilaga 2.  

 

Efter inkomna synpunkter vid öppet hus samt inkomna synpunkter hölls ett 

kompletterande samrådsmöte med fastighetsägare i Tattby avseende buller. Det 

kompletterande samrådsmötet hölls på trafikförvaltningens projektkontor i 

Sickla den 2019-05-23. 
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2 Inkomna synpunkter och trafikförvaltningens 
kommentarer för avgränsnings- och 
undersökningssamrådet 

Under samrådet för avgränsnings- och undersökningssamrådet för 

mötesstationen i Tattby inkom 9 yttranden, varav 4 från berörda 

remissinstanser (varav en är minnesanteckningar) och 5 stycken från boende 

och allmänhet. 

 

Följande remissinstanser har inga synpunkter:  

- Trafikverket 

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

- Naturskyddsföreningen Nacka 

- Saltsjöbadens golfklubb 

- Saltsjöbadens hembygdsförening 

- Naturskyddsföreningen Saltsjöbaden 

- Saltsjöbadens villaförening 

 

Följande remissinstanser har synpunkter. 

- Nacka kommun 

- Södertörns brandförsvarsförbund 

- Nacka miljövårdsråd 

- Saltsjöbadens samskola (minnesanteckningar) 

 

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 Nacka kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden menar att planen inte behöver utgöra 

betydande miljöpåverkan. Nacka kommun förutsätter att bullernivåer från både 

tågtrafik och byggnation utreds och riktvärden klaras. Bullerutredningar från 

upprustningen måste dateras med nyinkomna ljuddata från Saltsjöbanan. I 

utredningarna för upprustningen var ljuddata för tågen mycket lägre än de är 

idag. Detta ihop med att turtätheten nästan fördubblas, gör att närboende kan 

bli mer störda.  

 

För byggskedet ska ett egenkontrollprogram för miljö och hälsa göras. 

Information om detta finns tillgänglig på Nacka kommuns hemsida.  
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Trafikförvaltningens svar: 

I arbetet med järnvägsplanen kommer bullerutredning att genomföras i syfte att 

utreda nuvarande och framtida bullernivåer. Utredningen kommer att utgå från 

och följa Naturvårdsverkets riktlinjer samt trafikförvaltningens riktlinjer 

beträffande buller och vibrationer. Med utredningen som underlag kommer 

förslag på åtgärder att tas fram för att riktvärden ska hållas.  

 

 

2.1.2 Södertörns brandförsvarsförbund 

Södertörns brandförsvarsförbund har inte något ytterligare att tillägga ur risk- 

och säkerhetssynpunkt utöver vad som redan beskrivits i samrådshandlingarna. 

 

Det som särskilt ska beaktas är att den befintliga plankorsningen planeras att 

stängas och gående kommer att hänvisas till gång- och cykelväg under 

Saltsjöbanan. Detta kommer att väsentligt öka säkerheten för gång- och 

cykeltrafikanter.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

Den riskidentifiering som genomförts ska inarbetas i det fortsatta arbetet med 

framtagandet av järnvägsplanen för att så långt möjligt reducera risker och öka 

säkerheten. 

 

2.1.3 Saltsjöbadens Samskola (minnesanteckningar) 

Möte med Saltsjöbadens Samskola ägde rum 19 juni 2018 i Samskolan, Tattby.  

 

Deltagare på mötet var:  

 

Britta Wikman, rektor på Saltsjöbadens Samskola 

Tomas Ramstedt, projektledare 

Åke Holm, plansamordnare 

Sanna Almheden, miljösamordnare 

Maria Bergslind, miljösamordnare 

 

Inför mötet har Samskolan/Britta Wikman fått ta del av utskick med 

beskrivning av projektet, miljöaspekter och syfte med samrådet samt ritning 

med avgränsning av järnvägsplaneområdet och spårprofil.  

 

Britta Wikman framförde att skolan överlag ser positivt på en modernisering av 

Saltsjöbanan och den ökade turtätheten som projektet möjliggör. Britta 

Wikman framförde även att skolelever tidigare blivit avsläppta i den skarpa 
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kurvan, Skyttevägen/byvägen, på norra sidan järnvägen då det finns risker 

kopplade både till biltrafiken och plankorsningen. Samskolan har arbetat aktivt 

med frågan och nu sker istället lämning och hämtning via Samskolevägen.  

 

Britta Wikman menar att störningar under byggtiden är en aspekt som skolan 

ser som viktig. För att skapa så stor acceptans som möjligt och för att 

upprätthålla en tydlig kommunikation mellan projektet och skolan anser Britta 

Wikman att det är viktigt med tydlig information från projektet. Därmed bör 

projektet ha en utsedd kontaktperson som kan svara på frågor under byggtiden.  

 

Det är även viktigt att byggarbetsplatsområdet är tydligt avgränsat/avspärrat för 

att minimera risken att nyfikna elever går in på byggarbetsplatsområdet.  

 

En del sprängningar och bullrande arbeten kommer att ske under byggtiden och 

därmed är det viktigt att se över planeringen av arbeten, och om möjligt, 

förlägga de mest bullrande och störande arbeten till tiden då skolan är stängd, 

såsom under sommaren.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

Kontaktpersoner kommer att meddelas för kommunikation under 

genomförandetiden. Störningar under byggtiden hanterar trafikförvaltningen 

genom att följa riktvärden för byggbuller, miljöplaner och 

miljökontrollprogram. Planeringen, med avspärrningar, säkerhetsanordningar 

m.m. kommer att ske enligt gällande arbetsmiljö- och säkerhetsregler. 

 

 

2.1.4 Nacka miljövårdsråd 

Nacka miljövårdsråd efterlyser ett tydligare samarbete mellan 

trafikförvaltningen och Nacka kommun kring underlag och förslag till 

mötesstationen i Tattby. Nacka miljövårdsråd anser att det är ett snävt synsätt 

att kommunens planer inte framgår i och med att spårförändringarna 

funktions- och miljömässigt hör ihop med omgivande område, parkering m.m. 

 

Trafikförvaltningens underlag inför samrådet är extremt kortfattat och 

redovisar inte tidigare dokument från kommunen i ärendet. ”Ritningar” visar 

förändringar utanför avgränsningsförslaget för kommande järnvägsplan. 

Nackaborna vill naturligtvis se och ta ställning till miljökonsekvenserna i hela 

närområdet, vilket försvåras av det begränsade underlaget. Nacka miljövårdsråd 

ställer sig frågande till varför kommunens tidigare start-PM för 
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detaljplanearbetet, KFKS 2014/717-214, inte bifogades samrådshandlingarna. 

Även översiktsplanen som nyligen reviderats borde kommenteras.  

 

Riksintressen och kulturmiljö redovisas inte tillräckligt anser Nacka 

miljövårdsråd. Det nämns i underlaget att järnvägen är av riksintresse. 

Saltsjöbadens Samskola är en av Saltsjöbadens viktigaste karaktärsbyggnader 

som ska samspela med den nya järnvägsmiljön. Även villabebyggelsen i 

närområdet har höga kvaliteter som bör analyseras. Teknikhusets placering och 

utformning bör också noga beaktas. 

 

Det framgår att Neglingemaren är ett känsligt vattenområde och recipient för 

dagvattnet. En bred analys av projektet ihop med de betydligt större 

förändringar som planeras kring Saltsjöbadens centrum som också ingår i 

avvattningsområdet behöver genomföras.  

 

Nacka miljövårdsråd förutsätter att bullerfrågan beaktas och lämpliga skydd 

redovisas.  

 

Hur 12-minuterstrafik ska genomföras på hela banan framgår inte av 

samrådsförslaget, inte heller hur de olika projekten längs Saltsjöbanan påverkar 

trafiken. Mötesstationen ska i samverkan med mötesstationen i Fisksätra 

alternativt i Östervik. När sker samråd om den mötesstation som ligger på 

huvudbanan?  

 

Tattby stations nya perronger ligger längre från bebyggelsen än nuvarande 

perrong. Lutningen av ramperna mot respektive perrong behöver analyseras 

ihop med gång- och cykelvägen som passerar under järnvägen. Det finns en 

olycksrisk när snabb cykeltrafik konfronterar tågresenärer som kommer från 

ramperna. Saltsjöbanans barriäreffekt ökar när plankorsningen för gångtrafik 

slopas. Övergångsstället vid Byvägen behöver noga studeras med tanke på ny 

anslutning till bilparkeringen. Säkra skolvägar måste prioriteras.  

 

En tydlig redovisning av värdefulla träd och vilka av dessa som försvinner och 

som sparas krävs för att bedöma projektets konsekvenser. Dalgången bör 

analyseras i ett landskapsperspektiv. Järnvägsbankens utformning längs 

dalgången bör studeras. Oberoende av om en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) krävs eller ej behöver miljökonsekvenser hanteras. 
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Trafikförvaltningens svar: 

Trafikförvaltningen och Nacka kommun har ett kontinuerligt samarbete och 

arbetsmöten mellan järnvägsplanen och detaljplanen för Tattby station. Nacka 

kommun ansvarar för detaljplanen för området medan trafikförvaltningen 

ansvarar för järnvägsplanen, detta är två skilda processer och går in under två 

olika lagar. Detaljplanen lyder under plan- och bygglagen och järnvägsplanen 

under lagen om byggande av järnväg. De handlingar som bifogats till 

avgränsnings- och undersökningssamrådet hanterar endast järnvägsplanen och 

dess avgränsning. Handlingar som rör kommunens planering för detaljplanen 

är inte en del av dessa men lyfts i andra forum.  

 

Ytterligare utredningar kommer att tas fram i den fortsatta processen, däribland 

en naturvärdesinventering som redovisar värdefulla träd och områden kring 

järnvägsområdet. I järnvägsplanearbetet kommer även hänsyn tas till de 

kulturvärden som berörs. Det innefattar såväl byggnader tillhöriga 

Saltsjöbadens Samskola som teknikhusens utformning och andra relevanta 

frågor. 

 

Frågan om hantering av dagvatten är också något som kommer att utredas 

vidare för att klargöra eventuella behov av åtgärder för att minimera belastning 

till recipienter. 

 

I arbetet med järnvägsplanen kommer bullerutredning att genomföras i syfte att 

utreda nuvarande och framtida bullernivåer. Utredningen kommer att utgå från 

och följa Naturvårdsverkets riktlinjer samt trafikförvaltningens riktlinjer 

beträffande buller och vibrationer. Med utredningen som underlag kommer 

förslag på åtgärder att tas fram för att riktvärden ska hållas.  

 

Utbyggnaden av mötesstationen möjliggör för 12-minuterstrafik. Byggnationen 

av Tattby station beräknas pågå under 2022-2023. Samråd för järnvägsplanerna 

i Tattby och Fisksätra kommer att hållas under 2019. 

 

Miljökonsekvenserna kommer att hanteras i den fortsatta processen och 

redovisas i planbeskrivningen som en del av handlingarna för järnvägsplanen.   

 

2.2 Synpunkter från allmänheten 

Nedan redovisas en sammanställning av de inkomna synpunkterna från 

allmänheten och boende med trafikförvaltningens svar.  
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2.2.1 Privatperson A 

Det är viktigt att gifter inte sprids och att Neglingemaren inte påverkas negativt. 

Väsentligt för området att de karaktäristiska träden i området skyddas. 

Utbyggnaden i sig, om den sköts pietetsfullt, kan ses som en rimlig 

modernisering, men tvåspårskonstruktionen kommer rimligen att leda till att 

ett tåg passerar var femte minut mot nuvarande var tionde minut. Redan idag är 

buller bekymmersamt och stör inte bara naturområdets karaktär utan gör även 

samtal utomhus svårgenomförda. Var femte minut skulle vara en grav olägenhet 

som i stort sett skulle göra utomhusvistelsen olidlig och omöjliggöra 

sammanhängande samtal. Det är därför av yttersta vikt att utbyggnaden 

kombineras med påtagligt förbättrar bullerskydd för sträckan Tattby station till 

schaktet inför Tippens station.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

 

Naturvärdesinventering liksom förnyad dagvattenutredning kommer att 

genomföras som tydligare klargör behov av skyddsåtgärder. Detsamma gäller 

kommande bullerutredning där bedömning görs om vilka åtgärder som krävs 

för att gällande riktvärden för bullernivåer ska klaras.  

 

2.2.2 Privatpersoner B och C 

Privatpersonerna B och C har sedan den nya rälsen kommit på plats 

uppmärksammat ett högt vinande ljud, vilket ledde till att bullerskydd sattes 

upp. Dessa bullerskydd anses inte varit tillfredsställande då ljudet fortfarande är 

mycket högt, både när tåget kommer in på raksträckan samt när det bromsar. 

En konversation på uteplatsen är omöjlig och samtalen tystnas för att invänta 

när tåget försvunnit. Fastigheterna är belägna så att de enda uteplatser och 

terrass/balkong är vänt mot söder och järnvägsspåren. Tågen passerar var 

tionde minut och med detta nya förslag kommer det innebära en ökning till var 

5-6 minut, vilket innebär att det i princip är omöjligt att ha en normal 

konversation utomhus. De är starkt kritiska mot situationen som är idag och 

den ökade frekvens av tåg, som förslaget skulle innebära. De har även varit i 

kontakt med Tomas Ramstedt och Åke Alexandersson. 

 

Trafikförvaltningens svar: 

I arbetet med järnvägsplanen kommer bullerutredning att genomföras i syfte att 

utreda nuvarande och framtida bullernivåer. Utredningen kommer att utgå från 

och följa Naturvårdsverkets riktlinjer samt trafikförvaltningens riktlinjer 

beträffande buller och vibrationer. Med utredningen som underlag kommer 

förslag på åtgärder att tas fram för att riktvärden ska hållas.  
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2.2.3 Privatpersonerna D och E 

Förslaget ifrågasätts att grönområde kommer att tas i anspråk för att anlägga ny 

infartsparkering samtidigt som närliggande befintlig parkering vid skola, 

tennis- och ishall idag inte fullt utnyttjas. Samnyttjande av denna parkering, 

som idag främst används på kvällar och helger, måste vara ett mer rimligt 

förstaalternativ än att ta den gröna ängen norr om stationsområdet i anspråk, 

där många barn idag leker och där skolklasser spelar bollspel.  

 

De flesta som är i behov av en infartsparkering vid Tattby station torde vara 

antingen föräldrar som lämnar/hämtar barn eller besökande till områdets 

idrottsanläggningar. Därmed borde den befintliga parkeringsplatsen och dess 

läge vara ett utmärkt alternativ för dessa personer att ställa bilen och sedan ta 

Saltsjöbanan. Förslaget att anlägga ny plats tar dessutom onödiga resurser i 

anspråk då nyttjande av befintlig plats medför lägre kostnader, och det adderar 

en ny risk i och med tillkommande infart som är tänkt att korsa trottoaren som 

används flitigt av barn och unga. 

 

Trafikförvaltningens svar: 

Frågan om parkeringar och behov av kommunikation till och från skolan, 

idrottsanläggningar m.m. rör framförallt detaljplanefrågor som inte omfattar 

järnvägsplanen och istället lämpligen kan hanteras i kommunens fortsatta 

arbete med detaljplaner. 

 

2.2.4 Privatpersoneran E och F 

E och F anser att det redan idag är ett avsevärt buller från Saltsjöbanan när 

tåget anländer till Tattby station. Eftersom turtätheten förväntas fördubblas 

kommer även det innebära att bullret kommer att öka för boende, vilket inte är 

acceptabelt. Det bullerskydd som tidigare satts upp byggdes inte hela vägen 

fram till stationen, och heller inte från båda hållen, vilket innebär att boende på 

Sveavägen utsätts för ett obegränsat buller medan långa sträckor har fått 

bullerdämpande skydd. E och F kräver därmed samma typ av höga bullerskydd 

som finns utefter Saltsjöbadsvägen vid Ringvägens station i samband med 

denna ombyggnation.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

I arbetet med järnvägsplanen kommer bullerutredning att genomföras i syfte att 

utreda nuvarande och framtida bullernivåer. Utredningen kommer att utgå från 

och följa Naturvårdsverkets riktlinjer samt trafikförvaltningens riktlinjer 
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beträffande buller och vibrationer. Med utredningen som underlag kommer 

förslag på åtgärder att tas fram för att riktvärden ska hållas.  

 

 

2.2.5 Privatpersoner G och H 

En egen mätning av bullernivån på befintlig altan och balkong uppvisar ett snitt 

på drygt 70 dB(A) när tåg passerar med en maximalt uppmätt ljudnivå på över 

80 dB(A). En väsentlig försämring av buller tillkom i samband med byte av räls 

och de bullerskyddsåtgärder som samrådshandlingarna hänvisar till hade ingen 

som helst positiv påverkan på bullret på den del av Sveavägen där undertecknat 

bor. Deras uppfattning är att det inte vidtogs några bullerskyddsåtgärder på det 

område och därtill närliggande områden till platsen för den nya stationen i 

Tattby. Vare sig kommunen eller trafikförvaltningen har kunnat påvisa på vilket 

sätt bullerskyddsåtgärder ska kunna reducera bullret på Sveavägen, vilket anses 

att kommunen och trafikförvaltningen ännu inte vidtagit några 

bullerskyddsåtgärder som reducerar buller till tillåtna gränser, trots att 

problemet påtalats av boende på Sveavägen ett flertal gånger. Idag stannar 

samtal upp när tågen går förbi och det är heller inte möjligt att lyssna på radio 

på en normal volymnivå. Med en fördubbling av trafiken kommer problemet att 

förvärras då det innebär att ett tåg passerar var sjätte minut. Höjdskillnaden 

och bergväggen nära rälsen gör att sedvanliga plank är verkningslösa för boende 

på Sveavägen. Sannolikt kommer den planerade parkeringsplatsen i anslutning 

till stationen att förvärra bullret, då den flyttas in mot ängen och hamnar i 

samma ljudzon som järnvägen.  

 

Enligt planen kommer en parkeringsplats att förläggas i anslutning till den 

kraftiga kurvan vid Byvägen/Kyrkvägen. Dagens parkeringsplats i närheten av 

stationen utgör en trafikfara i rusningstrafik i och med hämtning/lämning. 

Planen bör omfatta enkla på- och avstigningsplatser längs Byvägen eller på 

annat sätt i anslutning till Samskolan som inte innebär att man kör in och 

vänder på parkeringen eller snarare i parkeringens in-/utfart.  

 

Beteendet hos skolbarn/ungdomar är inte alltid det som trafikplaneraren 

planerar för. Den tillgång till tåg från norra plattformen kommer att kräva att 

skolbarn/ungdomar från Samskolan kommer att behöva gå runt – västerut, ner 

under järnvägen, österut och upp via rampen. Stor risk att äldre ungdomar tar 

genvägar som inte är avsedda.  

 

Samrådshandlingarna refererar till stora träd som avskärmar 

fotbollsplanen/agile/lekplanen från rälsen och att dessa ska bevaras i största 



 

 

 

  

11(24) 

 

   

  Trafikförvaltningen 
Investeringsprojekt 

Lokalbanor 
  

 

PM 
2020-01-31 

  

Ärende/Dok. id. 

2017-0736 
 

  Infosäk. klass 

K1 (Öppen) 
 

      

möjliga utsträckning. Denna viljeyttring är för svag och dessa träd bör 

bibehållas då de dels avskärmar rälsen från lekytan och är den enda växtlighet 

som finns mellan rälsen och boende på Sveavägen.  

 

Trafikförvaltningens svar:  

I arbetet med järnvägsplanen kommer bullerutredning att genomföras i syfte att 

utreda nuvarande och framtida bullernivåer. Utredningen kommer att utgå från 

och följa Naturvårdsverkets riktlinjer samt trafikförvaltningens riktlinjer 

beträffande buller och vibrationer. Med utredningen som underlag kommer 

förslag på åtgärder att tas fram för att riktvärden ska hållas.  

 

Parkeringen läge på allmän plats hanteras av kommunen och ingår därmed inte 

i arbetet med järnvägsplanen utan är en kommunal fråga.   

 

Säkerhetsfrågor kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med järnvägsplanen 

liksom åtgärder för att bibehålla värdefull vegetation och träd. 

 

3 Inkomna synpunkter och trafikförvaltningens 
kommentarer efter Samråd för järnvägsplanen.  

Under samrådet för järnvägsplanen 13 mars -10 april 2019 för mötesstation i 

Tattby inkom 22 yttranden, varav 8 från berörda remissinstanser och 14 från 

boende och allmänhet.  

 

Följande remissinstanser har inga synpunkter:  

- Trafikverket 

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

- Naturskyddsföreningen Nacka 

- Samskolan Saltsjöbaden 

- Saltsjöbadens golfklubb 

- Saltsjöbadens hembygdsförening 

- Naturskyddsföreningen Saltsjöbaden 

- Saltsjöbadens villaförening 

 

Följande remissinstanser har synpunkter: 

- Länsstyrelsen i Stockholm 

- Södertörns brandförsvarsförbund 

- Nacka kommun 

- Nacka hembygdsförening 

- Nacka miljövårdsråd 
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- Nacka vatten och avlopp 

- Saltsjöbadens socialdemokratiska förening 

- Nacka energi 

 

 

 

Sammanfattning av genomförda förändringar av 
järnvägsplanen med anledning av samrådet 
 
Allmänhetens synpunkter berör i några fall både järnvägsplan och detaljplan för 

mötesstationen i Tattby. Synpunkterna hanteras i respektive berörd 

samrådsredogörelse. Samråd för detaljplanen hölls under perioden 13 mars – 10 

april 2019. Inkomna synpunkter från remissinstanser behandlar främst 

rörelsemönster, tillgänglighet och kopplingar intill stationsområdet, 

cykelparkeringar, naturmiljö, sulfidmineraler vid sprängning av berg, 

plantekniska frågor, befintliga ledningar och befintlig plankorsning. Inkomna 

synpunkter från föreningar och fastighetsägare behandlar främst buller, 

befintlig plankorsning, parkeringsplatser, teknikhusets placering samt 

rörelsemönster, tillgänglighet och kopplingar intill stationsområdet. Utefter 

inkomna synpunkter har planområdets avgränsning reviderats.  

 

Plankorsningen inkluderas inte i planförslaget. Frågan om 

tillgänglighetsanpassad passage över järnvägen har särskilt tagits upp mellan 

trafikförvaltningen och kommunen efter samrådstiden. En stängning av 

plankorsningen innebär att en tillgänglighetsanpassad passage kommer att 

saknas. Byggandet av mötesstationen innebär dock inte krav på stängning av 

plankorsningen. För att inte försämra tillgängligheten har trafikförvaltningen 

valt att lyfta ut stängningen av plankorsningen i förslaget till järnvägsplan. 

 

Gångväg till den södra plattformen har justerats för att möjliggöra en anslutning 

som uppfyller tillgänglighetskrav. En genväg från gång- och cykeltunneln till 

den norra plattformen har tillkommit. Teknikhuset har flyttats till ytan söder 

om spårområdet.  

 

3.1 Synpunkter från berörda remissinstanser 

 

Nedan redovisas en sammanställning av de inkomna synpunkterna från berörda 

myndigheter och organisationer med trafikförvaltningens svar.  
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3.1.1 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Plankartan ska enligt 2 kap 9§ lag (1995:1649) om byggande av järnväg 

innehålla uppgifter om vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska 

vidtas för att förebygga störningar och andra olägenheter från trafiken eller 

anläggningen. Skyddsåtgärder ska därmed redovisas på plankartan för att 

länsstyrelsen och berörda sakägare ska kunna ta ställning till planens 

miljöpåverkan. I planbestämmelsen som redovisas i samrådsunderlaget är det 

oklart huruvida bullerskydd behövs och om trafikförvaltningen kommer att 

genomföra skyddsåtgärder för att förebygga bullerstörningar i driftskedet. Detta 

innebär att länsstyrelsen eller berörda sakägare kan ta ställning till planens 

utformning med hänsyn till buller. Trafikförvaltningen bör inom ramen för 

planläggningen utreda behoven av bullerskyddsåtgärder. Om utredningen visar 

att riktvärdena överskrids kommer trafikförvaltningen behöva utreda tekniskt 

genomförbara lösningar samt ta ställning till vilka skyddsåtgärder som anses 

vara ekonomiskt rimliga och miljömässigt motiverade att genomföra. Val av 

skyddsåtgärder, exempelvis bullerplank, för att klara riktvärdena ska därefter 

säkerställas på plankartan. Trafikförvaltningen bör, på grund av att Samskolan 

är klassad som en värdefull byggnad enligt 8 kap 13§ plan- och bygglagen 

(2010:900), ta särskild hänsyn till vilken typ av fönster-/fasadåtgärd som är 

möjlig utifrån plan- och bygglagens allmänna krav om varsamhet och förbud 

mot förvanskning. Trafikförvaltningen behöver även klargöra om det finns 

behov av eventuella stomljudsreducerande åtgärder. Om åtgärder krävs ska de 

säkerställas genom reglering på plankartan. Länsstyrelsen anser att 

trafikförvaltningen bör motivera alla val av skyddsåtgärder utifrån vad som 

ansetts vara tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat i 

planbeskrivningen.  

 

Inom ramen för planläggningen bör trafikförvaltningen klargöra huruvida 

planen berör något områdesskydd, i det här fallet biotopskydd. Om planen inte 

berör något områdesskydd behöver inte lagtext återges på plankartan. 

 

Sprängning av berg kommer förekomma för att rymma den södra plattformen. 

Trafikförvaltningen behöver därmed klargöra om det förekommer sulfidhaltigt 

berg inom planområdet. Sulfidhaltigt berg kan orsaka allvarliga negativa hälso- 

och miljökonsekvenser samt orsaka försämringar av miljökvalitetsfaktorer som 

ingår i bedömningen av ekologisk och kemisk ytvattenstatus. 

 

Naturvärdesträd som sparas bör under genomförandetiden skyddas i enlighet 

med ”Standard för skyddande av träd vid byggnation” av Östberg och Stål. Det 

är förbjudet att störa vilda fåglar under häckningstid, enligt 4 § 
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artskyddsförordningen (2007:845), samt att skada eller förstöra fåglarnas 

häckningsplatser. Eventuell avverkning av träd där fåglar häckar får därför inte 

ske under perioden 1 mars – 31 juli.  

 

 

 

Trafikförvaltningens svar: 

Den bullerutredning som tagits fram för järnvägsplanen föreslår åtgärder för att 

gällande riktvärden för bullernivåer ska klaras. Av såväl planbeskrivningen som 

plankartan i granskningshandlingen kommer de skyddsåtgärder som 

trafikförvaltningen tagit ställning till med anledning av utredningen att 

redovisas.  

 

Formuleringen om biotopskyddsområde kommer inte att redovisas på 

plankartan eftersom järnvägsplanen inte berör ett sådant skyddsområde.  

 

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.  

 

Äldre träd, såsom tallar och ekar, kommer under byggtiden att skyddas i 

enlighet med ”Standard för skyddande av träd vid byggnation” av Östberg och 

Stål. Tattby station planeras att byggas under avstängningen 2022-2023 och 

störande arbeten kommer att planeras för att undvika tiden för häckning. 

 

3.1.2 Södertörns brandförsvarsförbund 

Södertörns brandförsvarsförbund anser att trafikförvaltningen bör beakta att 

det säkerställs att de identifierade riskreducerande åtgärderna enligt den 

riskidentifiering Structor tog fram 2015 inarbetas i detaljplanens projektering.    

 

Trafikförvaltningens svar:  

Plankorsningen kommer inte att omfattas av järnvägsplanen och de risker som 

kan knytas till den kommer därmed inte att reduceras. I övrigt kommer 

Trafikförvaltningen att så långt möjligt tillgodose reducering av de identifierade 

risker som framkom i riskidentifieringen. Hämtning och lämning av skolbarn 

hänvisas till parkeringsplatsen, vilket är ett mer säkert alternativt än i kurvan 

vid plankorsningen. Utformning av parkeringen ansvarar Nacka kommun för då 

den ingår i detaljplanen och inte i järnvägsplanen. Plattformarnas placering 
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säkerställer att inga fallolyckor kan ske från plattformar ner till gång- och 

cykelvägen och att inga personskador sker i form påkörning av bilar i och med 

att parkeringen är separerad från plattformarna. För att minimera risken för 

urspårning av tåg, påkörning av tredje man m.m. installeras ett ATC-system. Ett 

flertal av de identifierade riskerna som framkom i riskidentifieringen såsom 

nedrivning av kontaktledning och brand och rökutveckling på tåg regleras av 

järnvägsanläggningens regelverk.  

 

3.1.3 Nacka kommun 

Området norr om spåret intill parkeringsplatsen är i detaljplaneförslaget avsett 

för parkering och järnvägsteknik. Detta område saknas i järnvägsplanen och bör 

kompletteras med detta.  

 

En del av den tillfällignyttjande av mark, märkt T på plankartan, sträcker sig 

över in- och utfarten av befintlig parkering. Detta innebär att parkeringen inte 

kommer att kunna nyttjas under utbyggnadstiden. Kommunen anser att denna 

del av T-området utgår i järnvägsplanen.  

 

Nacka kommun anser att cykelparkering bör finnas vid Saltsjöbanans stationer 

för att bidra till ett komplett transportsystem. Cykelparkeringsplatser bör därför 

anordnas i direkt närhet till stationen. 

 

Den fria höjden för gångtunneln efter förlängningen ska bibehållas som idag. 

Trafikförvaltningen bör därmed beakta detta i fortsatta arbetet och nämna i 

planbeskrivningen. 

 

Nacka kommun saknar gångväg och trappa mellan bilparkeringen och 

gångtunneln i planförslaget. En gen gångväg för tillskapas i och med att den 

befintliga plankorsningen stängs och plattformarna flyttas västerut. Detta bör 

tas med i järnvägsplanen och utbyggnaden av en gen gångväg bör finansieras av 

trafikförvaltningen då byggnationen av mötesstationen skapar nya gångrörelser 

kring stationen.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

 

Området norr om spåret intill parkeringsplatsen ingår inte i ombyggnationen av 

mötesstationen och redovisas därför inte heller i järnvägsplanen.  

 

Eftersom plankorsningen föreslås bibehållas kommer behovet av tillfälliga 

nyttjanderättsområden under byggtiden att minska. Parkeringsytan är belägen 
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inom järnvägsfastigheten och kommer under byggtiden att behöva tas i anspråk 

som arbetsområde. Avsikten är att området därefter kan överlåtas till 

kommunen. Frågan ska hanteras i det genomförandeavtal som ska upprättas. 

 

Nacka kommun har möjlighet att i detaljplan reglera frågan om cykelparkering. 

Det behovet omfattas inte av ombyggnationen  av mötesstationen och regleras 

därför inte i järnvägsplanen. 

 

Bron över gång- och cykelvägen ska breddas för att ge utrymme för 

mötesstationens spår. Järnvägsplanen omfattar i övrigt inga åtgärder på gång- 

och cykelvägen som Nacka kommun har ansvaret för. 

 

Behovet av gångväg från parkering mot gångtunnel kanske ser annorlunda ut 

när plankorsningen bibehålls. Oavsett har kommunen möjlighet att i detaljplan 

tillgodose behovet av kommunikation till och från den parkering man redovisar 

i detaljplanen. 

 

3.1.4 Saltsjöbadens hembygdsförening 

Saltsjöbadens hembygdsförening ställer sig positiva till en ökad turtäthet på 

Saltsjöbanan och en utbyggnad som möjliggör för 12-minuterstrafik. Dock bör 

teknikhuset flyttas till andra sidan av spåret, på den plats likriktarstationen är 

tänkt för att inte dominera området samt minska risken för att minimera 

nuvarande parkering.  

 

Saltsjöbadens hembygdsförening ser gärna att utseendet på det nya teknikhuset 

bör inspireras av det gamla stationshuset i Tattby samt dagens stationshus i 

Igelboda. Även om teknikhuset i Igelboda är funktionellt är det inte estetiskt 

tilltalade. 

 

Saltsjöbadens hembygdsförening anser att plattformarna kan nås på ett enklare 

sätt, i och med att plankorsningen stängs, på grund av människor alltid går den 

kortaste vägen. Så som förslaget är redovisat innebär det att människor 

hänvisas till gång- och cykelvägen runt parkeringen och vidare till 

plattformarna. Hembygdsföreningen ser därmed att en ramp med trappa byggs 

från parkeringens norra del som ansluter till den nya gång- och cykelvägen.   

 

Trafikförvaltningens svar: 

Teknikhuset kommer att flyttas och placeras söder om järnvägsspåret för att öka 

tryggheten och kommer därmed inte att göra intrång på parkeringsytan. 
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Utseendet på teknikhuset kommer att följa samma utseende som tidigare redan 

uppförda teknikbyggnader längs Saltsjöbanan. 

 

Parkeringen ligger på allmän plats och är en anläggning som Nacka kommun är 

huvudman över. Eventuella gång- och cykelvägar samt trappor som förläggs 

inom allmän plats är därmed en kommunal fråga och ingår inte i 

trafikförvaltningens uppdrag.  

 

3.1.5 Nacka miljövårdsråd 

Nacka miljövårdsråd önskar se kopplingen till trafikförvaltningens samråd om 

BMP, vad remissinstanserna inkom med för synpunkter och vilka förändringar 

som skett bortsett från teknikhusets placering. Nacka miljövårdsråd anser att 

teknikhuset får ett exponerat läge och behöver beaktas ut ett 

trygghetsperspektiv för att undvika att personer gömmer sig bakom 

teknikhuset.  

 

Gång- och cykeltunneln blir i och med ett dubbelspår längre och utformning av 

denna behöver därmed beaktas ur ett trygghetsperspektiv.  

 

Mark är reserverad för en transformatorstation och om byggnaden byggs är det 

viktigt att de gestaltningsprinciper som redovisas följs i ett framtida 

bygglovsskede då byggnaden sannolikt blir större än teknikhuset och ligger nära 

Samskolan i Saltsjöbaden.  

 

Nacka miljövårdsråd ställer sig positiva till Saltsjöbanans upprustningsprojekt 

och mötesstationerna och undrar när samråd för Fisksätra är aktuellt.  

 

I och med att plankorsningen stängs igen anser Nacka miljövårdsråd att 

övergångsstället vid Byvägen behöver studeras till följd av säkra skolvägar.  

 

Dalgången och järnvägsbankens utformning längs dalgången bör analyseras 

utifrån ett landskapsperspektiv. Perrongen och järnvägsbanken bör inte 

skymmas av träd. Det bör tillkomma träd i nordväst mot järnvägsbanken. Nacka 

miljövårdsråd anser att det är positivt att få ingrepp sker kring nuvarande 

parkering till följd av att träden är viktiga för områdets karaktär.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

I en järnvägsplaneprocess inleds arbetet med att utreda om verksamheten, i det 

här fallet mötesstationen i Tattby, kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

(BMP) eller ej. Det görs genom samråd med länsstyrelse, kommun och enskilda 
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som antas bli särskilt berörda. Syftet med samrådet som hölls under sommaren 

2018 var att få in berördas synpunkter om den planerade mötesstationen kan 

antas medföra BMP samt vilka miljöfrågor som är särskilt viktiga att studera 

vidare. De inkomna yttrandena från samrådet tillsammans med framtagna 

underlagsutredningar, däribland en kulturmiljöanalys, utgjorde ett underlag för 

länsstyrelsen i beslutandet om mötesstationen i Tattby kan antas medföra BMP 

eller ej. Om länsstyrelsen skulle gjort bedömningen att mötesstationen skulle 

medför BMP skulle en miljökonsekvensbeskrivning behöva tas fram inom 

ramen för järnvägsplanen. I det här fallet gjorde länsstyrelsen bedömningen att 

mötesstationen i Tattby ej antas medföra BMP. Därmed behövdes ingen 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Miljöfrågorna hanteras istället i 

järnvägsplanens miljöbeskrivning i planbeskrivningen. När järnvägsplanen gick 

ut på samråd under våren 2019 var syftet att få in synpunkter från allmänheten 

och enskilda som antas bli särskilt berörda på förslaget. De synpunkter som 

inkommit under samrådstiden hanteras och besvaras i denna 

samrådsredogörelse och i fortsatt planering och utformning av järnvägsplanen.  

 

Teknikhuset kommer att flyttas och placeras söder om järnvägsspåret för att öka 

tryggheten och kommer därmed inte att göra intrång på parkeringsytan. 

Utseendet på teknikhuset kommer att följa samma utseende som tidigare redan 

uppförda teknikbyggnader längs Saltsjöbanan.  

 

I det fortsatta arbetet med järnvägsplanen avses kommunens gång- och 

cykeltunnel att förses med belysning för att öka tryggheten på platsen.  

 

Om en transformatorstation kommer att uppföras i framtiden kommer 

gestaltningen av denna följa samma utseende som tidigare redan uppförda 

teknikbyggnader längs Saltsjöbanan. 

 

Att studera övergångsstället med syfte att undersöka säkra skolvägar ingår inte i 

trafikförvaltningens uppdrag utan är en kommunal fråga.  

 

Inom ramen för upprustning av Saltsjöbanan har ett gestaltningsprogram tagits 

fram som redogör för Saltsjöbanans samtliga stationsmiljöer och hur en 

anpassning av ombyggnation av stationsområden kan göras till befintliga 

kulturmiljöer. Kompletterande gestaltningsprinciper har tagits fram specifikt 

för mötesstationen i Tattby. Gestaltningsprogrammet och 

gestaltningsprinciperna har legat till grund för förslag av utformning av 

stationsområdet och närmiljön. Gestaltningsprinciperna visar att några 

skymmande träd inte kommer att planteras längs plattformarna och 
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järnvägsbanken. Trafikförvaltningen utgår från att slänten från plattformen till 

dalgången ska rensas upp för att göra ytan mer öppen och undvika skrymmande 

vegetation och skapa en trygg yta. Frågan om huruvida nyplantering av träd i 

nordväst är aktuell hanteras av Nacka kommun och ingår inte 

trafikförvaltningens uppdrag.  

 

3.1.6 Nacka vatten och avfall AB 

Nacka vatten och avfall AB förutsätter att flytt av vatten, spillvatten- och 

dagvattenledningar som berörs av utvidgat spårområde/plattformar går att 

utföra med bibehållen funktion för ledningar samt att erforderliga 

markförstärkningar utgörs. Förlängning av gång- och cykeltunneln kan medföra 

ytterligare omläggning av knutpunkt för vattenledning. Aktuellt ledningsnät för 

flytt renoverades 2018 och är i nyskick. Samtliga kostnader för 

ledningsomläggningar belastar trafikförvaltningen. Dagvatten inom utvidgat 

spårområde ska följa Nacka kommuns riktlinjer för dagvattenhantering.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

Ett avtal kommer att träffas mellan trafikförvaltningen och Nacka vatten och 

avfall AB inför byggskedet om nödvändiga ändringar. I avtalet kommer det ingå 

ansvarsfördelning om finansiering och genomförande. Trafikförvaltningen har 

tagit fram en dagvattenutredning som utgår från och följer Nacka kommuns 

riktlinjer för dagvattenhantering.  

 

3.1.7 Saltsjöbadens socialdemokratiska förening 

Saltsjöbadens socialdemokratiska förening ser att det är positivt ur 

säkerhetssynpunkt att den nuvarande plankorsningen för gång- och cykeltrafik 

stängs. Kommunen behöver då lösa frågan om hur människor med en 

funktionsnedsättning ska förflytta sig från norra sidan av järnvägen till södra 

plattformen och skolan och till gång- och cykelvägen mot Solsidan. Backen upp 

från gång- och cykeltunneln mot Saltsjöbadens samskola är brant. 

Saltsjöbadens socialdemokratiska förening anser att det är bra att Nacka 

kommun observerat problemet men beklagligt att någon lösning på detta ännu 

inte finns vare sig på plankartan eller i planbeskrivningen.  

 

Fler kollektivtrafiknära parkeringsplatser i Nacka behövs. Parkeringsplatser på 

ängsområdet norr om nuvarande parkeringsplats för tillkomma, som redovisats 

i tidigare förslag till detaljplan, i synnerhet om antal parkeringsplatser minskar 

till följd av att trafikförvaltningen anlägger en skyddsväxel på nuvarande 

parkering.  
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Nacka kommun bör till nästa version av detaljplaneförslaget ta ett samlat grepp 

för att få ett optimalt och säkert trafikflöde i området mellan stationen, 

parkeringsplatsen och skolan/förskolan, då många barn och föräldrar rör sig 

däremellan vid hämtning och lämning. Även vid Byvägen sker hämtning och 

lämning. Att korsa vägen vid kurvan vid Byvägen är trafikfarligt och därför är 

det angeläget att det signalreglerade övergångsstället flyttas till en plats intill 

gångvägen mot tunneln under järnvägen. ”Avlämningsfickor” intill gångvägen 

där hämtning och lämning sker, på Byvägen.  

 

Gångvägar längsmed banvallen och trappor direkt ner till tunneln under 

järnvägen från såväl parkeringsplatsen som från norra perrongen bör anordnas, 

för att slippa den omväg som föreslås i samrådsförslaget och upptrampade 

genvägar. Vid stationen bör ett högt stängsel sättas upp mellan de två spåren så 

barn och andra som vill ta sig från den ena plattformen till den andra inte 

frestas att ta genvägen över spåren.  

 

Den väntkur som finns vid Tattby station idag är praktisk och var oväderskydd 

och liknande skydd bör byggas på de nya plattformarna. Det teknikhus som 

planeras på den norra perrongen bör göras så litet som möjligt.  

 

Saltsjöbadens socialdemokratiska förening saknar en förklaring till varför 

alternativet med mittplattform avfärdats. Med en sådan variant hade endast en 

gångramp från mitten av tunneln upp till plattformen behövts samt en eventuell 

förskjutning av stationen något västerut för att göra rampens lutning 

acceptabel. Därmed borde en sådan lösning innebära att fler frihetsgrader för 

att minska lutningen för gångvägen från tunneln upp till skolan.  

 

Det är angeläget att bygget av mötesstationerna vid Tattby och Fisksätra 

samordnas tidsmässigt med upphöjningen av Saltsjöbanan vid Nacka station, så 

att Saltsjöbanan endast behöver stängas av en gång – men kanske längre – 

tillfälle. Samtliga byggen samt renoveringen/bytet av Danviksbron bör vara 

färdiga i god tid innan Slussens nya station är klar.  

 

Trafikförvaltningens svar:  

Avgränsningen av planområdet har sedan samrådet reviderats och inkluderar 

inte längre plankorsningen. Plankorsningen kvarstår med nuvarande funktion 

enligt gällande stadsplan S185. Tillgänglig gångväg till båda plattformarna 

säkerställs därmed och övergångsställe med mera vid Byvägen kan behållas 

oförändrade. 
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Nacka kommun har gjort bedömningen att den befintliga infartsparkeringen ska 

kvarstå och därmed finns inget motiv att ta grönytor i anspråk för ytterligare 

parkeringsändamål. Utöver gångbanan till den norra plattformen kommer en 

genare väg vid gång- och cykeltunneln att anläggas. Vid den södra plattformen 

är en genväg invid gång- och cykeltunneln inte möjlig på grund av den stora 

höjdskillnaden. En gångväg från parkeringen till gångtunneln föreslås inte 

genomföras, men omöjliggörs inte genom detaljplanens bestämmelser. Stängsel 

anläggs i spårområdets ytterkanter, men även mellan spåren invid 

plattformarna för att undvika spårspring. Väderskydd anordnas på 

plattformarna.  

 

Teknikhuset flyttas till ytan söder om spårområdet, där även en eventuell 

ytterligare teknikbyggnad för järnvägens funktion föreslås. Teknikhusets 

utseende kommer bli likt de redan tidigare uppförda teknikbyggnaderna längs 

Saltsjöbanan och utformas med minsta möjliga markanspråk.  

 

En mittplattform innebär en försämrad möjlighet att klara tillgängligheten och 

ökade kostnader. Trafikförvaltningens avsikt är att samordna så 

ombyggnationerna av Saltsjöbanan sker parallellt för att undvika flera 

avstängningar.   

 

3.1.8 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. 

 

Inom planområdet där kabelstråken korsar Saltsjöbanans spår, måste ny 

kanalisation anläggas. Kanalisationen ska även innefatta rör för framtida 

elförsörjning av trafikförvaltningens likriktarstation. Tranformatorstationen 

(T1509 Tattbyvägen 2) 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 
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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.  

 

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.   

 

3.2 Synpunkter från allmänheten 

 

3.2.1 Fastighetsägare I 

De genomförda bulleråtgärder som är utförda skedde innan fastighetsägarna 

fick tillträde till fastigheten i december 2017. Det underlag/avtal mellan 

ansvariga huvudmän och tidigare fastighetsägare fick nuvarande fastighetsägare 

ingen kännedom om vid köpet. Detta är ett problem för nuvarande 

fastighetsägare eftersom den uteplats som blivit åtgärdad, med en bullerskärm, 

används inte som uteplats. Den uteplats som fastighetsägarna använder är 

tomtgränsen mot Byvägen/Skyttevägen. Därmed kommer inte de föreslagna 

spårnära bullerskyddsskärmarna ej att vara tillräckliga.  

 

Fastighetsägarna till Tattby 2:18 anser att tomtgränsen, angränsande till 

Byvägen/Skyttevägen, kommer att utsättas för ytterligare bullernivåer på grund 

av ökad bilhastighet när stoppljus/övergångsställe flyttas, ökad biltrafik 

eftersom Tattby station blir en förbättrad knutpunkt, ökad trafiktäthet av tåg 

samt förändrad sträcka för acceleration/retardation av tågtrafiken. 

Fastighetsägarna anser därför att de hittills utförda bullerbegränsande åtgärder 

inte är tillräckliga. En motsvarande bullerskärm som är byggd vid den ej 

aktuella uteplatsen bör uppföras längs tomtgränsen vid Byvägen/Skyttevägen 

som används som uteplats. 

 

Trafikförvaltningens svar: 

Vid särskilt uppföljningsmöte med berörd fastighetsägare har bullerutredningen 

redovisats. Trafikförvaltningen har också mot bakgrund av utredningen 

redovisat sitt ställningstagande.  
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Trafikförvaltningen beredd att gå vidare med förslagen att se över ytterligare 

fönsteråtgärder och ljudisolering av friskluftsventiler samt kompletterande 

åtgärder för bullerdämpning vid befintlig bullerskärm för uteplats. 

Trafikförvaltningen kommer däremot inte att vidta några väggåtgärder då man 

bedömer det som tekniskt/ekonomiskt orimligt. Trafikförvaltningen kommer 

inte heller att uppföra bullerskärm invid fastighetsgräns mot väg. Spårnära 

åtgärder bedöms tekniskt/ekonomiskt orealistiska och saknar effekt då 

plankorsningen bibehålls. 

 

3.2.2 Närboende på Sveavägen, Tistelstigen, Trollvägen m.fl.  

I samrådsunderlaget saknas bullerskydd på den nordöstra sidan av den sträcka i 

anslutning till Tattby station som idag saknar sådant bullerskydd.  

 

Under samrådet för BMP som hölls sommaren 2018, inkom närboende med 

yttrande att de idag redan utsätts för ett avsevärt buller när Saltsjöbanan 

anländer och lämnar Tattby station, från båda hållen, troligtvis på grund av att 

fastigheterna är belägna högt över nivån över järnvägsspåren. Dagens 

bullernivåer upplevs högre, och därmed störande hög, än den som förelåg före 

rälsutbytet/byte till betongslipers för bortåt tio år sedan. Eftersom trafiken 

kommer att uppemot fördubblas med en ökad turtäthet innebär det en 

fördubbling av det buller och den störning som närboende utsätts för idag.  

 

I den bullerutredning som ingår i samrådsunderlaget har närboende noterat att 

den ökade trafikeringens påverkan analyserats på Saltsjöbadens samskola och 

vaktmästarbostaden, som båda är belägna på den sydvästra sidan av spåren. I 

planerna redovisas ett nytt bullerskydd på den sydvästra delen av spåren, vilket 

kan innebära att en ökning av bullret på den nordöstra sidan, till följd av att 

ljudet ”studsar över till närboendes sida”. Även den närliggande rekreationsäng 

och Tattby naturreservat saknas i utredningen.  

 

Närboende redogjorde under det ”öppna huset” för trafikförvaltningens 

representanter att planerna måste kompletteras med verkningsfulla bullerskydd 

även för närboende i nordost, det vill säga främst 

Sveavägen/Tistelstigen/Trollvägen, inkluderande rekreationsängen utefter 

spåret. Trafikförvaltningens representanter skulle efter det ”öppna huset” ta 

med närboendes synpunkter och aktivt planera för ytterligare bullerdämpande 

åtgärder och därefter presentera dessa på ett uppföljande möte i närtid för 

närboende, för att därefter föra dialogen vidare i syfte att åstadkomma en 

lösning som är tillfredsställande för närboende på 

Sveavägen/Tistelstigen/Trollvägen.  
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Närboende fick information via mail från trafikförvaltningen den 8 april 2019, 

att en ny bullermätning på Sveavägen skulle göras inom de närmaste veckorna, i 

syfte att ta fram lösningar för att reducera det nuvarande bullret, vilket 

närboende ser som positivt men ställer sig frågande då det endast innebär en 

förbättring på kort sikt. Närboende ser inte varför det är nödvändigt att göra 

ytterligare mätningar av nuvarande förhållanden för att adressera den framtida 

dubbleringen av det buller och den störning de kommer att utsättas för i och 

med en näst intill fördubblad turtäthet.  

 

Med stöd av Regeringens tillsatta Nationella samordning av omgivningsbuller, 

miljöbalken och Naturvårdsverkets yttranden i ärenden om buller visar dessa 

att störningsupplevelsen hos närboende ska vara den bestämmande 

komponenten för vidtagande av bullerskyddsåtgärder.  

 

Trafikförvaltningens svar: 

Den bullerutredning med kompletteringar som tagits fram för järnvägsplanen 

föreslår åtgärder för att gällande riktvärden för bullernivåer ska klaras. Åtgärder 

kommer att genomföras på de platser som föreslås i utredningen. 

Trafikförvaltningen kan inte ingå några åtaganden beträffande 

bullerskyddsåtgärder som sträcker sig utöver de riktvärden som riksdagen 

fastställt eller Trafikförvaltningens riktlinjer gällande väsentlig ombyggnad av 

spårinfrastruktur. 

 

 

4 Underlag  

Inkomna synpunkter finns i sin helhet diarieförda under diarienummer SL 

2017-0736. 

 

 

 


