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§ 31 KFKS 2020/1082, 2014/717-214 

Detaljplan för upprustning av Saltsjöbanan Tattby 
station, Tattby 39: I med flera, Saltsjöbaden 
Antagande 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för upprustning av Saltsjöbanan Tattby station, 
Tattby 39:1 med flera, Saltsjöbaden. 

Ärende 
Detaljplaneförslaget för upprustning av Saltsjöbanan Tattby station, Tattby 39:1 med flera, 
Saltsjöbaden har tillstyrkts av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har 

föreslagit att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen. 

Parallellt med detaljplanen tas en järnvägsplan fram av Trafikförvaltningen Region 

Stockholm. Planernas huvudsakliga syfte är att möjliggöra en ombyggnad av Tattby station 
till en dubbelspårsanläggning. Detta skapar förutsättningar att kunna öka turtätheten på 
Saltsjöbanan. Planerna är en del av arbetet med att möjliggöra en upprustning och 
modernisering av Saltsjöbanan längs hela dess sträcka från station Slussen till stationerna 
Saltsjöbaden och Solsidan. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 21 december 2020, § 349 
Tjänsteskrivelse från enheten för strategisk stadsutveckling daterad den 24 november 2020 
Bilaga 1 Protokoll MSN 

Bilaga 2 Tjänsteskrivelse MSN 
Bilaga 3 Plankarta 

Bilaga 4 Planbeskrivning 
Bilaga 5 Granskningsutlåtande 

Bilaga 6 Gestaltningsprinciper 

Yrkanden 
Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade, med instämmande av Johan Krogh (C), Erik Svanfeldt 

(S), Lina Olsson (NL), Sidney Holm (MP) och Martin Sääf (L) bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot avslag och fann att 

kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Ordförandes signatur 
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Protokollsanteckningar 
Erik Svanfeldt lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna. 
"Det är bra att Tattby station får dubbelspår, eftersom det möjliggör ökad turtäthet på 

Saltsjöbanan. Men vi vill göra ett medskick. I den nu aktuella planen saknas en rak gångväg 
mellan parkeringen och den nya stationen. Terrängen däremellan är visserligen kuperad, 

men nu förväntas man gå en rejäl omväg för att ta sig från parkeringen till stationen eller 
vice versa. Sannolikheten är därför stor att det kommer att uppstå en "informell gångväg" i 

form av en upptrampad stig." 

Lina Olsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan. 
"Nackalistan anser det lämpligt att bygga en trappa vid Tattby station mellan 
parkeringsplatsen och gångvägen. Genom att bygga en genväg till stationens södra 
plattform genom gångtunneln, skulle man minska incitamentet att gå via den kvarvarande 

plankorsningen öster om stationen. I de illustrationer som ingår i handlingarna, går den 
genaste vägen till södra plattformen via den gamla plankorsningen. Plankorsningar innebär 
ju alltid en olycksrisk för fotgängare och cyklister som korsar där, även om det finns 

bommar och signaler som minskar riskerna. Detaljplanen omöjliggör dock inte att trappan 
ändå byggs, varför vi ändå anser att detaljplanen kan antagas med detta medskick. 
När det gäller bullret så anser vi att det ska tar hand om vid källan. Precis som vi sade vid 
förra Kommunfullmäktigemötet så duger det inte att lappa och laga med bullerskydd här 

och var, när den långsiktiga lösningen är nya, modernare vagnar på Saltsjöbanan som 
bullrar mindre." 

Sidney Holm lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet. 
"Buller är ett stort folkhälsoproblem och den miljöstörning som berör flest människor i 

Sverige. Miljöpartiet tycker det är synd att kommunen i dialogen med regionen och SL 
kring Saltsjöbanan inte är tydligare kring krav på att buller ska åtgärdas vid källan. 
Saltsjöbanan hörs ofta långt i Nacka då ljudet från dess framfart studsar mot berg och far 

över vatten, varför det som utgångspunkt inte fungerar med bullerlösningar vid enskilda 
fastigheter. Tvärbanan i Sickla är nedsänkt och dämpad vid rälsen vilket gör att den är 
betydligt tystare. Att ha liknande lösningar för Saltsjöbanan, åtminstone vid stationslägena, 

borde vara standard. Att ha bullerskärmar med solpaneler är ett annat sätt att finansiera 
bullerskydd som Miljöpartiet föreslagit. Vi välkomnar att spårområdet används för 

dagvattenhantering, något vi föreslagit även i centrala Nacka." 

Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet. 
"Att spårkapaciteten på Saltsjöbanan äntligen ökas så att tätare trafik blir möjlig, det är 
något mycket positivt. Modernt tänkande även om banan funnit i hundra trettio år. 

Det är rätt att utöka kapaciteten och bytesmöjligheter. Det som inte är så smart i 

transportinfrastruktur planeringen är att prognosticera behovet av vägar och privatbilism 
och försöka uppfylla det, istället för att satsa mer på kollektiva färdmedel. Det behövs för 

att uppnå kommunens klimat och utsläppsmål. Nacka kommun behöver begränsa 
byggandet av nya vägar parkeringsplatser som prioriterar bilismen och planera på riktigt 
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efter att vi i Stockholm och Nacka ska kunna använda cykel och kollektivtrafik som 

alternativ ett vid resor till arbete och på fritiden. Därför är dessa dubbelspår och 

kapacitetsökning av Saltsjöbanan riktigt bra klimat och miljöpolitik. 
Oljuden som orsakas av Saltsjöbanan är dock ett problem. Det finns tekniska lösningar för 

det som minskar ljudet vid spåret eller det går att bygga bullerskärmar där oljuden sprider 
sig som mest. Saltsjöbanan hoppas vi kommer finnas i 130 år till och vem vet när nästa 
gång blir, för ett större arbete vid Tattby station, så det är rätt tid nu att göra rätt 
bullerdämning vid källan till oljudet." 
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