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Förslag till yttrande
Dnr: NTN 2021/252
Dnr: MSN 2021/3

Natur och trafiknämnden

Detaljplan för tennishall vid Samskolevägen, del av
fastigheten Tattby 38:1 i Saltsjöbaden
Natur- och trafiknämnden är i grunden positiv till förslaget, men vill framhålla följande
synpunkter över förslaget till detaljplan när den nu är i samrådsskedet. Det gäller främst
trafikfrågorna där en bredare och djupare utredning behöver göras.

Natur
Detaljplanen gränsar till Tattby Naturreservat och tillbyggnaden av tennishallen sker i nära
anslutning till plangränsen. Natur- och trafiknämnden framhåller därför hur viktigt det är att
utbyggnadsskedet sker utan påverkan på naturreservatet. Kvartersmarken närmast naturreservatet
har fått planbestämmelser N2 som står för gräsyta. Nämnden anser att planbestämmelsen bör
ersättas med planbestämmelsen för prickmark. Detta stämmer överens med texten i
planbeskrivningen på sidan 10.

Trafik
Natur- och trafiknämnden anser att trafikflödet och trafiksäkerheten i området kring Samskolan
och tennishallen kommer att påverkas negativt av detaljplanen så som förslaget är utformat nu.
Detta med anledning av att den rådande trafik- och parkeringssituationen är idag kaotisk, och att
förslaget medför att ytor för trafiken samt ett stort antal parkeringsplatser tas i anspråk av
utbyggnaden i förslaget. Den framtagna trafik- och parkeringsutredningen för utbyggnaden bör
således kompletteras och utvecklas ytterligare, med både trafikflödesanalyser och beräknat
parkeringsbehov. Den kompletterande trafikutredningen behöver säkerställa alla verksamheternas
behov samt beskrivas utifrån olika fordonsslag, så som bil, buss, moped och cykel. Idag saknar
planförslaget en lösning för hur hämtning och lämning till förskolan ska ske, samt en
övergripande effektiv lösning utifrån den rådande och framtida trafiksituation i området kring
Samskolan. Detta omfattar både det området som finns söder och norr om Saltsjöbanan, och den
nyligen antagna detaljplanen för mötesspårstationen vi Tattby behöver beaktas. Nämnden vill
också framhålla att det är viktigt att en god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter säkerställs och
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att föreslagen lokaliseringen av parkeringsplatser längs med tennishallens norra gavel bör
övervägas i det fortsatta arbetet.
Slutligen vill nämnden framhålla vikten av trafik och parkering även måste fungera under
genomförandet.
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