Gemensamt öppet hus den 18 april 2018
Trafikplatserna Vega och Handen, Vegastaden och
Vega pendeltågsstation
Trafikverket tillsammans med Haninge kommun bjuder in till öppet hus i Vegabaren onsdagen den 18 april. Där har du möjlighet att ställa dina frågor kring Trafikverkets projekt i
Vega och Handen och den nya Vegastaden i Haninge kommun.
Program
Göran Svensson, stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge
kommun, kommer inleda och hälsa
alla välkomna. Därefter kommer en
kort gemensam information ges från
projektledarna för respektive projekt:
Vegastaden, Trafikplats Vega och
Handen, Vega pendeltågsstation samt
information från trafikförvaltningen.
Sedan har man möjlighet att mingla
runt och ställa sina frågor till de fyra
projektledarna samt ytterligare personer från kommunen och Trafikverket.
Den nya pendelstågsstationen i Vega.

Bakgrund
Trafikverket bygger i samarbete med Haninge kommun en ny trafikplats på väg 73 vid Vega och bygger
samtidigt om trafikplats Handen. Målet med projektet
är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.
Den stora fördelen när allt är klart är att biltrafiken
kan välja väg 73 istället för Gamla Nynäsvägen eller
den lokala vägen över Norrby gärde.
I Handens trafikplats kommer framkomligheten att
bli bättre genom att de signalreglerade korsningarna
tas bort och ersätts med två cirkulationsplatser för
på- och avfart till väg 73. Trafikplats Vega kommer
att knyta ihop vägtrafiken med den framväxande nya
Vegastaden där Trafikverket bygger en ny pendeltågsstation.
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Trafikplatserna Vega Handen

Vegastaden

Att bygga om och bygga ny trafikplats samtidigt som
trafiken ska komma fram som vanligt, är en utmaning.
Omledning av fordonstrafiken och sänkt hastighet leder
ofta till köbildning men Trafikverket försöker hela tiden
hitta lösningar som minimerar störningarna. Den som
vill hålla sig uppdaterad kan hitta den senaste informationen på trafikverket.se. Allt ska vara klart hösten 2018.

En ny stadsdel i Haninge med bostäder, service, grönområden och goda kommunikationer byggs just nu.
Centrum i stadsdelen kommer att ligga kring den nya
pendeltågsstationen med närliggande service och verksamheter. En ny skola planeras på västra sidan, nära
pendeltågsstationen. Huvudgatan ansluter till Nynäsvägen vid den planerade trafikplatsen i öster. Längs huvudgatan byggs separata gång- och cykelvägar.

Vega pendeltågsstation
Trafikverket bygger en pendeltågsstation i den nya Vegastaden. Detta görs för att klara trafikförsörjningen för
invånarna i Haninges nya stadsdel. Vega pendeltågstation kommer att vara klar för trafik våren 2019.

Tidplan
Trafikplats
Vega och Handen
Färdigställt 2018

Vega pendeltågsstation
Färdigställt 2019

Kontaktuppgifter
Trafikplats Vega och Handen
Jan-Erik Gunnestedt, projektledare
jan-erik.gunnestedt@trafikverket.se
010-123 68 30
Vega pendeltågsstation
Gunnar Hammar, projektledare
gunnar.hammar@trafikverket.se
010-123 51 63
Gjutning av bro i nya Vega trafikplats.

Trafikverkets kontaktcenter
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Haninge kommun
Alex Barsati, projektledare
alex.barsati@haninge.se
08-606 89 96
Trafikförvaltningen
Fredrik Landstorp, projektledare
fredrik.landstorp@sl.se
070 - 554 25 02
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Rulltrappor upp till Vega stations perrong lyfts här på plats.

