Till Kommunstyrelsen, Haninge kommun
Kopia: Trafikverket
Angående buller från motorvägen i Vega
Vega är en kommundel som länge varit utsatt för de negativa konsekvenserna av en alltmer
ökadande trafik i samhället. Tågspår, Gamla Nynäsvägen samt motorvägen, Väg 73 delar
samhället i två delar och sprider sina ljudstörningar över många boende. Både tågtrafiken
samt biltrafiken har ökat och förväntas öka ändå mer i framtiden. Det beror på den kraftiga
utbyggnaden av bostäder i Haninge samt tung trafik från den nya hamnen i Nynäshamn.
När Vega-avfarten på motorvägen skulle byggas utlovade Trafikverket bullskydd längs hela
det som ansågs vara arbetsområdet. Föreningen tyckte att bullerskydd var bra men att det
skulle göras längre men Trafikverket gick inte med på detta trots många kontakter och
formella brev. Tyvärr har det visat sig att utformningen av bullerskyddet inte blev bra
eftersom det på den östra sidan byggdes i en svacka och är betydligt lägre än på västra
sidan. I många fastigheter på östra sidan har situationen blivit sämre pga. av bullerskyddet.
Ljudet reflekteras nu mot den högre delen och går över den lägre belägna sidan, rakt mot
Söderhagen. Från några högre belägna fastigheter är det fortfarande fri sikt ner på
motorvägen. Trafiken har också ökat i och med utbyggnaden av Vega stad. Vi anser att
utformningen och placeringen av bullerskydden inte uppfyller löftena i de planer som
presenterades av vägverket innan bygget.
Vi yrkar därför att kommunen kontaktar Vägverket för att få en förbättring av situationen
genom att:
• Bullerskyddet byggs om eller kompletteras så att det får avsedd effekt mot
Söderhagen.
• Bullerskyddet utökas så att hela Vega och Söderhagen blir skyddat från buller.
I andra kommuner speciellt norr om Stockholm har man väl utbyggda och välfungerande
bullerskydd. Varför skulle innevånarna i Haninge kommun behandlas på ett sämre sätt? Vi
tycker att kommunen inte bara ska verka för en nybyggnad i kommunen utan också att
redan boende i kommunen ska ha en bra boendemiljö i t.ex. bullerhänseende.
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Bilaga: Mätningsprotokoll av ljudnivån i ett par fastigheter i Söderhagen

