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TILLVÄXTEN 
PÅ RÄLS
Vanda växer utmed banorna. Ringbanan länkade 
samman Vanda och flygplatsen med huvudstads-
regionens kärnområde. Vandaspåran fortsätter 
denna utveckling genom att skapa ett starkare 
band mellan de olika områdena i Vanda. Spårvägen 
kopplar Håkansböle och Västerkulla till det regio-
nala spårnätet och skapar en direkt förbindelse till 
Dickursby, Aviapolis och flygplatsen. Spårnätverket 
bildar Vandas ryggrad och är en viktig del av hela 
huvudstadsregionens trafiksystem.

Med spårvägen tar Vandas tillväxt och utveckling 
ett stort kliv framåt. År 2050 uppskattas Vanda ha 
drygt 310 000 invånare och 175 000 arbetsplat-
ser. Detta innebär 95 000 nya invånare fram till år 
2050. Nya bostads- och arbetsplatsområden plane-
ras så att de stödjer sig på kollektivtrafiksystemet. 
Spårvagnslinjen bildar en utvecklingskorridor i Van-
da som inte bara stärker de befintliga centrumen 
längsmed banan utan också bidrar till att nya små 
centrum och närtjänster växer fram runt hållplatser-
na. Byggandet av Vandaspåran skulle kunna inle-
das redan år 2024 och trafiken tidigast år 2028.
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SPÅRVÄGEN MÖJLIGGÖR  
EN VÄXANDE STAD I FÖRNYELSE
Vandas nya generalplan har 
beredskap för spårvägen och det 
bostads- och arbetsplatsbyggande 
som spårvägen medför. Området 
längs spårvägen uppskattas få över 
37 000 nya invånare och 30 000 
arbetsplatser.

 NULÄGET  2050
invånare  19 900  27 900
arbets-  5 400   6 600 
platser

HÅKANSBÖLE
I Vandas östligaste delar, i Håkans- 
böle och Västerkulla, finns det gott 
om möjligheter till kompletteringsbyg-
gande. Håkansböle som ligger intill en 
nationalpark genomgår en moderni-
sering och upplever en ny blomstring i 
och med rälsen. 



DICKURSBY
Dickursby som blir allt tätare är en 
central mötesplats och en mångsi-
dig bostadsort kring Finlands tredje 
livligaste tågstation. I Dickursby 
som under de senaste åren förnyats 
starkt pågår flera byggprojekt som 
resulterar i att centrumet och antalet 
invånare i de närliggande områdena 
kommer att växa avsevärt under de 
kommande decennierna.

 NULÄGET  2050
invånare  22 300  36 700
arbets-  18 400   26 900 
platser

AVIAPOLIS
Aviapolis är Finlands attraktivaste 
arbetsplatsområde som i snabb 
takt håller på att utvecklas till en 
levande och mångsidig flygplatss-
tad tack vare urbana bostadsom-
råden och tjänster. Spårvägen leder 
från Dickursby till Jumbo och bildar 
en snabb tvärgående förbindelse 
mellan två viktiga centrum.  

 NULÄGET  2050
invånare  8 400  22 600
arbets-  27 700   49 100 
platser



EN VIKTIG DEL AV  
DET REGIONALA SPÅRNÄTVERKET
Vandaspåran kompletterar huvudstadsregionens 
spårnätverk och är ett betydande tillskott till utbudet 
av kollektivtrafik. Under den första fasen förverkli-
gas spårvägen i form av stombusslinje 570. Trafiken 
på linjen inleddes hösten 2021. Stombussen rymmer 
omkring hälften av spårvagnens passagerarmängd, 
så på lång sikt räcker inte bussens servicenivå till i 
och med att staden växer. Spårvägen knyts samman 
med det övriga trafiksystemet via metron, stamba-
nan och ringbanan och i framtiden via Helsingfors 
spårvägsnätverk som byggs ut. I öster anknyter spår-
vägen till metron vid Mellungsbacka station, den kor-
sar stambanan i Dickursby och ringbanan i Aviapolis 
och vid flygplatsen.

Mindre utsläpp
Spårvägen är en smart och ren transportform som 
bidrar till att minska trafikutsläppen genom att mins-
ka bilresorna med upptill 5000 resor per dygn. Såle-
des är spårvägen en av Vandas viktigaste satsningar 
inför klimatneutralitetsmålet år 2030.

Stamförbindelse för kollektivtrafik i Vandas generalplan
Snabbspårväg i Helsingfors generalplan
Spårvägar under uppbyggnad 
Helsingfors snabbspårvägar som ingår i MBT 2019-avtalet
Järnväg
Metro

Stadsgräns

Huvudstadsregionens snabbspårvägar
vantaa light rail



Beredskap för 100 000 passagerare  
om dygnet
Spårvägen är i trafik 21 timmar om dygnet, från 
halv fem på morgonen till halv två på natten, 
med fem minuters intervall under rusningstid. 
Vandaspårans uppskattade passagerarmängder 
är lika stora som Spår-Jokerns räknat per kilo-
meter. Passagerarmängderna uppskattas öka till 
över 100 000 passagerare om dygnet fram till år 
2050. År 2030 uppgår passagerarmängden till 
82 000 personer om dygnet.

En trygg och tillgänglig miljö
I samband med byggandet av spårvägen för-
bättras gatuområdets kvalitetsnivå, belysningen, 
tillgängligheten och gång- och cykeltrafikför-
bindelserna längs hela linjen. För spårvagnslin-
jen eftersträvas ett grönskande allmänt intryck 

i form av t.ex. ett gräsbevuxet spårområde. 
Dessutom kommer ett stort antal stadsträd att 
planteras längs linjen. Spårvagnen går på ett 
eget spår längs nästan hela linjen, så den håller 
tidtabellen bättre än bussarna. Spårvagnsdepån 
planeras ligga i Fagersta mellan Ring III och Väs-
terkullavägen.

Spårvägens kostnader
Planeringen av Vandaspåran utgör en del av det 
avtal (MBT-avtalet) som ingås med staten för att 
stödja stora infrastrukturprojekt och främja bos-
tadsbyggandet. Staten bidrar med 30 procent 
av spårvägens planeringskostnader och i och 
med följande MBT-avtal bidrar staten sannolikt 
också till byggnadskostnaderna. Vandaspårans 
byggkostnader har uppskattats till 393 miljoner 
euro, varav Vandas andel är 267 miljoner euro.

- - =Bygg- 
kostnad 
393M€

Vandas 
byggkostnad 

267M€

Statens 
andel 
114M€

Helsing-
fors andel 

12M€



vantaa.fi/ratikka

VANDA- 
SPÅRAN


