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Bygget av vägar, broar, perronger m.m. har pågått 
sedan hösten 2020.  
 
Under sommarens tågstopp mellan vecka 24 och 
vecka 31 ska järnvägsanläggningen genom Kattarp 
göras klar. Den nya västra perrongen tas i bruk 
vecka 31, då tågtrafiken börjar igen. Den östra 
perrongen blir klar vecka 36. 
 
Under tågstoppet ska de gamla spåren rivas och nya 
byggas, den östra befintliga perrongen ska byggas 
om. Den tillfälliga sponten mot järnvägen dras upp 
så att man kan bygga klart anslutningen för gående 
och cyklister under järnvägen.  
 
Planavägen görs klar och ansluts mot det östra 
spåret i järnvägskorsningen. Västrabyvägen och 
anslutning mot Planavägen väster om järnvägen ska 
utföras. Under dessa arbeten påverkas 
framkomligheten starkt, och omledningsvägen blir 
lång eftersom avstängningar i Ödåkra pågår under 
samma tid. Arbetena är tidskritiska och kommer 
under perioder pågå dygnet runt. 
 
Begränsningar trafik och framkomlighet. 
Planavägen kommer att stängas av vid 
järnvägskorsningen mellan 13 juni och 1 juli. Under 
tiden för avstängningen skyltas omledningsvägen via 
Allerum, Helsingborg, Hasslarp, se nästa sida.  
Gående och cyklister kommer att kunna passera 
spåret via en provisorisk gång- och cykelväg mellan 
östra och västra Kattarp och denna väg skyltas. 
Jon Jöns väg stängs under vecka 26. Rallaregatan 
är avstängd för trafik och endast tillgänglig för 
boende fram till september. 

Transporter  
Transporterna till och från byggarbetsplatsen 
kommer att beröra framför allt Planavägen genom 
Kattarp, men även Jon Jöns väg, Västrabyvägen 
och Rallaregatan. Transporter inom arbetsområdet 
kommer också att ske längs hela sträckan. 
 
Buller och vibrationer 
Arbetena pågår dygnet runt från vecka 24 till vecka 
28. Det innebär att boende i närheten riskerar att 
störas av ljussken från strålkastare samt av buller 
som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden. 
 
 
 

 
 
Mer information om tågstoppet hittas på vår 
webbsida. 
 

 

 

Arbete under tågstopp medför buller 

och trafikavstängningar i Kattarp 
Under tågstoppet från den 13 juni till den 5 augusti görs stora järnvägsarbeten mellan 

Ängelholm och Helsingborg. I Kattarp ska den nya järnvägsanläggningen tas i bruk under 

vecka 31. Arbetena är tidskritiska och pågår dygnet runt mellan vecka 24 och vecka 28. 

 

 

För frågor om projektet                 För frågor om byggarbetet  

Trafikverket   Entreprenör Skanska Sverige AB   

Telefon: 072-451 56 04    Telefon: 010-4491329  

E-post: angelholm.maria@trafikverket.se    E-post: fredrik.p.nilsson@skanska.se 

Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad  

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Ängelholm 

och Maria i norra Helsingborg. Stationerna Kattarp, 

Ödåkra och Maria förbättras. Förändringen bidrar på 

sikt till fler tåg, kortare restider och en säkrare 

trafikmiljö.  

Läs mer på trafikverket.se/angelholm-maria 
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