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I Ödåkra har två nya broar byggts vid sidan av 
järnvägen som nu ska flyttas in på plats under 
järnvägen.  
 
Genom hela Ödåkra kommer det att utföras stora 
anläggningsarbeten i spårområdet och i anslutande 
ytor, framför allt vid broarna. Befintliga spår och 
växlar samt kontaktledningsanläggningen rivs. 
Därefter utförs schakter för nya spår och för 
lansering av två broar. Efter att broarna satts på 
plats byggs ny underballast och makadam för att 
bygga nya spår och kontaktledningsanläggning. 
 
Arbetena kommer att ske genom hela Ödåkra. 
Arbeten med Centrumkopplingen som så 
småningom ska ersätta Björkavägen utförs för att 
temporärt kunna hantera biltrafiken under 
byggnationen. Arbeten med delar av den nya västra 
perrongen, norr om Björkavägen, ska utföras.  
 
Ombyggnation av gångtunneln vid Björkavägen 
kommer att starta med spontarbeten och 
omläggning av VA-ledningar. 
 
Begränsningar trafik och framkomlighet. 
Under arbeten med rivning och bygge av nya spår 
och kontaktledning kommer Björkavägen att stängas 
av vid flera tillfällen från vecka 24 till vecka 26. 
  
Från vecka 27 till vecka 32 leds trafiken på 
Björkavägen via nya Centrumkopplingen mellan 
Centralgatan och Björkavägen. 
 
Gångtunneln vid Björkavägen stängs från vecka 27 
och i samband med det stängs även 

Vintapparegatan för infart mellan Björkavägen och 
Fabriksgatan. 
  
Gång- och cykeltrafik kommer hela tiden att kunna 
passera via gångbana i Björkavägen. 
 
Transporter  
Transporterna till och från byggplatsen kommer att 
beröra Centralgatan, Horsarydsvägen, Björkavägen, 
Fabriksgatan och Ängavångsgatan. 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 Ödåkra 
Under tågstoppet mellan 13 juni och 5 augusti görs stora järnvägsarbeten mellan 

Ängelholm och Helsingborg. I Ödåkra ska två broar sättas på plats och nya spår byggas. 

Arbetena är tidskritiska och kommer att pågå 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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