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Arbetena i Ödåkra inleddes i höstas med rivning av en 
gång- och cykeltunnel och en tillfällig avstängning av 
Horsarydsvägen. Strax söder om denna plats ska 
Centrumkopplingen byggas.  

Centrumkopplingen 
Centrumkopplingen är en ny planskild korsning med 
järnvägen i form av en bilväg med gång- och cykelbanor 
på bägge sidor, som går under järnvägen. Öster om 
spåren byggs en cirkulationsplats. Centrumkopplingen 
innebär en stor förändring som kommer att ta tid att 
bygga. Under våren (april) 2021 genomförs 
vägomläggningar för att förbereda Centrumkopplingen och 
dess anslutningar både öster och väster om spåren. 
Horsarydsvägen, Allerumsvägen och Fleningevägen läggs 
delvis om och får anslutningar till Centrumkopplingen.  

Arbetet kommer att fortsätta under hösten 2021. Den nya 
järnvägsbron vid Centrumkopplingen byggs på västra 
sidan om spåren och lanseras in under sommaren 2022. 
Lansering innebär att den färdiga bron skjuts in till rätt 
läge. När bron är på plats byggs vägen med gång- och 
cykelbanor under järnvägen klart.  

Dubbelspåret 
Det nya spåret kommer att byggas öster om befintligt spår. 
I början av det här året monterades flera kontaktlednings-
fundament i, norr och söder om Ödåkra.  

I slutet av sommaren 2021 planeras för montage av 
kontaktledningsstolpar och flytt av kontaktledning mellan 
Kattarp och Maria station. Längre fram i höst genomförs 
rensning av ballast och utbyte av gamla järnvägsspår. 

Ödåkra station 
Stationens nya sidoplattformar kommer att bli längre och 
de når ända fram till Centrumkopplingen i norr. Även i 
söder förlängs plattformarna. Björkavägens plankorsning 
med järnvägen kommer att stängas för gott, och ersätts av 

Centrumkopplingen. Den befintliga gångtunneln vid 
Björkavägen kommer dock att vara kvar, och den förlängs 
i två etapper, västra sidan hösten 2022 och östra sidan 
våren 2023. Intill anläggs trappor upp till plattformarna.  

Västra spåret och västra plattformen i Ödåkra tas i bruk 
efter påsken 2023. Hela stationen tas i bruk under hösten 
2023. 

Passager under järnvägen 
I samband med utbyggnaden till dubbelspår kommer alla 
plankorsningar mellan järnvägen och vägar att ersättas 
med planskildheter, dvs broar. Det ingår i Trafikverkets 
arbete med att successivt ta bort plankorsningar. 

Fabriksgatan 
Söder om stationen anläggs en planskild passage för 
gång- och cykeltrafik mellan Fabriksgatan väster om 
spåren och en ny lokalgata öster om spåren. Det är Södra 
Rälsgatan som får en ny sträckning parallellt med 
järnvägen.  

Det förberedande arbetet vid denna plats startar i maj i år. 
Även arbetet med att lägga om Södra Rälsgatan och den 
intilliggande gång- och cykelvägen startar i maj. Södra 
Rälsgatan kommer att vara avstängd mellan Kometgatan 
och Lövskogsgatan. Dagens passage stängs i juni då 
schaktning för en byggrop för den nya bron startar. 
Järnvägsbron byggs på västra sidan och lanseras in under 
ett tågstopp veckorna 14-16 nästa år, 2022. 

Ödåkra förändras med de nya spåren 
Det pågående bygget av dubbelspåret innebär förändringar för Ödåkra. Med detta 
informationsblad berättar vi vad som kommer att ske de närmaste åren med järnvägen, 
vägar, korsningar samt gång- och cykelbanor. 

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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Ängavångsgatan 
I vår påbörjas även arbeten för en järnvägsbro över 
Ängavångsgatan i södra Ödåkra. Ängavångsgatan 
kommer att förlängas. Även denna bro byggs väster om 
spåren och lanseras (skjutas på plats) under ett längre 
tågstopp i höst (veckorna 36-45). Innan dess anläggs nya 
gång- och cykelbanor öster om järnvägen mellan Ödåkra 
och Väla skog. När Ängavångsgatans planskildhet med 
järnvägen öppnar, stängs passagen över spåren vid 
Häggatan.   

Flöjavägen och Vagnmakaregatan 
Hösten 2021 kommer även en bro vid Flöjavägen att 
lanseras på plats. Hösten 2022 pågår arbetet med en 
planskild passage vid Vagnmakaregatan. En järnvägsbro 
byggs på västra sidan om spåren som lanseras in under 
påsken 2023. Sammantaget är alla plankorsningar ersatta 
i Ödåkra efter påskhelgen 2023. 

Bullerskydd 
Spårnära bullerskydd kommer att monteras under både 
2022 och 2023. På båda sidor om dubbelspåret monteras 
bullerskyddsskärmar, och dessa kommer att gå genom 
hela Ödåkra. Vid stationen kommer bullerskydds-
skärmarna att få glasade partier för att göra det trevligare 
och tryggare för väntande resenärer.   

I februari startar anläggandet av bullerskyddsvallar i norra 
Ödåkra. Schaktmassor från de nya planskildheterna 
kommer att transporteras dit för att bygga upp vallarna. 

Kontakt med projektet 
Om du vill veta mer, är den bästa källan att gå in på 
projektets hemsida: www.trafikverket.se/angelholm-maria  

För frågor och synpunkter, välkommen att e-posta direkt 
till projektet på adress: angelholm.maria@trafikverket.se  

 

 

Bilden visar arbeten som ska utföras 
vid Södra Rälsgatan, en ny planskild 
korsning för gång och cykel samt en 
ny sträckning för Södra Rälsgatan. 

Bilden visar arbeten som ska 
utföras vid Centrumkopplingen 
med bland annat ny sträckning av 
Horsarydsvägen. 

http://www.trafikverket.se/
http://www.datainspektionen.se/
http://www.trafikverket.se/angelholm-maria
mailto:angelholm.maria@trafikverket.se

	Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad
	Ödåkra förändras med de nya spåren

