
Insamling av personuppgift  

För att informera om åtgärder som kan påverka dig har Trafikverket samlat in 

namn och adress till boende i närområde. Dessa uppgifter lagras hos Trafikverket 

så länge projektet pågår. Du har rätt att begära registerutdrag, rättelse, radering, 

begränsning av behandlingen och att invända mot behandlingen. 

 

  
Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297. 

Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se/gdpr Dataskyddsombudet nås på samma adress. Du kan klaga 

hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. www.datainspektionen.se 
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Ny järnvägsbro över gång- och cykelväg  

Ett av de första byggmomenten i Rögle är schaktning inför 
bygget av den nya järnvägsbron, som kommer att gå över 
gång- och cykelvägen mellan Rögle företagsby och 
Välinge. Den nya järnvägsbron blir bredare än befintlig bro 
eftersom den ska ha plats för två järnvägsspår. Den 
kommer också att placeras längre österut, eftersom 
järnvägskurvan ska rätas och dubbelspåret då får en ny 
dragning. Bron kommer att platsbyggas.  

  
Vid schaktningsarbetena och byggnationen för bron 
kommer gång- och cykelvägen att stängas av och trafiken 
kommer att ledas om på väg 1428, Röglevägen via 
järnvägsbron söder om Rögle. Arbetet med schaktning 
startar 4 januari 2021. 
 
Den nya järnvägsbron beräknas vara klar till sommaren 
2021 och gång- och cykelvägen kan då öppnas tillfälligt. Vi 
försöker minimera tiden för avstängningen så mycket det 
går.  
 

Ny sträckning öster om befintligt enkelspår 
Under hösten planeras dubbelspåret i den nya dragningen 
förbi Rögle bli klart och järnvägsspår läggs på bron. Vid 
ibruktagandet, som planeras ske 6 september-14 
november 2021, kommer gång- och cykelvägen att 
behöva stängas igen. Den nya sträckningen kommer att 
användas efter hösten 2021 och då rivs det gamla 
enkelspåret och den gamla bron rivas. 

 
Att järnvägen byggs längs en ny sträckning öster om 
befintligt spår i Rögle beror på att vi rätar ut kurvan för att 
möjliggöra högre hastigheter för tågtrafiken.  
 
 

 

Vi värnar om din boendemiljö  
Det kommer att anläggas flera bullerskyddsvallar längs 

sträckan, både på den östra och den västra sidan av det 

nya spåret. Bullerskyddsvallarna som minskar ljudnivån 

kommer delvis att ligga i samma läge som det befintliga 

enkelspåret vilket gör att de kan byggas helt klar först när 

det gamla spåret är borttaget. 

Vägtrafiken påverkas  
Väg 1428 (Röglevägen) vid järnvägsbron söder om Rögle 
kommer att trafikeras med en del byggtrafik, framför allt 
transport av schaktmassor och krossmaterial till den nya 
järnvägen. Detta gör att vägen behöver stängas av vid 
några tillfällen mellan april och november 2021.  

Gång- och cykelvägen mellan Rögle företagsby och 
Välinge stängs av under större delen av 2021 med en 
kortare period under sommaren då vägen är öppen 
tillfälligt. 

På baksidan finns bilder som visar förändringarna i Rögle, 
samt en enkel tidplan. 

 

 

Kurvrätning, ny bro och dubbelspår i Rögle 

Från och med hösten 2020 och fram mot årsskiftet 2021/2022 arbetar vi med att bygga dubbelspår förbi 

Rögle. Arbetena ingår i utbyggnaden mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg.  

I Rögle kommer järnvägen att få en rakare dragning vilket innebär att dubbelspåret byggs längre åt öster. 

Den befintliga järnvägsbron över gång- och cykelvägen ersätts av en ny bro för dubbelspåret. Det kommer 

även att byggas bullerskyddsvallar och bullerskyddsplank för att minska ljudnivån från det kommande 

dubbelspåret. 

 

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 

 

För frågor om projektet    För frågor om byggarbetet  

Trafikverket    Entreprenör Skanska Sverige AB  Johan Runesson 

Telefon: 072-451 56 04    Telefon: 070-3787027 

E-post: angelholm.maria@trafikverket.se    E-post: johan.runesson@skanska.se 
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