
Ängelholm–Maria,  
dubbelspårsutbyggnad

Järnvägen byggs ut från ett till två spår.  
24 kilometer dubbelspår mellan Ängelholms 
station och Maria station i norra Helsingborg

Järnvägsspåren anpassas för högsta  
tillåtna hastighet 250 km/tim. Dock finns  
det flera sträckor där högsta hastigheten  
blir 200 km/tim 

Stationerna i Ängelholm, Kattarp,  
Ödåkra och Maria byggs om och blir  
mer tillgängliga

Sju plankorsningar ersätts med  
nya planskilda korsningar

19 järnvägsbroar, två vägbroar  
och en gångbro byggs

Nya växlar, kontaktledningar, stolpar  
och nytt signalsystem installeras  
längs sträckan

Bullerstörda fastigheter skyddas och elva  
kilometer av sträckan förses med  
bullerskyddsskärm eller bullerskyddsvall 

Så ser vi till att kusten blir klar
Utbyggnaden av Västkustbanan är en del i utvecklingen 
av Sveriges järnväg och har skett successivt sedan 
80-talet på uppdrag av regeringen. 

Nu återstår det endast tre enkelspåriga sträckor.  
Mellan 2020 och 2023 gör vi plats för fler tåg när 
ett spår blir två mellan Ängelholm och Maria station 
i norra Helsingborg. Trafikverket bygger samtidigt ut 
sträckan mellan Varberg och Hamra fram till 2024. 
Just nu planerar vi även för den sista delsträckan  
från Maria station till Helsingborg C. 
 

När hela Västkustbanan är klar 
• Ökad kapacitet och färre störningar 

• Fler tåg och kortare restider mellan Malmö  
och Göteborg 

• Bättre möjligheter att resa, bo, studera  
och arbeta i sydvästra Sverige 

• Bättre förbindelser till Oslo och Köpenhamn

• Bättre klimat. Med fler tåg kan mycket  
av det som transporteras på vägarna  
flyttas till järnvägen 

• Ökad trafiksäkerhet för gående, cyklister  
och bilister som korsar järnvägen  

Trafikverket, 254 66 Helsingborg 
Besöksadress: Garnisongatan 10
Telefon: 072-451 56 04 
trafikverket.se/angelholm-maria 

ÄNGELHOLM

MARIA I  
HELSINGBORG

GÖTEBORG

MALMÖ

Vi ser till att 
kusten blir klar

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt  
belastad. Därför dubblar vi spåren mellan Ängelholm 
och Maria station i norra Helsingborg.  

När vi bygger ut knyts Sverige närmare.
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Trafikverkets roll  
Trafikverket underhåller och utvecklar transport-
systemet på uppdrag av regeringen som har tagit 
beslut om att utbyggnaden ska genomföras. 

Trafikverket ansvarar för utbyggnaden som byggs 
av entreprenören Skanska Sverige AB. Projektet är 
medfinansierat av Region Skåne, Helsingborgs stad 
och Ängelholms kommun. Kommunerna ansvarar 
för utformning av områden utanför järnvägen.

Så påverkas trafiken  
under byggtiden 
Vårt mål är att i minsta möjliga mån störa  
vardagen för dig som går, cyklar, åker kollektivt  
eller kör. Men trots detta behöver vi vid flera  
tillfällen stänga av tågtrafiken och leda om  
vägtrafiken vilket också kan påverka busslinjer. 
Detta för att kunna genomföra utbyggnaden så 
smidigt, snabbt och säkert som möjligt. 

Tågtrafiken mellan Ängelholm och Helsingborg 
stängs av under olika perioder. Inställda tåg ersätts 
då av bussar som Skånetrafiken och andra rese- 
bolag ansvarar för. Tidtabeller och information  
om tåg- och busstrafiken under tågstoppen hittas 
hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, 
mobilappar och försäljningsställen. Tänk på att 
bussarna tar längre tid än tågen så var ute  
i god tid. 

Här kan du följa vårt arbete 
På Trafikverkets webbsida hittar du information  
om arbetet. 

trafikverket.se/angelholm-maria

Här kan du läsa om utbyggnaden, vad som är  
på gång och hur du påverkas. Prenumerera  
på vårt digitala nyhetsbrev för att ta del av  
de senaste händelserna. 

Du som bor nära projektet och som riskerar  
att bli påverkad under perioder kommer  
att få separat information. 

Du hittar tidtabeller och information  
om tåg- och busstrafiken under tågstoppen  
hos Skånetrafiken och SJ. 

Välkommen att kontakta oss!
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss  
när du har en fråga eller synpunkt. 

       angelholm.maria@trafikverket.se 

       072-451 56 04 

2020 2021 2022 2023

Tågstopp Ängelholm-Helsingborg  

*Tidplanen kan ändras under byggtiden. 

9–22 november

21–25 januari
Eventuellt 29 mars–4 april

19–22 augusti
6 september–14 november

4–24 april
13 juni–5 augusti

6 mars–2 april
25 september–3 december

Tågstopp Ängelholm–Helsingborg 
Järnvägen i Skåne 
Trafikverket startar och färdigställer  
flera stora satsningar på järnvägen i Skåne 
de kommande åren. Järnvägen ska bli mer 
pålitlig, punktlig och fler ska kunna välja  
ett klimatsmart sätt att resa.  
För mer information besök  
trafikverket.se/jarnvagskane 

Ängelholm station

Kattarp 
station

Rögle

Gyhult

Norra Helsingborg

Maria station

Ödåkra station

Ödåkra station
• Förlängning och förskjutning 
   av plattformar
• Plankorsning Björkavägen 
   ersätts med en passage 
   under järnvägen för gående, 
   cyklister och fordon 
• Plankorsning Fabriksgatan 
   ersätts med en passage 
   under järnvägen för gående 
   och cyklister
• Tillgänglighetsanpassning 
• Olika typer av bullerskydd

 
  

Ängelholm station 
• Breddning av mellan-
   plattform 
• Byte av tak över plattform
• Gångväg över järnvägsspår 
   ersätts med en gångbro 
   med hiss 
• Bullerskyddsskärm mellan 
   spåren och Järnvägens 
   Museum

Maria station  
• Ny station byggs väster om 
   befintlig station
• Hiss och trappor till platt-
   formarna i anslutning till 
   Maria stationsgata
• Ny gång- och cykelbro söder 
   om stationen
• Tillgänglighetsanpassning

• Förlängning och förskjutning 
   av plattformar
• Passage under järnvägen 
   för gående och cyklister 
• Pendel- och cykelparkeringar 
   i närhet av stationen
• Tillgänglighetsanpassning 
• Olika typer av bullerskydd

Kattarp station   

Förändringar på stationerna 


