
Nu sätter vi snart första spaden i marken  
för att du ska kunna åka tåg på Söderåsbanan.  
I december 2021 öppnar Söderåsbanan för  
persontåg. Då blir din resa både enklare,  
säkrare och mer miljövänlig. 

Söderåsbanan växer fram  

Innan vi når dit kan det vara lite stökigt emellanåt,  
det hoppas vi du har överseende med. Det kommer  
i förlängningen leda till att din vardag blir enklare. 

Vad ska vi göra? 
Vi bygger två nya stationer i Kågeröd och Svalöv och nya 
plattformar till stationerna i Billesholm och Teckomatorp.
Söderåsbanan är enkelspårig och för att möjliggöra för 
persontågstrafik bygger vi nya mötesspår i Svalöv och 
Kågeröd, vilket ökar kapaciteten på banan. Inledningsvis 
kommer Söderåsbanan trafikeras med ett persontåg i  
timmen i vardera riktningen.

Svalövs kommun och Bjuvs kommun ansvarar och planerar 
för att utveckla områdena runt de nya stationerna. 

På gång just nu 
Vi har påbörjat arbetet med den nya vägbron i Kågeröd, 
det sker bland annat en omläggning av väg 109 och väg 
1232. Under hösten 2019 inleds arbetet med stationerna  
i Teckomatorp, Svalöv, Kågeröd och Billesholm.
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Teckomatorp
• Ny plattform

Billesholm
• Två nya plattformar

Kågeröd
• Ny tågstation med två nya plattformar
• Nytt mötesspår
• Ny vägbro över järnvägen ersätter den befintliga 
ffplankorsningen vid Olstorpsvägen

Svalöv
• Ny tågstation med två nya plattformar och ny gångbro
• Nytt mötesspår
• Ny gång- och cykelväg längs med Järnvägsgatan

I samarbete med: 

Följ arbetet med  Söderåsbanan på  trafikverket.se/ soderasbanan 

Vänd  

Kontakt
Har du frågor är du självklart välkommen att höra av dig.

Johan Haagman, projektledare Trafikverket 
johan.haagman@trafikverket.se, 010-124 19 60

Din resa på Söderåsbanan

Åstorp–Billesholm ca 6 min

Billesholm–Kågeröd ca 5 min

Kågeröd–Svalöv ca 6 min

Svalöv–Teckomatorp ca 4 min

Teckomatorp–Malmö ca 25 min

Trafikverket, 201 23 Malmö 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.
trafikverket.se
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December 2021 inviger vi ytterligare två pågatågsstationer!

När Söderåsbanan är körklar 2021, 
innebär det att Svalöv och Kågeröd 
också får pågatågstrafik. En sats-
ning som ökar vår attraktionskraft 
samt ytterligare stärker det fantastis-
ka med att bo i Svalövs kommun.

Med Pågatågstrafik i fem av våra 
sex tätorter så öppnar sig också 
nya möjligheter för arbetspendling 
och för besök i vår omkringliggande 
storstäder. För tänk dig att resa från 
Kågeröd och sedan vara mitt i ett 

pulserande Malmö på cirka 
40 minuter. Resandet blir enkelt, 
säkert och miljövänligt. Tänk dig 
också vilka möjligheter detta innebär 
för andra att bosätta sig eller besöka 
vår natursköna kommun.
Nu händer det många spännade 
saker i Svalövs kommun! 

Det här gör Svalövs kommun i anslutning till stationsområdena i Kågeröd, Svalöv och Teckomatorp. 
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Maj - Sept 2019
Anlägga parkeringsplats i 
anslutning till befintlig 
parkering vid Stations-
området i Svalöv.
Bygga tillfällig parkering 
på Lantlyckan-området 
i Svalöv.

Jan - Juli 2020
Anlägga parkeringsplats 
vid stationsområdet i 
Kågeröd.

Jan - Okt 2021
Bygga klart bussområdet 
vid stationen i Svalöv.

Juni - Okt 2021
Bygga klart stations- 
miljön i Kågeröd.

Aug - Sept 2021
Anpassning av stations-
miljön i anslutning till 
stationsområdet i 
Teckomatorp.

December 2021 
börjar Pågatågen 
trafikera Kågeröd 

och Svalöv

Billesholm Tag Plats!
I december 2021 stannar persontågen i Billesholm igen. Då kan du enkelt ta tåget ner till både Åstorp, 
Lund och Malmö. Detta kommer att betyda mycket för Billesholm och därför kör vi nu igång med 
planeringen och arbetet ordentligt. Projektet kallar vi Billesholm Tag Plats.

Vilka projekt arbetar vi med just nu? 
Stationsområdet
När tågen stannar i Billesholm kommer orten få en utbyggd station med nya plattformar och mer 

Bussar och tåg kommer att mötas på en plats - ett resecentrum invid stationen.

Stationstunneln
För några år sedan byggdes stationstunneln vid det gamla stationshuset i Billesholm. Nu vill vi utveckla 
denna och göra den både snyggare och tryggare. Belysning, färger och ingångar ska ses över.

Billesholms gård (Gröningen)
På platsen ska olika byggföretag bygga 130 lägenheter under tre års tid. 

Vad tycker du?

Läs mer på www.bjuv.se/billesholmtagplats 


