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Det betyder att Trafikverket startar etapp 1 i projektet för 

en elektrifierad och direktansluten järnväg över Näringens 

industriområde. Målsättningen är att de godståg som ska 

till Gävle hamn kan köra direkt och att växlingar och byten 

från ellok till diesellok på Gävle godsbangård inte längre 

behövs. Det nya järnvägsspåret blir cirka två kilometer 

långt och gör en godstransport till hamnen 30-45 minuter 

snabbare och mer miljövänlig. 

Vad händer just nu? 

Rivningen har startat av de byggnader som står i vägen för 

spårets sträckning och en överlast av jord/schaktmassor är 

förberedd på båda sidor av Strömsbrovägen. En överlast 

pressar vatten ur markens underliggande lerlager och 

skapar en stabil grund att bygga järnväg på. Överlasten 

planeras vara på plats under sommaren/hösten 2017 för 

att sedan ligga i 18 månader. 

Hur påverkar det dig? 

Trafiken över Näringen kan passera som vanligt under 

etapp 1 (rivning och överlast). Det arbetet blir klart först i 

årsskiftet 2018/2019. Det betyder att planerat spårarbete 

över Strömsbrovägen tidigast kan starta våren 2019.  

I dagsläget finns inget byggstartsbeslut från Regeringen, 

vilket formellt skulle varit TRV till handa i juni 2016. 

Mer information 

Mer information om projektet finns på vår webbplats 

www.trafikverket.se/gavlehamn som är projektets 

informationskanal.  

Vid övriga frågor är ni välkomna att höra av er till 

kontaktpersonerna nedan. För detaljplanefrågor svarar 

Gävle kommun, tel. 026-17 80 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

Övrigt arbete på Näringen? 
 
Trafikverket ansvarar för arbetet med projektet 

Gävle hamn (skyltar/information). Det finns dock 

fler aktörer i området (Gästrike Vatten, Gävle Energi, 

olika verksamheter och fastighetsägare). Dessa 

arbeten och eventuella trafikavstängningar har inget 

samband med vårt projekt. 

Nu startar arbetet med ett nytt järnvägsspår till Gävle hamn 

Trafikverket projektledare  

Per-Erik Welker 

Tel: 010-123 73 68 

per-erik.welker@trafikverket.se 

 

 

Trafikverket delprojektledare  

Krister Johansson  

Tel: 010-123 73 72 

krister.johansson@trafikverket.se 

 

NCC platschef  

Martin Svensson  

Tel: 070-25 00 260 

martin.a.svensson@ncc.se  

 

 

http://www.trafikverket.se/gavlehamn

