
Nu fortsätter upprustningen av Söderås-
banan, mellan Åstorp och Teckomatorp. 
Upprustningen görs för att det ska bli 
möjligt att öka godstrafiken och införa per-
sontrafik. Upprustningen görs i tre etapper. 
Trafikverkets arbete under 2015 är etapp 2 
av upprustningen.

Under hösten har vår entreprenör byggt ersättningsvä-
gar och förberett för att stänga oskyddade järnvägsöver-
gångar. Efter årsskiftet börjar det stora arbetet på spåret. 

Vad ska vi göra
Under 2015 kommer vi att förstärka banan och bygga 
mötesspår så att det är möjligt att köra mer trafik. För 
att öka säkerheten kring järnvägen bygger vi också två 
nya gång- och cykeltunnlar under järnvägen i Billes-
holm och i Kågeröd och en tunnel för biltrafik norr om 
Teckomatorp. Vi bygger även om signalsystemet så att 
tågen kan fjärrstyras från trafikcentralen i Malmö.

Hur påverkar det mig 
Söderåsbanan kommer att vara helt avstängd för all 
trafik under flera månader. Under tiden kan det före-
komma störande arbete för dig som bor i området runt 
järnvägen. Signaler och bommar vid övergångarna längs 
hela banan kopplas ur, men eftersom det inte går någon 
trafik på banan går det bra att fortsätta att passera över. 
När vår entreprenör arbetar med sina maskiner på spå-
ret kommer vakter att stå utställda vid övergångarna.

När är upprustningen klar
Etapp 2 av upprustningen av Söderåsbanan ska vara 
klar under hösten 2015. Då har vi i etapp 2 även gjort så 
mycket förberedelser vi kan inför utbyggnaden av per-
sontrafik, som kommer att göras i etapp 3.

När stannar tågen
För att införa persontrafik på Söderåsbanan fortsätter 
upprustningen 2019 med att bygga stationer i Billes-
holm, Kågeröd och Svalöv. Just nu arbetar vi med att 
ta fram en järnvägsplan som ska visa hur vi ska bygga. 
Planen ska ställas ut för allmänheten och efter det kan vi 
börja planera för byggstarten. Tågen kommer att börja 
stanna längs banan i december 2020. 

För dig som bor i Åstorp
För att kunna ta emot mer trafik på ett smidigare sätt ska 
Åstorps bangård byggas om. När vi är färdiga kommer 
bangården att vara modern och både mer effektiv och mer 
driftsäker. På bangården ska vi byta ut räls, slipers och en 
del av de gamla växlarna. Hela kontakledningsanläggningen 
ska rivas, bytas ut och byggas upp igen. Vi kommer också att 
sätta belysning över hela bangården och förstärka skyddet 
mot kontaktledningarna på järnvägsbron söder om stationen.

Våra arbeten på bangården kan vara störande och ibland ske 
även på nattetid. Arbetet pågår mellan april och oktober 2015. 
Vi ber er som bor omkring bangården att ha överseende.

Även tågtrafiken berörs
Under hela byggtiden kommer alla tåg att stanna vid platt-
form 1, närmast stationshuset. Mellan april och oktober är all 
tågtrafik avstängd på helgerna och när arbetet är som mest 
intensivt, juni-juli, stängs tågtrafiken av helt. Information 
om hur du reser med ersättningsbussar får du direkt av våra 
tågoperatörer Skånetrafiken och SJ.

Läs mer om arbetet här
www.trafikverket.se/astorpsbangard

Åstorps bangård ska byggas om och moderniseras.

Nu börjar arbetet på Söderåsbanan

Gå inte i spåret!
När en järnväg stängs av under lång tid kan man tro att 
det är säkert att gå eller vistas runt spåren. Men det är fort-
farande förbjudet och en farlig plats att vara på. På spåret kör 
arbetsfordon som inte följer någon tidtabell och det är fortfa-
rande ström i kontaktledningarna som löper längs järnvägen.



Trafikverket
781 89 Borlänge
Telefon: 0771- 921 921
Texttelefon: 010-123 50 00
www. trafikverket.se

Maciej Zakrzewski, projektledare för  
Söderåsbanan och Åstorps bangård 
telefon: 010-123 73 39
e-post: maciej.zakrzewski@trafikverket.se

Sofie Ulvestad, projektledare för Kågeröd 
telefon: 010-123 73 03
e-post: sofie.ulvestad@trafikverket.se

Entreprenör
Mikael Nilsson, platschef Infranord
telefon: 010-1217290
e-post: mikael.nilsson@infranord.se

Läs mer och följ projektet här:
www.trafikverket.se/soderasbanan  
och www.trafikverket.se/astorpsbangard

Åstorp
Åstorps bangård kommer att byg-
gas om. Räls, slipers och en del 
växlar ska bytas ut.  Kontaktled-
ningsanläggningen rivs och en helt 
ny anläggning byggs upp. 

Åstorp – Teckomatorp
Längs hela banan förstärker vi under- 
laget och gräver samtidigt ner nya 
el- och telekablar. Räls och slipers är 
utbytta i etapp 1 av upprustningen. 
Vi stänger ett tiotal obevakade 
övergångar. 

Billesholm
Vi gräver ur och bygger om bangår-
den i Billesholm. Det blir ett nytt 
mötesspår. För att öka säkerheten 
bygger vi också en 20 meter lång 
tunnel för gång- och cykeltrafik 
under stationsområdet. Tunneln 
kommer i framtiden att ha en upp-
gång även till plattformar på mitten 
av bangården som ska användas 
när tågen börjar stanna i Billesholm. 
Tunneln byggs strax söder om den 
nuvarande övergången och Eken, 
som bevaras. 

Kågeröd
En gång- och cykeltunnel byggs där den 
nuvarande oskyddade övergången ligger 
idag. Bangården grävs ur och får ny ballast. 
Vi förbereder för att tågen ska kunna stanna 
i Kågeröd.

Svalöv
Vi gräver ur och förstärker under spåret genom 
Svalöv för att förbereda för att kunna bygga en 
ny station i framtiden.

Teckomatorp
I Dorisborg, norr om Teckomatorp, 
stänger vi den osäkra järnvägsö-
vergången och ersätter den med 
en tunnel för både bil-  gång-  och 
cykeltrafik. Under arbetet mellan 
mars och juni kommer överfarten 
att vara helt avstängd.

I Källs Nöbbelöv byter vi ut en 
gammal stålbro för järnvägen och 
ersätter den med en betongbro. 
Vid platsen finns ingen väg eller 
trafik. Bron är byggd över Braån.

Vad gör vi?

Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt

Sommaren 2014  
Entreprenör klar 
för Söderåsbanan.
Arbetet med 
ersättningsvägar 
bredvid spåret.

1 januari 2015
Söderåsbanan, Åstorp–Teckomatorp 
stängs av. Upprustningsarbetet av 
spåret börjar.

Januari – Mars 2015
Ballastrening på hela sträckan  
Åstorp–Teckomatorp.

Februari 2015 – Oktober 2015  
Arbete på bangården och bygge av 
gång- och cykeltunnel i Kågeröd.

April 2015 – September 2015 
Arbete med gång- och  
cykeltunnel i Billesholm.

5 oktober 2015 
Söderåsbanan öppnar  
för trafik igen.

April 2015 – Juni 2015  
Arbete med bil-, gång- och  
cykeltunnel i Dorisborg. 
Arbete med betongbro över Braån.
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