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Se film om
dubbelspårsutbyggnaden på
www.trafikverket
.se/
strangnasharad

Utbyggnaden till dubbelspår mellan Strängnäs och Härad fortsätter enligt
tidplan. Sommaren 2018 ska hela sträckan mellan Strängnäs och Härad vara klar,
och då blir regionen en ännu mer attraktiv plats för människor att leva och arbeta i.

Invigningstalade gjorde också Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, Sörmlands landshövding Liselott Hagberg samt Einar Schuch, regional
direktör Trafikverket, som modererade evenemanget.

På gång vid resecentrum

Fullsatt vid invigningen av Strängnäs
resecentrum
Strängnäs har nu ett nytt modernt resecentrum med plats
för cirka 500 besökare. Det nya resecentrumet öppnade
för resenärer den 1 december. Invigningen ägde rum vid
tidtabellskiftet den 10 december, och samma dag började
bussarna trafikera det nya busstorget utanför resecentrumet. Tack till alla som kom och firade öppnandet
av resecentrum!
Intresset var stort bland Strängnäsborna. Det blev snabbt
fullsatt och sammanlagt besökte cirka 700 personer
evenemanget. Den lokala kören Lövsångarna stod för
musikunderhållningen, Strängnäs kommuns måltidsservice hade skapat ett pepparkakshus i form av resecentrumet och Culinary Craft från Thomasgymnasiet
hade bakat lussebullar och pepparkakor.
Strängnäs resecentrum ingår som ett delprojekt i arbetet
med dubbelspår mellan Strängnäs och Härad. Det nya
resecentret är en komplex byggnad och har nominerats
till Årets bygge av Svensk Byggtjänst och tidningen
Byggindustrin.
Trafikverkets generaldirektör
Lena Erixon deltog under invigningen som en av talarna
och tackade alla som har deltagit i bygget. Hon riktade
också ett särskilt tack till
Strängnäsborna för att de tålmodigt har stått ut med bygget
under åren och hälsade dem
välkomna in i värmen i det nya
resecentrumet.

Lena Erixon.

Trafikverket har lämnat över byggnaden till Strängnäs
kommun som nu äger resecentrumet. Det innebär att
kommunen även ansvarar för garaget och de yttre miljöerna runt resecentrum som gator, torg, grönytor och busshållplatser samt för parkeringsfrågor som övervakning
och parkeringsavgifter. Förvaltningen av byggnaden står
Strängnäs Bostad AB för.
Felanmälan kan göras dygnet runt hos Strängnäs bostads AB
på telefonnummer: 0152-290 90
Läs mer: www.strangnas.se/resecentrum

Strängnäs kommun kommer att plantera växter kring
resecentrumet under våren och då är även vattenspegeln
vid södra entrén färdig.
Vi vill påminna om att delar av resecentrumet fortfarande
är arbetsområde eftersom vi, enligt tidplan, fortsätter att
bygga dubbelspåret fram till sommaren 2018. Tänk därför
på att följa skyltning och respektera avspärrat område, för
din egen säkerhets skull.

Montering av bullerskydd
Vi kommer snart att börja montera bullerskydd vid
stationsområdet intill gångtunneln till tågen och vid
Ulvhäll.

Tåget avgår från nya spåret från 26 februari
Från och med den 26 februari avgår samtliga tåg från
det nya järnvägsspåret. Efter den planerade banavstängningen 19–25 februari kommer det nya järnvägsspåret
att trafikeras, eftersom vi då påbörjar renoveringen av
den gamla järnvägstunneln. Den nya tunneln är redo för
att tas i drift i februari, och spår samt kontaktledningar
finns redan på plats. Under banavstängningen, vecka 8,
kommer den nya tunneln att besiktas och provköras.
Delen av plattformen som ligger närmast det gamla
järnvägsspåret kommer att stängas för att vi ska kunna
utföra de arbeten som är nödvändiga. Sommaren 2018 är
dubbelspåret mellan Strängnäs och Härad klart.
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Det här bygger vi

Köp biljett

•T
 vå tunnelportaler i betong.

spåret.

• E n ny järnvägstunnel (2,9 km).

Biljettautomater finns inne i resecentrum samt på plattformen intill gångtunneln. Du kan köpa din biljett och
ladda Movingo i biljettautomaten. Du kan också köpa
biljetter via sj.se och SJ:s mobilapp. I resecentrum finns
också möjlighet att köpa biljetter i kiosken. Kom ihåg att
du inte kan köpa biljett ombord på tåget.
•H
 os www.sormlandstrafiken.se och www.movingo.se
hittar du priser, tidtabeller och kan planera din resa i
Mälardalen.
•P
 å sj.se/biljetter och sj.se/movingo kan du läsa mer om
hur du köper eller laddar ditt månadskort
•T
 idtabellen för ersättningstrafiken hittar du på
www.sj.se/trafikinfo

•T
 vå nya vägbroar, bland annat för Södertäljevägen.
• S ex nya järnvägsbroar. De två längsta är bron över
E20 och bron över Lundadalen.

• E tt underjordiskt parkeringsgarage, med cirka 130
bilplatser och 50 cykelparkeringar.

• E tt nytt resecentrum över spåren med entré från

Södertäljevägen/Långberget, Långbergsgatan och
från öster stod klart hösten 2017.

Följ bygget på Instagram
Om du vill följa bygget och se bilder från olika arbetsmoment kan du följa projektet på vårt
Instagramkonto @strangnasharad.

•T
 änk på att när plattformen är avstängd hänvisas
biljettköp till resecentrum och till webben.

På Trafikverkets webbplats lägger vi
kontinuerligt ut information om projektet och
förändringar som sker under arbetets gång.

Stockholm Central–Stockholms södra
stängs av somrarna 2018–2020
Allt fler åker tåg. Det ställer höga krav på järnvägen,
som ska vara punktlig och säker. Trafikverket gör nu
en historisk satsning på att rusta järnvägen för framtiden. Den största åtgärden i Sverige görs på sträckan
Stockholm central till Stockholms södra. Den ska bli
som ny. Därför kommer sträckan att stängas av under
somrarna 2018–2020.

Vill du veta mer?
Trafikverkets kundtjänst har öppet dygnet runt och
svarar på dina frågor. Du når kundtjänst på telefon
0771-921 921.

Läs mer om projekt Getingmidjan och hur det påverkar
dig: www.trafikverket.se/getingmidjan

Projektledare
Leif Haagensen
Telefon: 010-123 67 62
leif.haagensen@trafikverket.se
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Karta över stationsområdet i Strängnäs.
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Cykelparkering
Gångtunnel
Arbetsområde
Ersättningsbuss för tågen
Gångväg

• E tt nytt järnvägsspår (8,5 km) vid det befintliga

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Telefon: 0771-921 921
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Ersättningsbussar avgår som tidigare från östra delen av
Långbergsgatan intill gångtunneln. Hållplatsen finns
markerad på kartan intill.

Du kan också följa bygget på Instagram
@projektgetingmidjan
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•M
 åndag 19–söndag 25 februari
•M
 åndag 11 juni–söndag 17 juni
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Avstängningar – bussar ersätter tåget
För att vi ska kunna arbeta på och nära spåret måste vi
stänga av trafiken vid några tillfällen. Tågtrafiken är inställd och plattformen är avstängd under följande perioder:
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Vi kommer att genomföra en omfattande räddningsövning
i samarbete med Räddningstjänst, Ambulans och Polis den
21 februari. Syftet med övningen är att gemensamt öva på
ä
att utrymma och rädda liv i den nya järnvägstunneln om
Resecentrum
det händer en olycka. Flera akutfordon kommer att vara iVallbyvägen
en
stig
Torn
rörelse i Strängnäs under dagen och det kan komma att
Parkering 1 tim
synas brandrök i samband med övningen.
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Säkerhetsövning i den nya järnvägstunneln
21 februari
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Om du inte får svar på din fråga direkt, förmedlar kundtjänst frågan till oss i projektet, och vi ser till att du får
svar.
På projektets webbplats kan du läsa mer om bygget
www.trafikverket.se/strangnasharad

Delprojektledare Dubbelspår
Ulf Larsson
Telefon: 070-678 38 30
ulf.b.larsson@trafikverket.se

Projektingenjör
Elin Säfström
Ansvarig för bullerdämpande åtgärder
(fönster, fasader och skyddade uteplatser)
Telefon: 010-123 57 96
elin.safstrom@trafikverket.se

