
Eriksberg–Pölsebo vinter 2022–vår 2023 
Det är snart dags att avrunda år 2022 och det vill vi göra med en uppdatering från pro-
jektet. Nu har vi kommit mer än halvvägs. De mest bullerstörande arbetena är klara och 
i slutet av mars 2023 räknar vi med att hela tunneln är klar. Därefter kan vi börja bygga 
den nya järnvägen genom tunneln. 

Trafiken på Säterigatan
Tyvärr har vi inte kunnat öppna Säterigatan som 
planerat och gatan är fortsatt stängd till och med  
31 maj. Förändringen beror främst på olika svårig-
heter med vissa grundläggningsarbeten, vilket har 
orsakat förseningar. För att projektet som helhet  
ska kunna bli färdigt i tid behöver gatan hållas 
stängd längre. 

Det säkerställer också att gatan därefter kan öppnas 
för såväl biltrafik som busstrafik.  

1 juni 2023 öppnar gatan med två körfält för dubbel-
riktad trafik.

Bullrande arbeten
För att kunna börja återställa området vi arbetat  
i behöver vi dra upp sponten, (den stödkonstruktion 
som hållit jordmassorna runt arbetet på plats).  
Arbetet inleddes under hösten i Pölsebo och  
kommer sedan fortsätta i övriga områden. Arbetet 
är bullrande och görs dagtid.   

Aktuellt från projekt Hamnbanan

Ny gång- och cykelbro öppnar
Den nya gång- och cykelbron i Pölsebo öppnar  
under vecka 12. I samband med det stängs och  
rivs den gamla bron. 

Bild på den nya gång och cykelbron i Pölsebo.
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Information från projekt Hamnbanan
Projektets primära informationskanal är  
vår webbsida:  
trafikverket.se/hamnbanan

Vill du se bilder kan du följa oss på Instagram  
@hamnbanan

Har du frågor?
Kontakta oss på telefon: 0771-921 921 eller  
trafikverket@trafikverket.se

Tidplan

Vår 2023
Vecka 12, Den nya  
gång- och cykelbron 
öppnas. 

Vår 2023
Vecka 20, Den  
nya järnvägen  
börjar byggas.  

Vår 2023
Vecka 22, Säteri-
gatan öppnas för 
dubbelriktad trafik 
1 juni.

Höst 2023
Vecka 41, Tågtrafiken 
flyttas från den gamla 
banan och börjar 
gå genom den nya 
tunneln. 

Sommaren 2024
Projektet färdigställs.

Arbete pågår samtliga dagar mellan jul  
och nyår. Tack för ert tålamod.

Projektet önskar er trevliga helger! 
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