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Arbetet med ny entré till Helsingborg C
har startat
2015 ska en ny entré till Helsingborg C öppna upp söderut vid Stadsparken.
Trafikverket har nu påbörjat arbetet med att förlänga perrongerna och bygga
en ny nedgång till spåren söder om Helsingborg C/Knutpunkten. Arbetet
medför vissa störningar i tågtrafiken.
- Vi arbetar nu med förberedande arbeten under mark, säger Jens-Peter
Eisenschmidt, projektledare på Trafikverket. Signalsystemet ska byggas om
för att underlätta nästa fas i byggarbetet.
Den nya nedgången till spåren, som ligger söder om Helsingborg
C/Knutpunkten, kommer att bestå av trappor. Perrongerna mellan de fyra
spåren på Knutpunkten förlängs med cirka 12 meter, så att längre tåg för fler
resande kan stanna på stationen.
När arbetet utförs måste ett eller flera spår vara avstängda, vilket innebär att
det blir både avstängningar i tågtrafiken och spårändringar för de som ska
resa.
- Vi arbetar på helger, nätter och i semestertider för att störa trafiken så lite
som möjligt och är klara efter sommaren, menar Jens-Peter Eisenschmidt.
En ny entré blir en viktig koppling mellan Knutpunkten, söder och blivande
H+ området
När arbetena under mark och trappan är klar fortsätter Helsingborgs stad
med arbeten ovan mark för att skapa en ny attraktiv entré till Helsingborg C.
Den nya entrén ska öka tillgängligheten, skapa trygghet och säkerhet och
göra det enklare att ta sig till de södra delarna av Helsingborg. Samtidigt
skapas parkeringsmöjligheter för cyklar med såväl cykelparkeringshus som

cykelparkering utan tak.
- Tre arkitektbyråer har arbetat med utformningen av den nya entrén i en
projekttävling. Det vinnande förslaget kan presenteras i början av mars
månad, säger Claes Danling, projekteringsledare på
stadsbyggnadsförvaltningen.
Läs mer om projektet på: www.trafikverket.se/helsingborg-c och
www.helsingborg.se/trafik
Läs mer om hur trafiken påverkas: www.skanetrafiken.se
För information kontakta:
Claes Danling, projekteringsledare stadsbyggnadsfövaltningen
Tel: 042-10 53 36, e-post: claes.danling@helsingborg.se
Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare Trafikverket
Tel: 010-123 67 51, e-post: jens-peter.eisenschmidt@trafikverket.se

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns
möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden
för dig som vill något.
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