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I januari börjar vi bygga Station Rosengård. Arbetet pågår under hela 
2018. I december 2018 stannar det första tåget på stationen.

Vad ska hända?
Vi ska bygga en station som kommer få 
Pågatågstrafik i december 2018. Med 
tåget kan du åka till Hyllie, Triangeln 
och Malmö Centralstation men även till 
Lund och Kristianstad. I framtiden plane-
ras fler tåglinjer till stationen.

Hur går det till?
BCA Entreprenad AB heter företaget 
som ska bygga stationen. De kommer 
att stänga av området närmast järnvä-
gen under hela nästa år fram till statio-
nen öppnar i december.  
    För att komma till platserna för att 
bygga stationen kör de in och ut från 
Cronmans väg till den östra sidan. Till 
den västra sidan kör de in och ut från 
Amiralsgatan, Vitemöllegatan och An-
nelundsvägen. Vi uppmanar er att ta det 
försiktigt i området.
    Ett plank sätts upp runt arbetsom-
rådet. Träd och buskar intill tågspåren 
tas bort (och nya träd planteras senare 
i projektet). Spontning sker tidigt i pro-
jektet (en sorts stödmur vibreras/stöts 
ner i marken för att inte jordmassor ska 
rasa ner) och sedan startar arbetet med 
att bygga stationen. 
    Gångbanan vid Amiralsgatans södra 
del under järnvägsbron stängs av under 
byggtiden.
    Rosengårdsstråket kommer under 
vissa tider vara smalare än normalt men 

tunneln under järnvägen (där konstver-
ket Zlatans leende finns) kommer inte 
stängas av. 
 
Under byggtiden
Arbetet kommer att ske under dagtid i 
området, kvällsarbete kan förekomma. 
Det kan förekomma störande ljud under 
byggtiden från maskiner och lastbilar. 
Det kan även förekomma byggdamm 
från bygget. Vi ber er ha överseende 
med de eventuella störningar som upp-
kommer. 

Tidplan 
Arbetet med stationen påbörjas i 
januari 2018 och beräknas vara klart 
för trafik i december 2018, en myck-
et kort byggtid för ett sådant stort 
projekt. Stationen beräknas vara helt 
klar under våren 2019, då även växter 
planteras.
 
Frågor
Har du frågor är du välkommen att ta 
kontakt med gatukontorets  
kundservice, tel: 020-34 45 00.

Detta projekt drivs i nära samarbete 
med Trafikverket, som ansvarar för 
järnvägen.

Station Rosengård 
- byggs under 2018
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