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Trafikplats Alnarp stängs i cirka två veckor i oktober
Stångby

±
³
E6

±
³

Vallkärra

E22

±
³



Trafiken på E6 leds om – räkna med köer och stora trafikstörningar
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Trafiken leds om till andra vägar under avstängningen.
Skyltar kommer att visa omledningsvägarna. Det
kommer att finnas omledningsvägar som måste följas,
där E6 är helt avstängd, men även andra rekommenderade vägar för att undvika hårt belastade vägar i
området. Skyltar visar både tvingande och rekommenderade vägar förbi trafikplats Alnarp.
Södergående trafik förbi Malmö (blå markering i
kartan): trafikplats Lomma–väg 103–väg 108–E22
trafikplats Lund S–E22 trafikplats Kronetorp. För trafik
in och ut ur Malmö. (orange markering i kartan)
kommer Västkustvägen att vara öppen under
avstängningen.
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Kör så här under avstängningen

Norrgående trafik på E6, förbi Malmö (röd
markering i kartan): trafikplats Kronetorp–E22
trafikplats Lund N–E6.02–Trafikplats Lund Flädie.
Omledningsvägarna kan ändras. Aktuell väginformation finns alltid på www.trafikverket.se

Omledning E6, in och ut ur Malmö,
norr om avstängningen
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

För att kunna bygga ut järnvägen mellan Lund och Arlöv
måste Trafikverket bygga om motorvägsbron för E6 i
trafikplats Alnarp.
Från 11 oktober 2018 och under cirka två veckor
kommer vi att stänga av E6 helt i båda riktningarna vid
trafikplats Alnarp. Vi kommer även göra underhållsarbeten på E6 veckorna innan avstängningen, vilket också
kan påverka trafiken.

Ta tåget istället?

Kan du lämna bilen hemma?

På sträckan Malmö–Lund avgår det fler än tio tåg per
timme i var riktning i rusningstid. Tågen avgår bland annat
från Simrishamn, Trelleborg och Köpenhamn söderifrån
och norrifrån kommer de till exempel från Ängelholm,
Kristianstad och Hässleholm.
Sök din resa i Skånetrafikens app eller på skanetrafiken.se.
Mer information också på skanetrafiken.se/e6.

Varje fordon som inte kör på E6 under avstängningen underlättar för de som måste köra. Om du kan arbeta hemma,
planera för ledighet, samåka eller välja andra färdsätt,
bidrar du till att minska trafiken och slipper själv köer.

Kommer min buss att påverkas?
Alla fordon även bussar kommer att påverkas. När trafikanterna väljer andra vägar förbi avstängningen påverkas även busstrafiken på omkringliggande vägar. Därför
kan din bussresa ta längre tid. Var ute i god tid. Har du
möjlighet så ta gärna en tidigare avgång.

11-26 oktober kör Skånetrafiken extra avgångar på vardagar
i rusningstid på sträckan Landskrona–Malmö C via Lommabanan och stationerna Häljarp, Dösjebro och Kävlinge.
Under samma period förlänger även Skånetrafiken flera
tågavgångar i rusningstid på sträckan Helsingborg–Malmö.

Malmö–Lund fler än tio tåg i timmen

Håll koll på det senaste om avstängningen på
www.trafikverket.se/lund-arlov/e6

www.trafikverket.se/lund-arlov

Sommaren är över – nu väntar en intensiv bygghöst
Vi har varit igång och arbetat hela sommaren och har en spännande höst framför oss. Det som kommer
påverka allra mest är den cirka två veckor långa avstängningen av E6:an vid trafikplats Åkarp i oktober.

Flytt av Banvallsvägen och lednings- Grävarbeten i Lund
Under september planerar vi en del grävarbeten i Södra
arbeten i Hjärup
Lund inför arbete med ledningar. Det är vid NordanI Hjärup kommer vi inom kort att flytta den södra delen
av Banvallsvägen, vid korsningen till Lommavägen.
Bredvid Lommavägen, ute på fältet, ska ledningar flyttas. Vid stationen och i norra Hjärup, ute på fältet, ska
ledningar också grävas om, inför bygget av de tillfälliga
spåren. Efter årsskiftet börjar vi montera den tillfälliga
bron som ska gå över järnvägen vid Vragerupsvägen.
Innan bron kan skjutas på plats ska vi gjuta stöd som
bron ska placeras på, det arbetet startas inom kort.

vägen, Visselvägen, Åkerlund & Rausings väg och i spårområdet vid Klostergården.

Motorvägsbroar och ledningsarbeten i Åkarp
Markarbetena inför bygget av tillfälliga spår mellan
Gränsvägen och Lommavägen i Hjärup är klara. Arbetet
med ledningarna längs Bruksvägen kommer igång inom
kort, hittills har vi arbetat med förberedelser. Stationsvägen är nu stängd och en ny tillfällig infart till skolorna
och stationen är öppnad.
Vid Sockervägen och i trafikplats Alnarp bygger vi de
nya broarna för E6. Broarna syns tydligt från motorvägen. I september är vi klara med alla gjutarbeten. Därefter förbereder vi broarna och marken inför att de två nya
brodelarna ska skjutas på plats. Vid Sockervägen gräver
vi också för att leda om ledningar.
Följ arbetet med broarna från vår nya utsiktsplats
arbetsplatsen vid Sockervägen.

Burlövs nya station börjar ta form
Vi har återupptagit arbetet med att flytta bullerskyddsvallen och ledningar nära Burlöv station efter att det
stått stilla en tid. Markarbeten för banvallen och de
nya spåren på västra sidan är igång på ett antal platser
i Burlöv. Ombyggnaden av västra delen av stationen går
framåt, där gjuter vi bottenplatta, hiss- och trappschakt.
Vid den nya järnvägsbron över Kronetorpsvägen, som
byggs i etapper, har vi grävt ur och vi satt stöd och väggar i form av pålar och stålspont.
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Projekt Lund–Arlöv, fyra spår
Södra stambanan mellan södra Lund
och Arlöv byggs ut från två till fyra spår.
Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup
byggs om och en ny station byggs vid
Klostergården i Lund.
Byggperiod: 2017–2024
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Budget: cirka 5,4 miljarder
Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Mer information om de olika arbetsplatserna
i projektet finns alltid på hemsidan.
www.trafikverket.se/lund-arlov/byggarbeten
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Projektledare:
Jens-Peter Eisenschmidt
jens-peter.eisenschmidt@trafikverket.se
Kommunikationsansvarig:
Eva Oskarsson
eva.a.oskarsson@trafikverket.se

www.trafikverket.se/lund-arlov/e6
www.facebook.com/lundarlovfyraspar
@lund_arlov4spar
E-post: lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se

