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Vi bygger om Burlövs station
Vi har nu startat förberedelserna inför
ombyggnaden av Burlövs station. Mot
slutet av mars och under påskhelgen blir
arbetet intensivt och vi kommer att
arbeta en del nattetid.
Vid stationsplattformarna hägnar vi nu in

Inställda tåg under påsken
Tågtrafiken mellan Lund och Malmö kommer
att vara avstängd nattetid under påsken,
mellan klockan 23.00 och 9.00 natt mot
fredag, lördag, söndag och måndag. Dagtid går
tågen som vanligt.

arbetsområden. I slutet av mars, preliminärt
under vecka 13, slår vi ned stålspont vid

Under arbetet på stationen kommer

plattformarna. Spontningen, som kan upplevas
som störande, genomför vi dagtid.

biljettautomaterna att vara avstängda. Du

Nattarbeten
Helgen innan påsk, 24-25 mars, bygger vi om

köper enklast din biljett med någon av
Skånetrafikens appar. Om du inte kan köpa en
app‑biljett får du ta kontakt med tågvärden på
perrongen eller direkt vid ombordstigning.

en del av den västra plattformen. Då kommer
vi preliminärt också att arbeta natt mot
söndag, 23.00 till 9.00.
Under påskhelgen görs ett mer omfattande
arbete då vi utnyttjar tågfria nätter när trafiken
på södra stambanan är helt avstängd. Vi

Trafikinformation hittar du alltid på
trafikverket.se, i Skånetrafikens app och på
skånetrafiken.se. Har du frågor? Kontakta
gärna Skånetrafikens kundtjänst på 0771-77 77
77.

planerar att arbeta dygnet runt vid stationen,
från skärtorsdagens kväll till och med måndag.
Kortare plattformar
Från skärtorsdagens kväll till tisdag morgon
kommer den södra delen av Burlövs station att
vara avstängd och plattformarna blir tillfälligt
något kortare. Gångvägarna upp till
plattformarna kommer att flyttas. Några
gångvägar stängs tillfälligt. Se kartan.

Lund-Arlöv, fyra spår
Adress: Företagavägen 14, 23237
Arlöv. Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se/lund-arlov
Facebook: lundarlovfyraspar
instagram: @lund_arlov4spar

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar
på www.trafikverket.se/lund-arlov.
Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna
Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid
Klostergården i Lund.
Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL
Kontakt:
lundarlov@ncc.se
Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

