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Parkeringarna vid Hjärups station flyttas

Grön markering:
Bilparkering
Blå markering:
Cykelparkering

Inom kort, troligen i kommande månads-

Nedsänkta spår

skifte, börjar vi arbeta vid Hjärups station

De fyra spåren och nya stationen ska

med de tillfälliga spåren och ombyggnaden

byggas fyra meter under marknivån. Det

av stationen. Det innebär att bil- och cykel-

kommer dämpa bullret från järnvägen på

parkeringen vid stationen tas bort.

ett effektivt sätt. Över stationen byggs en
28 meter bred bro som kommer ha plats

Ersättningsparkeringar

för gående, cyklister och bilar.

Tillsammans med Staffanstorps kommun
har vi tagit fram drygt 30 ersättningsparkeringar för bilar utmed den södra
sidan av Tågvägen och vid den gamla
förskolan på Lars väg. Observera att det är
P-förbud på den norra sidan av Tågvägen.
Det går också att parkera på andra platser
där parkering är tillåten. Följ skyltarna på
gatorna och trafikregler. En ny cykelparkering ordnas på en yta mittemot
gång/cykeltunneln vid stationen.

Byggbuller
För att kunna bygga på fyra meters djup
måste vi bygga stödkonstruktioner på båda
sidor om stationsområdet och längs de nya
spåren. En del av arbetet innebär buller
som kan upplevas som störande.
På vår webbsida ,Arbetsplatser och
störningar, eller på vår Facebooksida
kommer vi berätta mer om när detta
arbete genomförs.
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Passage under järnvägen

Arbetstider

Gång- och cykeltunneln under spåren vid

Vi arbetar normalt dagtid mellan 7–18,

station kommer vara öppen så länge det

men ibland kan arbete även förekomma

går. Men eftersom vi i år kommer börja

vid andra tider.

bygga de tillfälliga spåren krävs det lite
olika lösningar beroende på var vi arbetar
och vilka arbeten som ska göras. Följ
skyltar och hänvisningar på platsen.
Sommaren 2020 öppnas den tillfälliga

Mer information
Läs mer om våra arbetsplatser och
störningar på www.trafikverket.se/lundarlov

stationen, lite längre söderut på Banvallsvägen. Dit kommer gång- och cykelpassagen att flytta under tiden som
tågtrafiken går på de tillfälliga spåren,
mellan 2020 och 2022.

Lund-Arlöv, fyra spår
Adress: Företagsvägen 14,
232 37 Arlöv.
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se/lund-arlov
Facebook: lundarlovfyraspar
instagram: @lund_arlov4spar

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

