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Arbete dygnet runt 11-27 oktober
Sedan några månader har vi arbetat med att
bygga de två broar som ska skjutas in i
motorvägen vid trafikplats Alnarp. Broarna
byggs för att få plats med de kommande fyra
spåren. Mellan den 11-27 oktober behöver vi
stänga av E6:an för att kunna slutföra arbetet
med att få broarna på plats.

Buller
Trafiken stängs kl. 20 den 11 oktober. Därefter
kan vi ta bort asfalt, vägräcken och börja gräva
ur motorvägen där broarna ska placeras. När det
är färdigt ska marken förberedas och packas för
att kunna skjuta broarna på plats. Detta arbete
och transporter till och från arbetsplatsen
kommer innebära buller och belysning från
fordon, arbetsmaskiner.

Sockervägen stängs tills vidare
Runt den 25 september stänger vi Sockervägen i
höjd med Brännmästaregatan, ny tillfällig infart
till området sker från Bladvägen. Detta p.g.a. att
vi behöver full tillgång till vårt arbetsområde, för
att kunna utföra arbetet med broarna. Men även
för kommande arbeten med att bygga temporära
spår och flytta ledningar samt bygga in
Alnarpsån i en skyddande kulvert.

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

Sockervägen stängs av efter röda
markeringen.
Välkommen på infoträff 25 september!
På tisdag den 25 september kl. 16.30–17.30 vill
vi gärna träffa er boenden i området, på
arbetsplatsen vid Sockervägen för att berätta
mer och svara på eventuella frågor. Anmälan
görs till lundarlov@ncc.se.
Mer information och löpande nyheter
Arbetet med motorvägsbroarna under
avstängningstiden har en egen sida, håll utkik
där samt på Facebook och Instagram, där vi
kommer lägga ut nyheter löpande om hur
arbetet går: www.trafikverket.se/lund-arlov/e6
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Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid
Klostergården i Lund.
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