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Nytt från projekt Lund–Arlöv, fyra spår
Ökad kapacitet – Färre trafikstörningar – Minskat buller

Intensivt byggarbete under våren

Byggarbetena har nu varit igång i ett halvår. Det märks mest i Arlöv och i Åkarp, men
nu är vi igång också i Hjärup, där vi schaktar på bullerskyddsvallen vid
Vragerupsvägen.
Läs mer

Arbeten i påsk

Nattarbete på flera
ställen
Under påsken stängs tågtrafiken nattetid
på södra stambanan för underhåll. Dessa
nätter utnyttjar vi för flera arbeten i eller
nära spårområdet.
Läs mer

Inställda tåg –
biljettautomaten i
Burlöv stängd
Tågtrafiken mellan Lund och Malmö
kommer att vara avstängd nattetid under
påsken.
Läs mer

Burlövs station byggs
om

Markundersökningar i
södra Lund

I helgen byggde vi om ena plattformen på
Burlövs station. Under påsken fortsätter
arbetet med att bygga om Burlövs station.
Och bygget kommer pågå dygnet runt.
Läs mer

Under påskhelgen undersöker vi
markförhållandena i banvallen på Södra
stambanan, mellan Höje å och
Klostergården.
Läs mer

Prenumerera på detta nyhetsbrev

Bron vid Gränsvägen – en
gigantisk byggsats

Nu har vi startat byggarbetena
i Hjärup

Vid Gränsvägen i Åkarp börjar de båda
brofästena, som den tillfälliga bron ska
vila på, bli färdiga. Så här kommer bron
se ut.
Läs mer

Byggarbetena i Hjärup har startat. Där
arbetar vi nu med att flytta
bullerskyddsvallen vid Vragerupsvägen
för att ge plats för de tillfälliga spåren.
Läs mer

Järnvägsbron över
Lommavägen snart färdig

Läs mer om arbetsplatserna i
projektet

Järnvägsbron över Lommavägen i Arlöv
börjar bli klar. Brovalvet göts tidigare i
mars. Lommavägen öppnas preliminärt till
sommaren 2018.
Läs mer

På vår webbsida finns aktuell information
om det som händer på och vid de olika
arbetsplatserna.
Läs mer

Följ oss på Facebook, Instagram och YouTube

Projekt Lund-Arlöv, fyra spår finns också på Facebook, Instagram och YouTube. Följ
oss där för nyheter och bilder från ett av regionens viktigaste infrastrukturprojekt.
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Fakta:
Södra stambanan mellan Ringvägen i
Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra
spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och
Hjärup rustas upp och en ny station
byggs vid Klostergården i Lund.
Byggperiod: 2017-2024
Budget: cirka 5 miljarder
Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL
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