Ombyggnaden av Arlövs bangård
Arbetena i Arlövs bangård har pågått en tid med förberedelser inför ombyggnaden av
bangården där nya spår ska byggas. Vissa arbeten kräver att tågtrafiken stängs av så att
vi kan arbeta säkert. I maj kommer ombyggnaden av bangården att börja på riktigt och
hålla på fram till årsskiftet. Vissa arbeten kommer att utföras på kvällar, nätter och helger.
Bangårdsombyggnad maj till december

Arbetstider

Första delen av ombyggnaden sker från maj till augusti,
då byggs bangårdens västra del om, området närmast
Järnvägsgatan

Projekets normala arbetstider är dagtid kl. 7-18. När det
gäller bangården är tidplanen låst till de tider då spåren är
avstängda, vilket gör att arbete utförs även på andra tider,
d.v.s. helger, kvällar och nätter. Under tågavstängningen
23-28 augusti pågår arbetet dygnet runt i skift. Gå in på
Trafikverkets hemsida längre fram om du vill veta mer i
detalj.

Mellan 22 och 28 augusti står trafiken för persontåg helt
stilla mellan Malmö och Lund, när de tillfälliga och nya
spåren kopplas in.
Efter tågavstängingen, och när trafiken flyttats till de
tillfälliga och de nya permanenta spåren, börjar
ombyggnaden av bangårdens östra sida, närmast
sockerbruket. Detta pågår fram till årsskiftet.

Lommabanan byggs om
Under maj till augusti stängs Lommabanan som byggs ut
för persontrafik. Lommabanan öppnar igen 23 augusti.

Transporter till arbetsområdet
Massor och material som ska in eller ut från bangården
körs framförallt via Vintergatan och Lommavägen väster
om bangården.
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Störande arbeten
Vissa moment när vi bygger om bangården kan upplevas
som störande. Buller och vibrationer mäts med jämna
mellanrum för att följa upp att nivåerna hålls inom de
tillåtna värdena.

Fyrspåret Malmö-Lund

Tågstopp Malmö-Lund i augusti

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv.
Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och
en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

22-28 augusti stoppas tågtrafiken mellan Malmö och
Lund under knappt en vecka. Ersättningsbussar sätts
in för resenärer på sträckan.

Läs mer på: trafikverket.se/fyrsparet

Läs mer på: trafikverket.se/tagstopp-malmo-lund

Kontaktuppgifter
Adress: Företagsvägen 14, Arlöv

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se/fyrsparet
lund-alov-fyra-spar@trafikverket.se

Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10
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