Störande arbeten vid Åkarps station
Sedan årsskiftet har vi tryckt ner stödväggar av stål längs spåren i Åkarp. De så kallade
sponten krävs för att vi senare ska kunna gräva ut och bygga spåren i ett 4-6 meter djupt
schakt. Nu kompletterar vi spontningen och borrar stag som stöttar spontväggarna. Vi
kommer även att arbeta med vattenbilning i området runt Åkarps station. Vissa arbeten
kan orsaka buller och vibrationer.
De kompleterande spontarbetena sker söder om den
gamla stationen i Åkarp, både på den östra och västra
sidan av järnvägen.
Vi kommer även att borra och montera ankarstag och
hammarband i samma område. Dessa ska stödja sponten
när vi schaktar ut massorna för de nedsänkta spåren.
Arbetena med ankarstagen startar i mitten av juni och
förväntas inte medföra störande buller.

Tider för byggarbeten kan ändras
Vi bygger i stort sett på hela sträckan mellan Arlöv och
Klostergården i Lund. Planering av våra olika byggarbeten
är ett pussel med många bitar och förutsättningar kan
ibland ändras med kort varsel. Det kan innebära att
entreprenören NCC/OHL måste flytta resurser till en
annan del i projektet för att utnyttja personal och maskiner
så effektivt som möjligt.

Projekt Lund-Arlöv, fyra spår

Störande vattenbilning
Längs med slitsmurarna i Åkarp kommer vi i två omgångar
att skära i betong med en vattenstråle under högt tryck.
Arbetet utförs från 1/6 och 2-3 veckor framåt samt en
omgång i juli. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer.

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv.
Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och
en ny station byggs vid Klostergården i Lund.
Läs mer: trafikverket.se/fyrsparet

Vi mäter buller och vibrationer
Vi mäter buller och vibrationer under arbetet enligt ett
kontrollprogram för att säkerställa att vi följer riktlinjer för
buller och vibrationer.

TÅGSTOPP MALMÖ-LUND I AUGUSTI

Arbetstider

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

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

Vi arbetar normalt dagtid mellan 7-18, men ibland kan
arbete även förekomma vid andra tider.

Vid Åkarps station trycker vi ner spont och
monterar ankarstag. Bild: NCC/OHL

Kontaktuppgifter
Adress: Företagsvägen 14, Arlöv

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se/fyrsparet

Kontakt: lundarlov@ncc.se

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