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Maskiner passerar gång- och cykelväg vid Åkarps station
Nu är vi åter igen igång med arbeten som
kräver att vi passerar gång- och cykelvägen
vid Åkarps station med arbetsmaskiner. Vi
arbetar med underlaget för de tillfälliga
spåren öster om stationen som från och
med augusti 2020 börjar trafikeras.

Prata med barnen om riskerna
Vår byggarbetsplats kan vara en
spännande plats för barn men den är
mycket farlig. Arbetsplatsen är inhägnad
men under dagen öppnas grindarna och
staketen tillfälligt för tunga transporter in
och ut från byggarbetsplatsen. Vi har
vakter på plats vid behov och bommar för
maskinerna. Prata gärna med barnen om
att vara försiktiga och att de aldrig får gå in
på arbetsområdet.

Området öster om Åkarps station där de tillfälliga
spåren ska byggas

Framöver kommer också passagen att
behöva flyttas och under en tid gå genom
den ståltrumma som nu ligger öster om
stationen. Följ skyltar och hänvisningar på
platsen.

Arbetstider
Passage under järnvägen
Gång- och cykeltunneln under spåren vid
station kommer vara öppen så länge det
går. Men eftersom vi i år börjar bygga de
tillfälliga spåren krävs det lite olika
lösningar beroende på var vi arbetar och
vilka arbeten som ska göras. Vi kommer
att behöva göra tunneln smalare vid något
tillfälle när vi arbetar med ledningar under
spåren.

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

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

Mer information
Läs mer om det senaste som händer på
våra arbetsplatser och störningar på
www.trafikverket.se/lund-arlov
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