
Kommer min buss att påverkas?
Alla fordon även bussar kommer att påverkas. När trafikan-
terna väljer andra vägar förbi avstängningen påverkas även 
busstrafiken på omkringliggande vägar. Därför kan din 
bussresa ta längre tid. Var ute i god tid. Har du möjlighet så 
ta gärna en tidigare avgång.

Ta tåget istället?
11-26 oktober kör Skånetrafiken extra avgångar på vardagar 
i rusningstid på sträckan Landskrona–Malmö C via Lom-
mabanan och stationerna Häljarp, Dösjebro och Kävlinge. 
Under samma period förlänger även Skåne-trafiken flera 
tågavgångar i rusningstid på sträckan Helsingborg–Malmö.

Malmö–Lund fler än tio tåg i timmen
På sträckan Malmö–Lund avgår det fler än tio tåg per 
timme i var riktning i rusningstid. Tågen avgår bland annat 
från Simrishamn, Trelleborg och Köpenhamn söderifrån 
och norrifrån kommer de till exempel från Ängelholm, 
Kristianstad och Hässleholm. 

Sök din resa i Skånetrafikens app eller på skanetrafiken.se. 
På skanetrafiken.se/e6 finns mer information. 

 www.trafikverket.se/lund-arlov

Trafikverket stänger E6 norr om Malmö  
i två veckor i oktober

För att kunna bygga ut järnvägen mellan Lund och Arlöv 
måste Trafikverket bygga om motorvägsbron för E6 i 
trafikplats Alnarp.

Från 11 oktober 2018 och under cirka två veckor 
kommer vi att stänga av E6 helt i båda riktningarna vid 
trafikplats Alnarp. Vi kommer även göra underhållsarbe-
ten på E6 veckorna innan avstängningen, vilket också kan 
påverka trafiken.

Kör så här under avstängningen
Trafiken leds om till andra vägar under avstängningen. 
Skyltar kommer att visa omledningsvägarna. Om du pend-
lar på E6 eller har vägen som arbetsplats är risken för 
förseningar stor. Räkna med mycket stora trafikstörningar 
och köer på många vägar i sydvästra Skåne. 
Se karta på sidan 2 med omledningsvägar.

Kan du lämna bilen hemma? 
Varje fordon som inte kör på E6 under avstängningen under-
lättar för de som måste köra. Om du kan arbeta hemma, 
planera för ledighet, samåka eller välja andra färdsätt, bidrar 
du till att minska trafiken och slipper själv köer.

inför hösten 2018
Viktig trafikinformation

Augusti 2018

Trafiken leds om till andra vägar – räkna med köer och stora trafikstörningar

Sedan hösten 2017 pågår 
ombyggnaden av järnvägen 
mellan Malmö och Lund. Två 
spår ska bli fyra för att öka 
kapaciteten på sträckan och 
minska störningarna i tåg-  
trafiken. För att kunna bygga ut 
järnvägen mellan Lund och 
Arlöv måste vi bygga om 
motorvägsbron för E6 över 
spåren vid trafikplats Alnarp.
Motorvägsbron byggs om i två 
etapper. Den första hösten 2018, 
och den andra under perioden 
2020–2022. Då kommer E6 att 
stängas av igen cirka två veckor.



Det kommer att finnas tvingande omlednings-
vägar, det vill säga vägar som måste följas, där 
E6 är helt avstängd. Det kommer också att fin-
nas andra rekommenderade omledningsvägar 
som trafikanter kan köra för att undvika hårt 
belastade vägar i området. Skyltar visar både 
tvingande och rekommenderade vägar förbi 
trafikplats Alnarp.
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Omledning E6 norrgående

Omledning E6 södergående

Omledning E6, in och ut ur Malmö, 
norr om avstängningen
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Kör så här förbi avstängningen på E6

Södergående trafik förbi Malmö (blå markering i kartan): 
trafikplats Lomma–väg 103–väg 108–E22 trafikplats Lund S–E22 trafik-
plats Kronetorp. För trafik in och ut ur Malmö. (orange markering i kar-
tan) kommer Västkustvägen att vara öppen under avstängningen.

Norrgående trafik på E6, förbi Malmö (röd markering i kartan):  
trafikplats Kronetorp–E22 trafikplats Lund N–E6.02–Trafikplats Lund 
Flädie.

781 89 Borlänge
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se/lund-arlov

Projektledare:
Jens-Peter Eisenschmidt
jens-peter.eisenschmidt@trafikverket.se

Kommunikationsansvarig:
Eva Oskarsson
eva.a.oskarsson@trafikverket.se

www.facebook.com/lundarlovfyraspar

@lund_arlov4spar

E-post: lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se

Omledningsvägarna kan ändras. Aktuell väginformation på www.trafikverket.se

 

www.trafikverket.se/lund-arlov/e6 
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