
Just nu händer det mycket i Lomma. Trafikverket har flera arbeten på 
gång för att du ska kunna pendla och ta dig fram smidigare, tryggare 
och mer klimatsmart. Innan vi når dit kan det vara lite stökigt emellanåt, 
det hoppas vi du har överseende med. Det kommer i förlängningen 
leda till att vardagen för dig som pendlar blir enklare. 

Vi gör det möjligt för dig att åka tåg 
Nu har den nya stationen i Lomma börjat byggas, för att du 
ska kunna åka tåg på Lommabanan. I december 2020 öppnar 
Lommabanan för persontågstrafik. Då reser du till Malmö på 
ungefär 7 minuter. 

Vi strävar efter att bygget ska ha så liten inverkan som möjligt  
på vardagslivet för dig som bor eller vistas i Lomma. Vi  
använder byggmetoder som orsakar så lite buller som möjligt 
och vi begränsar tiden för bullrande arbeten. 

Lomma kommun ansvarar och planerar för att utveckla området 
runt den nya stationen. 

göra din vardag enklare 
Trafikverket vill 

KONTAKT
Olof Fredholm, projektledare, Trafikverket  
olof.fredholm@trafikverket.se, 010-124 43 58
Dennis Brink, platschef, NRC (byggentreprenör) 
dennis.brink@nrcgroup.se, 070-853 57 28 
Bengt Strengbom, projektledare, Lomma kommun 
bengt.strengbom@lomma.se, 040-641 10 00
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Vill du veta mer!Följ arbetet med Lommabanan på  trafikverket.se/lommabanan

Kort fakta om Lommabanan
Vad: Nya stationer i Lomma och Furulund och ett nytt  
mötesspår i Stävie, söder om Furulund.

Varför: Lommabanan ska underlätta för dig som pendlar. Med 
persontåg på Lommabanan kan vi också resa mer klimatsmart.

Nuläge: Station i Lomma börjar byggas i mars 2019.  
Station i Furulund började byggas i december 2018. 

Trafikstart: December 2020



trafikverket.se

Vi gör det smidigare för dig att åka buss 
Under våren planerar vi att börja bygga bussramper mellan 
Vinstorpsvägen och E6 för att förbättra framkomligheten  
för kollektivtrafiken. Vi vill också göra trafiken säkrare  
så samtidigt bygger vi om korsningen vid Vinstorpvägen/
Malmövägen till en cirkulationsplats. 

I april stängs Lommavägen i Hjärup 
Lommavägen i Hjärup stängs i början av april, vilket påverkar 
trafiken till och från Lomma. 

Vägen stängs i samband med att vi börjar bygga tillfälliga 
järnvägsspår i Hjärup. Det är en del i arbetet att bygga ut 
Södra stambanan från två till fyra spår mellan Lund och 
Arlöv, vilket ska öka kapaciteten på sträckan och göra den 
mindre känslig för störningar. Lommavägen kommer att vara 
avstängd fram till slutet av 2022. 

Det kommer finnas flera alternativa vägar för biltrafiken i 
området. Skyltar kommer att sättas upp i god tid innan  
avstängningen. Preliminära omledningar runt Hjärup blir  
väg 103 och 108, Gamla Lundavägen och in till Hjärup via  
Väståkravägen eller Lommavägens östra del. Det kommer 
också vara möjligt att ta sig över järnvägen i Hjärup via  
Jakriborg, på den tillfälliga bron för Vragerupsvägen som 
öppnas i april. 

Under hela avstängningen kommer det finnas en gång- och 
cykelpassage vid Hjärups station, och senare också vid den 
tillfälliga stationen. 

Tiderna för avstängningen är prelimära. 
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Vill du veta mer!
Följ arbetet på vår hemsida 
trafikverket.se/lund-arlov


