
Samråd

E6, Trelleborg-Malmö, kollektivåtgärder trafikplats Västra Klagstorp - trafikplats Petersborg



Varför vi utreder 
• En central sträcka för människor och 

näringsliv – både lokalt, regionalt och 

nationellt. 

• Hårt belastat stråk av alla typer av 

fordon som gör det svårt att ta sig fram 

under rusningstid. Tung trafik mot 

Malmö från färjor i Trelleborg. 

• Den stora trafikmängden påverkar 

busstrafikens restid och punktlighet. 

→ Huvudfokus på att busstrafik i riktning 

mot Malmö ska ha god framkomlighet. 



Resultat av tidigare studier 
• Stråket Malmö – Falsterbonäset

‒ Specifika bussåtgärder.

‒ Ökad tillgänglighet och bättre 
trafikantsäkerhet för alla trafikslag.

• E6 genom Skåne

‒ Förstärka kapaciteten på det norrgående 
körfältet i närtid och för det södergående 
på sikt.

• Samrådsunderlag

‒ Länsstyrelsen har beslutat att projektet 
innebär betydande miljöpåverkan och att 
en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
ska upprättas.



Vad vi utreder

• Projektet är en del av flertalet 

projekt med inriktning för att 

främja kollektivtrafiken mellan 

Falsterbonäset och Malmö. 

Projektet är en del av projektet 

”extra körfält i norrgående 

riktning…”. 

• Läs mer

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall/sa-forbattrar-vi-kollektivtrafiken/sa-forbattar-vi-kollektivtrafiken-i--skane-lan/malmo-naset/


Vad vi utreder 
• Kapacitetshöjning mellan trafikplats 

Västera Klagstorp och trafikplats 

Petersborg.

• Breddning av befintlig väg i norrgående 

riktning med ytterligare ett körfält ca 3,5 

meter – som alla fordon kan använda.

• Se illustrationskartor, typsektioner och 

plankartor för utbredningen i detalj.



Vad effekten skulle bli
•  Ändamålet är att ombyggnationen 

förbättrar restid och punktlighet för 

kollektivtrafiken i ett av Skånes starkaste 

pendlingsstråk. 

•  Möjliggör det regionala 

superbusskonceptet Malmö-Falsterbonäset. 

‒ Utbyggnad av E6 är en förutsättning för 
kollektivtrafikens utveckling i regionen.

‒ Skapar ett hållbart och tillgängligt resande. 

→ Positivt för alla fordon – ökad 

trafiksäkerhet, ett smidigare flöde, färre 

störningar och bättre restider. 



Dina synpunkter är viktiga! 
• Vill du vara med och påverka? Lämna gärna dina synpunkter på samrådshandlingen senast 16:e 

december 2022. Du kan lämna dina synpunkter genom nedan alternativ:

‒ Trafikverkets webbplats https://www.trafikverket.se/e6vastraklagstorp-petersborg.

‒ Skicka till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till 
investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2018/134428.

• För mer information om projektet finns det fler handlingar om projektet som är publicerade på 

Trafikverkets webbplats https://www.trafikverket.se/e6vastraklagstorp-petersborg

‒ Planbeskrivning

‒ Plankartor

‒ Miljökonsekvensbeskrivning

‒ Illustrationskartor och typsektioner

https://www.trafikverket.se/e6vastraklagstorp-petersborg
mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
https://www.trafikverket.se/e6vastraklagstorp-petersborg

