
Vi förbättrar järnvägen i Stehag
Arbetet pågår 9 januari–15 juni 2012

Trafikverket ska bygga om järnvägen i Stehag för att öka kapaciteten och punktligheten på södra 
stambanan mellan Lund och Hässleholm.  

Hur påverkas din resa?

Under ombyggnaden måste spåren 
stängas av i omgångar. Vissa Pågatåg 
och Öresundståg ersätts med buss. 
Fjärrtågen går efter särskild tidtabell.

Större trafikpåverkande avstängningar 
sker på helgen i vecka 6, 8, 10, 12, under 
påsken vecka 14 samt 17, från sent  
fredag kväll till tidig måndag morgon.

Alla resenärer uppmanas därför att 
vara uppmärksamma på aktuell trafik-
information. Mer information om hur 
trafiken påverkas hittar du på  
 
www.skanetrafiken.se 
www.sj.se



Kontaktperson hos Trafikverket  
Pernilla Merkenius, projektledare, 0703-12 27 74 

Kontaktperson hos entreprenören
Yngve Persson, platschef Sveab, 0703-35 56 06

För mer info:  
www.trafikverket.se/stehag
www.skanetrafiken.se
www.sj.se

Vi ber dig ha överseende med det pågående arbetet, som kan störa dig som bor och arbetar nära stationen.
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Järnvägstrafiken i hela 
Skåne påverkas
Fram till och med juni 2012 kommer det att 
hända mycket på järnvägen i Stehag som ligger 
längs södra stambanan. För att öka kapaciteten 
och punktligheten görs följande arbete:

•	 Växlar ska bytas ut för att tågen ska kunna 
gå snabbare - både in till och ut från sta-
tionen. 

•	 Mötesspåren blir längre så att tåg med fler 
vagnar kan mötas. Därmed minskar risken 
för köer på spåret.

•	 Ny kontaktledning
•	 Nya signaler
•	 Nytt modernt ställverk

Se upp för tåg på andra banor
Tänk på att det fram till och med juni 2012 kan  
vara många tåg som passerar, där det vanligtvis 
inte brukar gå så många tåg! Var därför extra 
uppmärksam när du kör bil, går eller passerar 
någon av de obekvakade järnvägsövergångar 
som finns på sträckan.

Räkna med ökad tågtrafik på Lommabanan och 
Söderåsbanan (Arlöv–Flädie–Kävlinge–Tecko-
matorp–Kågeröd–Billesholm–Åstorp). Många 
tåg kommer också  att ledas om på Skånebanan, 
vilket innebär ökad trafik mellan Helsingborg 
och Hässleholm.

SJs X2000 kommer att ledas om via Åstorp och 
Kattarp och enstaka godståg kommer att gå 
mellan Teckomatorp och Eslöv. Även Västkust-
banan mellan Helsingborg och Lund kommer att 
ha något ökad trafik.

 Information till dig som bor nära arbetet
Nattarbete kan förekomma och under vissa 
perioder utförs moment som kan uppfattas som 
störande. Närboende får information om dessa 
arbeten.

Vi förbättrar järnvägen
och 50 stationer till 2011
Ombyggnaden i Stehag ingår som en del 
i Kraftsamling Öresund där Trafikverket 
tillsammans med andra aktörer förbättra 
punktligheten. 

Under 2009-2010 förlängdes plattformar 
och nya monitorer för trafikinformation 
sattes upp inom ramen för 50-11-projek-
tet.  

Hösten/vintern 2010 gjordes denna 
upprustning i Stehag för att längre tåg ska 
kunna stanna vid plattformen. 


