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AVSTÄNGNING ENERYDA-HÄSSLEHOLM, 13-19 MAJ 2019 

Trafikverket gör stora satsningar på att rusta upp, modernisera och bygga ut järnvägen, så att din 
resa med tåg ska bli smidigare och fler ska kunna resa miljösmart. Nu behöver vi byta ut växlar på 
sträckan Eneryda-Hässleholm. Sträckan stängs därför för all tågtrafik i två omgångar 13-19 maj. 
Ersättningstrafiken går med buss. 

Så stänger vi av 

• Måndag till torsdag, 13-16 maj
stängs sträckan Hässleholm -Älmhult.

• Fredag till söndag, 17-19 maj
stängs sträckan Eneryda -Älmhult.

Två veckor innan och två veckor efter avstängningen är 
hastigheten nedsatt på sträckan, vilket kan skapa 
fördröjningar i tågtrafiken. Anledningen till den nedsatta 
hastigheten är för att öka säkerheten för spårarbetarna. 

Så planerar du din resa 

All tågtrafik ersätts med buss som kör via alla 
mellanstationer. Tänk på att bussarna tar längre tid än 
tåget, så var ute i god tid. 

ÖRESUNDSTÅGEN 
Måndag till torsdag, 13-16 maj, har norrgående tåg 
slutstation Hässleholm. Sträckan Hässleholm -Älmhult 
ersätts med buss. Södergående tåg har slutstation Älmhult 
och sträckan Älmhult - Hässleholm ersätts med buss. 

Fredagen den 17 maj har norrgående tåg slutstation 
Älmhult och södergående tåg har slutstation Alvesta. 
Bussar går mellan Alvesta och Älmhult. 

Lördag och söndag 18-19 maj har norrgående tåg slut
station Hässleholm och södergående tåg har slutstation 
Alvesta. Bussar går mellan Alvesta och Hässleholm. 

Sök din resa i Skånetrafikens app eller på 
skanetrafiken.se. 

I samarbete med: 

Skånetrafiken Länstrafiken 
Kronoberg 

Varför stänger vi av? 

Vi byter växlar som är i dåligt skick, 
för att minska risken för störningar i 
tågtrafiken och öka punktligheten på 

sträckan. Det går inte att rusta upp en av 
Sveriges viktigaste järnvägssträckor utan 
att det påverkar dig som resenär. Vi ber 

om överseende för det. Dina restider 
blir längre, men vi gör allt vi 
kan för att du ska påverkas 

så lite som möjligt. 

KRÖSATÅGEN 
Måndag till fredag, 13-17 maj, går Krösatågen mellan 
Alvesta - Växjö, Växjö -Alvesta. 

Lördag och söndag, 18-19 maj, trafikerar även Krösatågen 
sträckan Hässleholm -Älmhult, Älmhult - Hässleholm. 

Sök din resa i Länstrafiken Kronobergs reseapp eller 
på lanstrafikenkron.se. 

Om du reser med X2000 hittar du mer information 
om hur din resa påverkas på sj.se. 

MER INFORMATION 

trafi kverket.se/eneryda-hass lehol m 


