
>Citytunneln har nyss öppnats i Malmö. 

>Fler stora trafiksatsningar är på gång.  

>Malmöringen byggs med tågstation i Rosengård. 

 

Under 2011 planeras för byggandet av Malmöringen, en möjlighet att använda 

kontinentalbanan fullt ut och skapa en tätare lokaltrafik genom en ringlinje i Malmö. Bland 

annat ska en station byggas i Rosengård. 

– Tanken är att vi ska köra helt nya pågatåg två gånger i timmen i båda riktningarna. Ett helt 

varv ska ta en knapp halvtimme. Malmöringen ska göra nytta för dem som bor i östra Malmö, 

man kan byta i Malmö C för att ta sig till exempelvis Lund eller Köpenhamn, eller åka 

pågatåg mellan Rosengård och Hyllie, säger Klas Nydahl, Malmö stads trafikplanerare. 

Malmöringen kommer att gå via Malmö C, Östervärn, Rosengård, Persborg, Svågertorp, 

Hyllie och Triangeln. Enligt Klas Nydahl är det säkert att Malmöringen ska byggas, det enda 

frågetecknet gäller byggstarten.  

– Det handlar om vilken trafik som ska få köras på kontinentalbanan, Just nu är det oklart om 

det behövs ett regeringsbeslut eller om det är miljödomstolen som ska avgöra, efter nyår får vi 

se vad som gäller, säger Klas Nydahl. 

Om bygget startar tidigt hösten 2011 kan Malmöringen trafikeras i december, om bygget 

startar senare kommer trafiken börja gå efter årsskiftet 2011/2012. 

– Vi hoppas fortfarande på att det ska bli klart under 2011, det kan bli en liten dragning över 

årsskiftet, men det blir byggstart under 2011, säger Klas Nydahl. 

Malin Taipale 

 

Andra infrastrukturbyggen under 2011: 

Trelleborgsbanan  

Under 2011 ska bygget Trelleborgsbanan påbörjas med bygget av dubbelspår vid Lockarp 

under vår och sommar. Resten Trelleborgsbanebygget sätter igång under 2012, som 

förlängning av mötesspår, ny mötesstation och stationer i Östra Grevie och Västra Ingelstad. 

 

E6 mellan Vellinge och Trelleborg 

Under 2011 förväntas utbyggnaden av E6:an mellan Vellinge och Trelleborg bli klar. Vägen 

förväntas bli en viktig länk för pendlingen i regionen och underlätta för trafiken som kommer 

från Trelleborgs färjelägen. 


