
HUR TAR JAG MIG TILL LUND? 

 

Lund ligger nära två flygplatser, Malmö Airport (Sturup) samt Copenhagen Airport (Kastrup). Sturup 

ligger drygt 30 km sydost om Lund och Kastrup ligger i Danmark. I centrala Lund kan man hitta 

tågstation som mest trafikerade tågstation i Sverige.  

 

Malmö Airport – Sturup 
Sturup har goda anknytningar med Stockholm, men få reguljära internationella flyg. 

Flygbussar: 

https://www.flygbussarna.se/malmo?gclid=EAIaIQobChMIwcupvcGJ2gIVVsayCh1p2QdHEAA

YASAAEgISvvD_BwE avgår från Sturup till Lund, vanligtvis i samband med flyg som anländer 

från Stockholm. Man kan också ta taxi som tar drygt 30 min och kostar ca 350 kr.  

Priserna bör kollas i förväg: https://www.taxiskane.com/malmo  

 

Kastrup – Köpenhamn 
Majoriteten av besökare anländer till Lund via Kastrup och Köpenhamn. Öresundståget från Kastrup 

till Lund avgår var 10 min via Malmö. Resan tar drygt 35 min och kostar ca 140 kr. Fler detaljer kan 

hittas på både https://www.oresundstag.se/ och Skånetrafiken https://www.skanetrafiken.se/  

 

Tåg 
Som nämnt innan är Lunds Central station Sveriges mest trafikerade tågstation med anslutning till 

hela landet. Utöver SJ finns lokaltåg även kallad Pågatåg. För mer information se Skånetrafikens 

hemsida https://www.skanetrafiken.se/  

Pågatåg från Malmö till Lund avgår var 10:e minut. Biljetterna kan köpas i automater eller genom 

Skånetrafikens App. 

Öresundståg avgår regelbundet från Köpenhamn via Kastrup och Malmö Central station till Lund 

Central station. Biljett till enkelresa kostar 110 kr till Malmö och 140 kr till Lund. Mer information 

hittar man på https://www.oresundstag.se/ samt på https://www.skanetrafiken.se/  

 

 

 

 



HUR TAR JAG MIG TILL MATEMATIKCENTRUM DÅ JAG ÄR I LUND? 

 

Taxi 
Efter att man har anlänt i Lund och ska ta sig till Matematikcentrum med taxi frågar man efter 

”Mattehuset” eller Sölvegatan 18A. 

BUSS 
Karta över busslinjer 

https://www.skanetrafiken.se/globalassets/dokumentbank/linjekartor/linjekartor-

2018/lund_linjenat_dec17.pdf   

Möjliga bussar 

Buss nummer 1 mot Öster Torn, gå av vid Professorsgatan 

Buss nummer 6 mot Östra Linero, gå av vid LTH följ Sölvegatan åt sydväst. Vänster innan trafikljuset 

hittar du Matematikcentrum i huset med stort F på framsidan. 

Buss nummer 20 mot ESS, gå av vid LTH och följ Sölvegatan åt sydväst. . Vänster innan trafikljuset 

hittar du Matematikcentrum i huset med stort F på framsidan. 
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