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Förord
Syftet med föreliggande stråkstudie är att redovisa vad man kan göra för att förbättra kollektivtrafiken mellan Höganäs och Helsingborg. Detta är det andra av sex prioriterade kollektivtrafikstråk som Vägverket, Skånetrafiken och berörda kommuner ska utreda på liknande sätt.
Strategin bakom arbetet har varit att koncentrera sina åtgärder till dessa stråk. På så sätt ska
resenärerna uppleva en väsentlig standardhöjning på sin resa. Förhoppningsvis ska detta leda
till att fler väljer att använda kollektivtrafiken istället för att resa med egen bil.
Arbetet har genomförts med Hela Resan som motto. Det innebär att man inte enbart tittat på
åtgärder för att göra bussresan snabbare, utan även på åtgärder som ökar tillgängligheten för
funktionshindrade, underlättar byten mellan olika färdmedel och höjer komforten för resenärerna. Om denna metod visar sig vara effektiv kan den användas för att utreda ytterligare stråk
i framtiden.
Arbetsgruppen som utarbetat rapporten har bestått av representanter från Vägverket, Skånetrafiken samt Höganäs kommun och Helsingborgs Stad. Detta har gjort att man under arbetets
gång fått in synpunkter från de viktigaste berörda parterna. Arbetsgruppen har bestått av:
Vägverket:

Andreas Persson, andreas.persson@vv.se
Kerstin Åklundh, kerstin.aklundh@vv.se

Skånetrafiken:

Mats Améen, mats.ameen@skanetrafiken.skane.se
Gunilla Blad, gunilla.blad@skanetrafiken.skane.se

Höganäs kommun: Ulf Peterzon, ulf.peterzon@hoganas.se
Göran Werner, goran.werner@hoganas.se
Helsingborg Stad:

Nils Lindgren, nils.lindgren@stad.helsingborg.se
Håkan Lindström, hakan.lindstrom@stad.helsingborg.se
Agneta Hyberg, agneta.hyberg@stad.helsingborg.se
Kerstin Nilermark, kerstin.nilermark@stad.helsingborg.se

I rapporten presenteras alla åtgärder som diskuterats i arbetet. När man i nästa steg ska
genomföra åtgärderna kommer varje part att bära sina kostnader. Det innebär att åtgärder på
det statliga vägnätet (i huvudsak på landsbygden) bekostas av Vägverket, åtgärder på det
kommunala vägnätet bekostas av respektive kommun (normalt med 50% statsbidrag) medan
åtgärder som berör trafikering och fordon bekostas av Skånetrafiken.
En överenskommelse för det fortsatta arbetet har påtecknats av de berörda parterna. Denna
överenskommelse har bifogats denna rapport.
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Inledning
En bra kollektivtrafik i Skåne är en förutsättning för att minska bilberoendet
och ge alla tillgång till regionens utbud av arbete, utbildning, kultur, handel
och rekreationsmöjligheter.
För att kollektivtrafiken ska vara bra ska den vara lättillgänglig, handikappanpassad och erbjuda resmöjligheter som är konkurrenskraftiga med den
egna bilens. Vid värderingen av kollektivtrafikens kvaliteter är en helhetssyn nödvändig. Väsentliga kvalitetsfaktorer är restid, bekvämlighet och tillförlitlighet. Hela reskedjan från start till mål måste beaktas.
I föreliggande stråkstudie studeras möjligheterna att förbättra busstrafiken
mellan Höganäs och Helsingborg. Utredningen har skett i samverkan mellan
Vägverket, Skånetrafiken och berörda kommuner.

Stråkstudiens syfte
Syftet med den genomförda stråkstudien har varit att, utifrån en helhetssyn,
inventera möjligheterna och föreslå åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken mellan Höganäs och Helsingborg. Utredningen fokuserar på att Hela
Resan ska fungera, vilket innebär att man studerat åtgärder bl.a. för att förkorta restiden, förbättra hållplatser och deras anslutningar, öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten för funktionshindrade.

En resa med kollektivtrafik består av flera olika delar.

Nulägesbeskrivning
Stråket mellan Höganäs och Helsingborg trafikeras av linje 220. Under högtrafik avgår bussarna varje kvart. Den viktigaste hållplatsen på stråket är
Helsingborg C med ca 1700 av/påstigande resenärer per dag. Andra tunga
hållplatser är Höganäs Stadshus och Helsingborgs lasarett. Utanför huvudorterna finns viktiga hållplatser i Viken och Lerberget. I figuren på nästa
sida redovisas hur många av- och påstigande respektive hållplats på stråket
har.
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Höganäs

Viken

Domsten

Helsingborg
Antal av- och påstigande på varje hållplats på stråket. Cirkelns yta är proportionell mot antal resenärer.
Hållplats:
1. Höganäs stadshus
2. Höganäs Långarödsvägen
3. Höganäs Bra Böcker
4. Ö Lerberget väg 111
5. Svanebäck Musselvägen
6. Viken Fortet
7. Viken centrum
8. Domsten väg 111
9. Berga väg 111
10. Berga trafikplats E4
11. Helsingborg Stattena
12. Helsingborg lasarettet
13. Helsingborg C

Summa av- och påstigande per dag
861
404
151
413
166
146
213
11
57
160
267
757
1763

Antal av- och påstigande / hållplats för alla linjer Höganäs-Helsingborg,
oktober 1996.
Färd till och från hållplats
För att Hela Resan ska fungera är det av högsta vikt att färden till och från
hållplatsen fungerar på ett bra sätt, oavsett om man väljer att ta sig till fots,
med cykel eller med bil. Det som är viktigt för fotgängarna är att anslutningsvägarna är gena, bekväma, säkra och trygga. För cyklisterna är det
dessutom viktigt med bra cykelparkering i nära anslutning till hållplatsen.
För att locka dem som inte har någon hållplats inom gång- eller cykelavstånd till kollektivtrafiken kan man erbjuda bilparkering i anslutning till
hållplatsen.
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Det maximalt accepterade gångavståndet till en regional hållplats ligger vid
ca 1 km. Detta innebär att huvudparten av bebyggelsen i Viken, Lerberget
och en stor del av Höganäs ligger inom gångavstånd till en hållplats. I Domsten är det enbart den norra delen av samhället som har gångavstånd till
hållplatsen. Vid hållplatserna Berga E4 och Berga 111 finns det inte så
mycket bostadsbebyggelse inom gångavstånd, men här finns arbetsplatser
såsom småindustrier, handel, kontor och bilservice. Vid hållplatsen Stattena
finns ett stort köpcentrum och arbetsplatser inom handel, kontor och industri. Hållplatsen Lasarettet ligger strategiskt placerad mitt emellan sjukhuset
och Nicolaiskolan (gymnasium). Inom gångavstånd finns dessutom vårdgymnasiet, Olympiaskolan och bostäder. Vid Knutpunkten, som är Skånes
största trafikterminal, finns både bostäder, arbetsplatser, handel och offentlig service inom gångavstånd.
För cykel är det maximala avståndet ca 3 km för en resa som sedan ska fortsätta med kollektivtrafik. Det innebär att influensområdet för stråkets hållplatser utökas till att omfatta hela Höganäs tätort (inkl. Strandbaden och
Väsby), hela Domstens samhälle, Ödåkra samt norra och centrala Helsingborg. Vid samtliga av stråkets hållplatser finns cykelparkering i nära anslutning.
Vid följande hållplatser finns pendlarparkeringar för byte mellan bil och
kollektivtrafik: Höganäs Stadshus, Höganäs Långarödsvägen, Lerberget,
Viken C och Domsten. Den sistnämnda är egentligen en parkering för sommargäster, men kan även användas av pendlare. Vid Knutpunkten (Helsingborg C) finns tillgång till ett stort antal parkeringsplatser, men eftersom dessa är avgiftsbelagda används de knappast som pendlarparkeringar för resenärer på stråket.
Förutom ovan nämnda färdmedel till och från hållplatsen är det en del resenärer som använder sig av anslutningsbuss. Detta är främst vid Höganäs
Stadshus (resenärer från Mölle Jonstorp och Arild), i Domsten (från Hittarp)
samt i Helsingborg vid Stattena och Knutpunkten (till stadsbussar, regionala
bussar och tåg).
Körtid och hållplatstid
För att bedöma möjligheterna att förkorta åktiden i bussen har körtidsmätningar genomförts i vilka bussarnas hastighet och fördröjning har analyserats. Totalt gjordes fyra mätningar i varje riktning, några i högtrafik och
några i lågtrafik. Resultaten visas nedan i form av sträcka/tid-diagram och
stapeldiagram med fördröjningar.
I sträcka/tid-diagrammen innebär en flack lutning på linjen en låg hastighet.
Man kan se att bussen håller en hög hastighet på sträckan mellan Viken och
Brohults trafikplats. En stor del av turens totaltid går åt på en relativt kort
sträcka i Helsingborg, men även inne i Höganäs är hastigheten låg.
I fördröjningsdiagrammet kan man se att de stora fördröjningarna finns på
hållplatser med många påstigande resenärer och vid ljussignalerna vid
Långarödsvägen i Höganäs samt i Helsingborg.
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Körtid Helsingborg-Höganäs
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Sträcka/tid-diagram. Flack lutning på linjen innebär låg hastighet.
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Cpl Höganäs
Hpl Långarödsvägen
Ljussignal Långarödsvägen
Hpl Bra Böcker
Hpl Lerberget 111
Hpl Musselvägen
Hpl Viken Fortet
Hpl Viken C
Hpl Berga
Riktning mot Helsingborg
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Miljöeffekter av dagens busstrafik
Buller: Störst bullerproblem längs stråket finns i centrala Helsingborg.
Längs Hälsovägen finns fastigheter med en bullernivå på 70 dB(A) vid fasaden, längs Trädgårdsgatan 68 dB(A) och längs Kopparmöllegatan 66
dB(A). Detta är nivåer som överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer som
idag är 65 dB(A) i befintlig miljö. Tänkbara åtgärder för att minska bullret
för de boende är fasadåtgärder t.ex. fönsterbyte, tystare beläggning och ändring av linjesträckningen. Ett förslag som diskuterats är att ändra linjesträckningen från Hälsovägen-Kopparmöllegatan till Mellersta Stenbocksgatan-Rektorsgatan. Denna sträckning har tidigare trafikerats men p.g.a.
svårigheter att göra vänstersväng in på Rektorsgatan ändrade man till dagens sträckning. Dessa problem torde kvarstå även idag och det skulle därför innebära en längre körtid för bussen om man ändrade sträckningen.
I Viken överskrids också gällande riktlinjer för buller längs väg 111, men i
samband med att man bygger förbifarten kommer trafikmängderna, och
därmed bullret, att minska avsevärt.
Avgaser: I samband med utredningen om förutsättningarna för miljözon i
Helsingborg 1995-96 tog kommunen fram uppgifter om kväveoxider från
den tunga trafiken. Längs Hälsovägen och Ängelholmsvägen uppmättes de
högsta värdena; 5-10 gram per sekund och kvadratkilometer. Hur stort del
av detta som kommer från busstrafiken är inte klarlagt. Även i detta fallet
skulle en flyttning av linjen (se ovan) hjälpa, men problemen är också de
samma. En flyttning av busslinjen kan också innebära att man flyttar problemen till ett annat ställe. Förmodligen är det bättre att satsa på renare bussar. Eftersom stråket är utpekat som ett av de viktigaste i Skåne är det rimligt att man trafikerar med de bästa bussarna som finns tillgängliga vad avser utsläpp och buller.
Ett framtida spårburet system?
I projektet har diskuterats vilka vinster som finns med ett spårburet system
mellan Höganäs och Helsingborg. Fördelarna med detta är att man får en
snabb och komfortabel trafik. Spårburen trafik har också högre status och
har lättare att locka till sig nya resenärer. Detta ska vägas mot de stora investeringar som behöver göras i infrastruktur och de ökade driftkostnader det
skulle innebära.
På två etapper har man rent konkret utrett vilka möjligheter som finns att
konvertera trafiken till ett spårburet system:
Sträckan inom Helsingborgs kommun, där förutsättningarna för en interurban snabbspårväg diskuterats i samband med revideringen av översiktsplanen. Fyra alternativa sträckningar jämförs med dagens expressbusstrafik och
utredningen konstaterar att man skulle få en effektivare trafik än idag i
samtliga av utredningsalternativen. Man har dock inte studerat anläggningsoch driftkostnader som torde vara höga för spåralternativen.

6

Genom Viken har man studerat möjligheterna att först konvertera till ett
avancerat bussystem och sedan eventuellt till mer konventionell spårtrafik.
Två alternativ har studerats; nuvarande väg 111 och en separat bussgata i
samhällets östra delar. I utredningen konstateras att det samhällsekonomiskt
mest lönsamma alternativet är att ha kvar busstrafiken i blandtrafik på väg
111. Fördelen med att göra separata bussbanor är att det blir betydligt lättare
att konvertera till spår om man vill göra det i framtiden.
Sammanfattningsvis kan man säga att stråket Höganäs-Helsingborg är ett
tungt pendlingsstråk som kan bli intressant för en spårkonvertering i framtiden, men i ett kort och medellångt perspektiv är buss det bästa alternativet.
Nuvarande expressbussystem kan dessutom utvecklas ytterligare.

Åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken
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6/E20

Det finns en rad olika åtgärder att ta till för att höja kollektivtrafikens attraktivitet och tillgänglighet på sträckan. När det gäller tillgänglighet har det
diskuterats åtgärder på fordon, hållplatser och anslutande gång- och cykelvägar. För att förkorta restiden på sträckan har man både utrett andra linjesträckningar och punktåtgärder för att minska fördröjningar i dagens linjesträckning. Nedan presenteras åtgärderna med dess positiva och negativa
effekter samt med en rekommendation från arbetsgruppen.
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Åtgärd 1: Busstationen i Höganäs

Hållplatsen Höganäs Stadshus

Beskrivning: Den centrala hållplatsen i Höganäs är idag placerad utanför
stadshuset. Ett mer centralt läge för busstationen skulle ge kortare gångavstånd för resenärer till och från Höganäs centrum. Det är dock svårt att hitta
ett läge med tillräckligt utrymme. Körtiden kan också komma att förlängas
om bussen tvingas trafikera mindre gator.
Kostnad: Kostnaden för en flyttning av hållplatsen har ej studerats.
Förslag: Arbetsgruppen har kommit fram till att dagens hållplatsläge är det
bästa och bör behållas.
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Åtgärd 2: Signalprioritering i korsningen Långarödsvägen
Beskrivning: Utredningen visar att bussen har stora fördröjningar i korsningen med Långarödsvägen. Bussprioritering av signalen skulle reducera
dessa fördröjningar med ca 0.25 minuter.
Kostnad: 0.3 mkr.
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att man utför åtgärden.
Ansvarig: Vägverket

Korsningen vid Långarödsvägen ger bussen stora fördröjningar
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Åtgärd 3: Vikens genomfart
Beskrivning: I samband med att man bygger förbifart Viken har arbetsgruppen låtit utreda vad man kan göra för att prioritera busstrafiken på den
gamla vägen och i anslutningarna till den nya förbifarten. I denna utredning
(Kollektivtrafik i Viken, Trivector rapport 2000:57) föreslås följande åtgärder:
-

Anslutningarna till den nya förbifarten är mycket viktiga och bussen bör
ges hög prioritet i dessa. Tidsvinsten är svår att beräkna och det gäller
snarare att minimera de förluster som kan uppstå p.g.a. anslutningarna.

Utformning vid södra infarten till Viken, med separat bussfält i södergående riktning.

-

Höganäsvägen (gamla väg 111) är bästa sträckning för bussen att trafikera även i framtiden. Att låta bussarna gå i blandtrafik är att föredra
framför att ordna en bussgata, förutsatt att man inte tillåter parkerade bilar längs sträckan.

-

Genom att stänga av Höganäsvägen för genomfart mellan Karlfältsvägen och Norra Hagevägen (360 m) skulle bussarnas framkomlighet förbättras och restiden förkortas med 0.15 minuter, men detta är idag inget
realistiskt alternativ.
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-

Genom att ta bort den signalreglerade korsningen vid hållplatsen Fortet
skulle restiden förkortas med 0.1 minut.

-

Hållplatserna bör byggas ut som klackhållplatser. Detta leder till minskade fördröjningar p.g.a. övrig trafik (ca 0.3 minuter), ökad komfort för
bussresenärerna och större möjligheter att göra bra handikappanpassade
hållplatser.

Exempel på utformning av klackhållplats

Kostnad: Åtgärderna på Höganäsvägen kostnadsuppskattas till 2.1 mkr
(exkl. anslutningar till förbifarten).
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att man utför åtgärder enligt förslaget i
samband med att förbifarten byggs.
Ansvarig: Vägverket
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Åtgärd 4: Hållplatsen Domsten 111

Hållplats Domsten 111 i riktning mot Höganäs

Beskrivning: Hållplatsen är placerad på väg 111. Hastigheten är 90 km/h
vilket gör att det är en säkerhetsrisk att korsa vägen. Varje dag är det ca 10
av- och påstigande på hållplatsen. Situationen kompliceras ytterligare av att
den norra infarten till Domsten ansluter till väg 111 vid hållplatsen. Arbetsgruppen har konstaterat att det finns tre alternativ:
1) Hållplatsen tas bort.
2) Hållplatsen byggs om med planskild passage.
3) Hållplatsen byggs om med en säkrare gångpassage och hastigheten
sänks till 70 km/h.
Hållplatsen är Domstens enda möjlighet att ta sig till Höganäs och vidare
upp på Kullahalvön. Dessutom fungerar hållplatsen som en möjlig bytespunkt mellan linje 220 och 219. Det faktum att hållplatsen utnyttjas av några
resenärer varje dag, trots den dåliga utformningen tyder också på en viss
potential. Hållplatsens läge gör att det skulle bli mycket komplicerat att
bygga en planskildhet. Arbetsgruppen rekommenderar därför att hållplatsen
behålls, hastigheten sänks till 70 km/h och en refug ordnas för att underlätta
passagen av vägen.
Kostnad: 0.1 mkr
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att man vidtar åtgärder enligt alternativ 3.
Ansvarig: Vägverket
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Åtgärd 5: Ny hållplats Laröd 111

Ny busshållplats
vid Laröd

Beskrivning: En ny hållplats på väg 111 i höjd med Laröd. Hållplatsen ger
de boende i Laröd bättre möjlighet att resa med kollektivtrafiken. En tidigare utredning från Vägverket/Skånetrafiken visar att åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam. Det är mycket viktigt att man utformar den nya hållplatsen på ett trafiksäkert sätt och att de anslutande gång och cykelvägarna
får en bra utformning. En planskildhet vid hållplatsen minskar även barriäreffekterna av väg 111 för de som vill utnyttja naturreservatet öster om vägen
samt för boende i Allerum som vill ta sig till kusten.
Kostnad: 3.0 mkr inkl. planskildhet för oskyddade trafikanter.
Förslag: Arbetsgruppen rekommenderar att man utför åtgärden.
Ansvarig: Vägverket
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Åtgärd 6: Angöring av Maria Station
Beskrivning: För att koppla ihop stråket med den regionala tågtrafiken
skulle det vara intressant att ha en hållplats i anslutning till Maria Station i
norra Helsingborg. Det skulle innebära att man fick en ny linjesträckning in
till Helsingborg. I Skånetrafiken och Trivectors utredning ”Körvägsalternativ vid Maria Station” (Trivector rapport 2000:22) utreds en rad alternativa
körvägar och utformningar. Utredningen konstaterar dock att inget av alternativen är samhällsekonomiskt lönsamma. En starkt bidragande anledning
till detta är att det behövs en ny planskild passage av järnvägen för att man
ska få en effektiv trafikering, men vinsterna för busstrafiken blir inte tillräckligt stora för att denna investering ska löna sig. Om passagen kommer
till stånd med andra motiv är det mycket intressant för busstrafiken att ändra
sin linjesträckning och trafikera Maria station.
Förslag: Arbetsgruppen konstaterar att det i dagsläget inte går att angöra
Maria Station med god samhällsekonomisk lönsamhet och föreslår därför att
man behåller dagens sträckning. Om en planskildhet byggs vid stationen får
man göra en ny bedömning av vilken körväg som är lämpligast.
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Åtgärd 7: Signalprioriterade korsningar i Helsingborg
Beskrivning: I centrala Helsingborg finns en rad korsningar med relativt
stora fördröjningar. Ett sätt att minska dessa är genom bussprioritering i
trafiksignalerna. I tabellen nedan visas de korsningar med störst fördröjningar i färdtidsmätningen.
Korsning:
Utfarten från Knutpunkten/Järnvägsgatan
Kopparmöllegatan/Hälsovägen
Ängelholmsvägen/Lägervägen

Potentiell tidsvinst
(min):
0.45
0.50
0.20
Σ: 1.15 min

Många av korsningarna som passeras trafikeras av busslinjer i flera olika
riktningar. Trots detta kan man göra en vinst för busstrafiken totalt genom
att införa bussprioritering i signalerna.
Kostnad: Kostnaden beror på vilka åtgärder man väljer samt vilken standard de befintliga signalerna har men har här uppskattats till totalt 1.0 mkr.
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att man utreder vilka åtgärder som kan
vidtas i signalerna.
Ansvarig: Helsingborg stad

Korsningen utanför Knutpunkten är ett exempel på en korsning med mycket
busstrafik och stora fördröjningar
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Åtgärd 8: Knutpunkten i Helsingborg
Beskrivning: Bussterminalen i Knutpunkten i Helsingborg utgör idag en
trist och sliten miljö. Dessutom är den trafiktekniska lösningen inte helt
lyckad. Under morgonens högtrafik kan det stora antalet bussar leda till fördröjningar.
Kostnad: Eftersom Knutpunkten trafikeras av ett så stort antal busslinjer är
det inte rimligt att kostnader för omgestaltning av denna belastar stråket.
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att arbetet med uppfräschningen av Knutpunkten går vidare samt att man även ser över den trafiktekniska lösningen.
Ansvarig: Helsingborg stad

Åtgärd 9: Bättre gång- och cykelvägar till hållplatserna
Beskrivning: För att underlätta bytet mellan gång/cykel och kollektivtrafik
måste GC-vägarna hålla en hög standard. En inventering av dagens cykelvägnät har gjorts och utifrån denna har följande felande länkar identifierats:
Hållplats:
- Domsten 111: Dagens cykelväg från Domsten till hållplatsen har dålig
framkomlighet och säkerhet.
- Domsten 111: Passagen över väg 111 har stora brister vad gäller trafiksäkerhet.
- Ljungvägen: Det saknas cykelväg på Ljungvägen mellan Lerbergsvägen
och väg 111.
- Kullagymnasiet: Det saknas cykelväg längs Långarödsvägen väster om
väg 111.
- Stadshuset: Storgatan saknar cykelväg mellan Ö Parkgatan och Prins
Carlsgatan. Även öster om Prins Carlsgatan saknas cykelväg.
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att man genomför åtgärder enligt följande:
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Hållplats

Åtgärd

Uppskat- Ansvarig
tad kostnad
Domsten
GC-väg parallellt med Bygatan till 200 000 Helsingväg 111
borgs stad
Ljungvägen
GC-väg på Ljungvägens södra sida 210 000 Höganäs
fram till väg 111
kommun
Kullagymnasiet GC-väg längs Långarödsvägen mel- 510 000 Höganäs
lan Storgatan och väg 111. Förbättkommun
ring av korsningen mellan Storgatan
och Långarödsvägen t.ex. genom
upphöjning.
Stadshuset
GC-väg på Storgatans norra sida 570 000 Höganäs
mellan Östra Parkgatan och Prins
kommun
Carlsgatan. Korsningen mellan Storgatan och Prins Carlsgatan förbättras
för GC-trafiken, t.ex. genom upphöjning.
Σ: 1.49 mkr
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Åtgärd 10: Handikappanpassning av hållplatser
Beskrivning: För att förbättra tillgängligheten för de funktionshindrade
görs en handikappanpassning av samtliga stråkets hållplatser. Detta innebär
bl.a. att man höjer kantstenen så att höjdskillnaden mellan hållplatsen och
bussen blir mindre samt att man förser hållplatserna med ledstråk så att de
synskadade kan orientera sig.
Kostnad: 1.0 mkr
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att hållplatserna på stråket utformas enligt
Skånetrafikens typritning.
Ansvarig: Höganäs kommun: Hpl Stadshuset. Vägverket: Hpl Långarödsvägen, Bra Böcker, Ö Lerberget, Musselvägen, Fortet, Viken C, Domsten
111 och Berga 111. Helsingborg stad: Berga E4, Stattena, Lasarettet och
Helsingborg C.

Skånetrafikens typritning för utformning av hållplats (källa: Hållplatshandboken)
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Åtgärd 11: Handikappanpassade fordon
Beskrivning: Stråket Höganäs-Helsingborg ska ha god tillgänglighet för
funktionshindrade och bör därför trafikeras med fordon med lågt golv eller
lågt insteg. Eftersom det går fortare att ta ombord passagerare i låggolvsbussar beräknas åtgärden även ge en tidsvinst på ca 0.5 minuter.
Förslag: Dagens låggolvsbussar är inte tillräckligt bra för att man ska kunna
ta sig ombord t.ex. med rullstol. Man bör sträva efter att trafikera sträckan
med de fordon som är bäst idag och samtidigt driva på utvecklingen mot
fullständigt handikappanpassade fordon. Påstigning med rullstol ska kunna
ske genom bussens framdörr.
Ansvarig: Skånetrafiken

Även med dagens låggolvsbussar är höjdskillnaden mellan bussen och hållplatsen relativt stor.
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Åtgärd 12: Snabbare av- och påstigning
Beskrivning: Varje hållplatsstopp innebär en fördröjning för bussen. För att
minska denna bör man överväga att förbättra systemet för biljettköp. Tänkbara åtgärder kan vara att ta bort kortladdning på bussarna, tillåta påstigning
i samtliga dörrar och möjlighet att köpa biljetter på de större hållplatserna.
Potentialen för denna typ av åtgärder bedöms vara ca 0.7 minuter på sträckan Höganäs-Helsingborg (uppskattningen baseras på fördröjningsmätningen).
Kostnad: Uppskattas till 1.0 mkr beroende på vilka åtgärder man väljer.
Förslag: I Skånetrafikens utredning ”Kostnadseffektivitet för olika typer av
bussåtgärder” konstateras det att det är svårt att få såväl företagsekonomisk
som samhällsekonomisk lönsamhet för denna typ av åtgärder, men arbetsgruppen föreslår ändå att man vidtar åtgärder för att snabba upp påstigningen. Ett förslag är att sätta ut kortladdnings- och biljettautomater vid de
största hållplatserna (exempelvis Höganäs Stadshus, Lerberget, Viken C och
Knutpunkten) Inom några år kommer man att byta ut biljettsystemet i Skåne
och detta kan ge ytterligare restidsförkortning.
Ansvarig: Skånetrafiken

Åtgärd 13: Bättre trafikantinformation
Beskrivning: För att minska den osäkerhet som finns i systemet kan man ge
resenärerna bättre information. Skyltar vid de större hållplatserna som visar
i realtid när bussen kommer är en åtgärd som minskar resenärernas osäkerhet.
Kostnad: 3.0 mkr
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att skyltar med realtidsinformation sätts
upp vid stråkets hållplatser, utom vid Domsten, Laröd och ev. Brohult p.g.a.
relativt få resenärer.
Ansvarig: Skånetrafiken
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Åtgärd 14: Utbildning av busschaufförer
Beskrivning: För att de föreslagna åtgärderna ska få full effekt bör busschaufförerna också involveras. Utbildning i handikappförståelse bör prioriteras, men även information om satsningen på högprioriterat kollektivtrafikstråk bör ingå.
Kostnad: 0.1 mkr
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att de chaufförer som kör linjen utbildas i
handikappförståelse och får information om högklassiga busstråk.
Ansvarig: Skånetrafiken

Åtgärd 15: Marknadsföring
Beskrivning: I samband med att de föreslagna åtgärderna är utförda bör
man uppmärksamma detta genom någon form av marknadsföringskampanj.
På så vis blir både dagens resenärer och andra medvetna om den satsning
som görs på stråket.
Kostnad: 0.2 mkr
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att man genomför åtgärden.
Ansvarig: Skånetrafiken

Åtgärd 16: Uppföljning och utvärdering
Beskrivning: När åtgärderna är genomförda bör effekter vad gäller restid
och antal resande på stråket följas upp. Även resenärernas synpunkter kan
samlas in t.ex. genom enkätundersökningar.
Kostnad: 0.1 mkr
Förslag: Arbetsgruppen föreslår att man upprättar ett program för utvärdering av åtgärderna på stråket.
Ansvarig: Vägverket
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Sammanställning av föreslagna åtgärder:
Nedan visas de åtgärder som arbetsgruppen föreslår:
Åtgärd:

Syfte:

Tidsvinst
(min):

Uppskattad
kostnad
(mkr):

Signalprioritering Förkorta restiden
Långarödsvägen

0.25

0.3

Vikens genomfart

Förkorta restiden, öka komforten

0.4

2.1

Domsten 111

Öka trafiksäkerheten

0.1

Ny hållplats
Laröd

Öka tillgängligheten för
resande från Laröd

3.0

Signalprioritering Förkorta restiden
i Helsingborg

1.15

Knutpunkten i
Helsingborg

Undvika fördröjningar,
förbättra helhetsintrycket
av resan

Handikappanpassning av
hållplatser

Öka tillgängligheten

Handikappanpassning av
fordon

Öka tillgängligheten

Bättre gång och
cykelvägar

Förbättra möjligheten att
cykla till hållplatsen

Snabbare av- och Förkorta restiden
påstigning

1.0
Arbete pågår,
kostnaden bör
inte belasta enbart detta stråk
1.0

0.5

Svårt att uppskatta eftersom
det ligger i
upphandlingen
1.5

0.7

1.0

Bättre trafikantInformation

Minska osäkerheten i
systemet

3.0

Utbildning av
chaufförer

Öka förståelsen hos chaufförer, större genomslag för
åtgärder.

0.1

Marknadsföring

Öka genomslagskraften för
åtgärderna. Locka nya resenärer att prova kollektivtrafiken.

0.2

Uppföljning

Utvärdera effekten av
åtgärderna

0.1

Summa:
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3.0

13.4 mkr

Slutsatser:
I stråkstudien fokuserar man på Hela Resan. Det innebär att man som resenär kommer att uppleva en väsentlig standardhöjning vad gäller tillgänglighet, bekvämlighet och tillförlitlighet. Man gör dessutom en tidsvinst med de
föreslagna åtgärderna på drygt tre minuter eller 9 % av den totala restiden.
Att det inte blev större tidsvinster beror delvis på att linjesträckningen idag
är förhållandevis gen och snabb.
När förbifarten runt Viken byggs kommer restidskvoten (förhållandet mellan åktid med buss och körtid med bil) att försämras jämfört med idag. Därför är det speciellt viktigt att man genomför åtgärderna så att inte kollektivtrafiken förlorar i konkurrenskraft mot biltrafiken.
I ett längre perspektiv kan det vara intressant med spårburen trafik på stråket
och det är därför viktigt att man inte väljer lösningar som försvårar en sådan
framtida utveckling.
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TR40-A 2002:1367

Överenskommelse gällande högklassigt kollektivtrafikstråk
Höganäs – Helsingborg
mellan Höganäs kommun, Helsingborgs Stad, Vägverket Region Skåne och Skånetrafiken.

Bakgrund
Vägverket har i sin sektorsroll ansvar för vägtransportsystemet som helhet. I detta ligger att
verka för att vägtrafikens miljöbelastning minskar och att kollektivtrafik på väg blir attraktiv
och tillgänglig för så många som möjligt.
Skånetrafiken har, som huvudman för kollektivtrafiken till uppgift att verka för att kollektivtrafiken är attraktiv, tillgänglig, miljöanpassad och säker samt driva kollektivtrafiken på ett
effektivt sätt med så god ekonomi som möjligt.
För att åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik, som kan utgöra ett alternativ till bil, krävs i de
flesta fall en mycket stor förbättring av framförallt restiden. För att de åtgärder som vidtas ska
bli effektiva och få genomslag, krävs att man koncentrerar sina insatser till vissa stråk.
Skånetrafiken har därför i samråd med Vägverket valt ut 6 tunga stråk, som i första hand bör
förbättras. Genom att satsa på dessa stråk är tanken att resenärerna ska få så stora förbättringar
att de märker en klar skillnad, samtidigt som nya resenärer ska lockas till kollektivtrafiken.
Representanter från berörda kommuner samt Skånetrafiken och Vägverket har medverkat och
arbetet redovisas i rapporten ”Stråkstudie Helsingborg – Höganäs”. Åtgärdspaketet omfattar
bl.a. förbättringar av hållplatser och anslutande gång- och cykelvägnät, handikappanpassning
av fordon och hållplatser samt bussprioriterande infrastrukturåtgärder.
Varje enskild åtgärd är viktig - även om den kan te sig mindre betydelsefull – och tillsammans
medför de stora förbättringar både i restid och komfort.

Överenskommelsens ändamål och syfte
Denna överenskommelse handlar om huvudprinciper för ansvarsområden och inriktning av
fortsatt planering för att genomföra de åtgärder som arbetsgruppen redovisar i ovannämnda
rapport.

Parter
Parter i denna överenskommelse är Helsingborg Stad, Höganäs kommun, Skånetrafiken och
Vägverket Region Skåne.
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Ansvarsuppdelning
Nedan redovisas vem som är ansvarig för respektive åtgärd. Läs mer i stråkstudien.

Höganäs kommun
är huvudman för prövning och utbyggnad av:
-

Förbättring av gång och cykelvägar enligt åtgärd 9 vid hpl. Höganäs Bra Böcker,
Långarödsvägen och Stadshuset.
Handikappsanpassning av hållplatsen Höganäs Stadshus enligt åtgärd 10.

Helsingborg Stad
är huvudman för prövning och utbyggnad av:
-

Förbättring av gång och cykelvägar enligt åtgärd 9 vid hpl. Domsten
Signalprioritering i Helsingborg enligt åtgärd 7.
Gestaltning av Knutpunkten enligt åtgärd 8.
Handikappsanpassning av hållplatserna Lasarettet och Helsingborg C enligt åtgärd 10.

Vägverket Region Skåne
är huvudman för prövning och utbyggnad av:
-

Signalprioritering i korsningen Långarödsvägen enligt åtgärd 2.
Åtgärder på Vikens genomfart enligt åtgärd 3.
Hållplatsen Domsten 111 enligt åtgärd 4.
Hållplatsen Laröd enligt åtgärd 5.
Handikappsanpassning av hållplatserna Långarödsvägen, Bra Böcker, Ö Lerberget, Musselvägen, Fortet, Viken C, Domsten 111 och Berga 111 enligt åtgärd 10.
Uppföljning av åtgärdernas effekter enligt åtgärd 16.

Skånetrafiken
är huvudman för:
-

Handikappsanpassning av fordon enligt åtgärd 11.
Snabbare av- och påstigning enligt åtgärd 12.
Bättre trafikantinformation enligt åtgärd 13.
Utbildning av busschaufförer enligt åtgärd 14.
Marknadsföring enligt åtgärd 15.

Skånetrafiken är dessutom ansvarig för att trafikförsörjningen anpassas till de nya förutsättningarna. De åtar sig att trafikera de nya kollektivtrafikanläggningarna då de öppnats för trafik.
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Inriktning för fortsatt planering
Parterna är överens om att den fortsatta prövningen av objekten ska göras i enlighet med miljöbalkens hänsynsregler och övrig tillämplig lagstiftning.
Prioritering och beräknade utbyggnadstidpunkter för genomförande av de objekt som Vägverket ansvarar för kommer att prövas i samband med upprättande av kommande investeringsplaner för transportinfrastrukturen i Skåne. Utbyggnadstidpunkterna är beroende av en
samlad prioritetsordning för den statliga transportinfrastrukturen i Skåne samt tilldelade planerings- och finansieringsramar.
Parterna är överens om att utbyggnadstiderna också är beroende av den kommunala bebyggelse- och exploateringsplaneringen med tillhörande budgetbehandling.
För genomförande av varje speciellt objekt är parterna medvetna om att det kan behövas särskilda avtal som reglerar detaljfrågor som kostnadsfördelning, driftansvar, etc.
Fortsatt handläggning
När denna överenskommelse är påtecknad av parterna påbörjas arbetet med tillåtlighetsprövning enligt tillämplig lagstiftning samt framtagning av projekteringsunderlag för respektive
objekt.
Överenskommelsens giltighet
Överenskommelsens giltighetstid ska gälla för tiden fram till år 2010 från och med den dag
alla parter skrivet under överenskommelsen.
Om parterna så önskar ska överenskommelsens inriktning ses över sedan nya investeringsplaner - nationella väghållningsplanen respektive länsplanen för regional transportinfrastruktur fastställts.

Övriga villkor
Ingen part har rätt att ställa ekonomiska krav på annan part om de objekt som ingår i ansvarsuppdelningen inte skulle komma till stånd.
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