
Buss var 15:e minut 
till Malmö

Skånetrafiken och Staffantorps kommun inför
15-minuterstrafik till Malmö via Staffanstorp



Ny trafik från 9 december 2012

Skånetrafiken och Staffanstorps kommun 
förbättrar pendeltrafiken mellan Dalby och 
Malmö, via Staffanstorp. Den nya tidtabellen 
gäller från och med 9 december 2012.

Målet är att skapa ett tydligare och starkare 
kollektivtrafikstråk mellan Dalby - Staffans-
torp - Malmö, ett så kallat pendelkoncept för 
linje 174. Pendeln kör täta turer på sträckor 
där många människor bor. I högtrafik går det 
bussar minst varje kvart. 

Busstationen ersätts med nytt 
hållplatsläge

För att kunna införa pendeltrafik genom 
Staffanstorp har antalet hållplatser minskats 
för linje 174 och busstationen ersätts med 
hållplatsläge Storgatan (vid Malmövägen). 
Restiden minskar med 5-7% på grund av 
att bussen inte behöver köra in och vända 
på busstationen samt att antalet hållplatser 
minskas från åtta till fem. Färre hållplatser 
skapar en mer attraktiv kollektivtrafik. 

Linje 174 kommer därför inte att stanna på 
Jeppsagård och Västanvägen. Schottisvägens 
hållplats försvinner helt. 

Hållplatserna Sunnanå, Särslöv, Kyrkhed-
dinge väg 11 och Vallbymosse kommer också 
att få 15-minuterstrafik med den nya pendeln 
(linje 174). 

I samband med planerna för linje 174 föränd-
rar Skånetrafiken även turerna för linje 166, 
172 och 175 (se karta). Linje 173 upphör.

•	 Linje 166 får ändrad sträckning i Staf-
fanstorp  och vänder i en ny cirkulations-
plats vid Kronoslättsvägen/Västanvägen 
i södra Staffanstorp, se karta. Linjen 
behåller i övrigt sin sträckning Staffans-
torp - Västra Lund - Södra Sandby.

•	 Linje 172 har kvar sin sträckning Malmö 
-  Arlöv - Staffanstorp - Genarp och sina 

hållplatser, men busstationen ersätts 
med den nya hållplatsen Storgatan. 

•	 Linje 173 slutar gå, ersätts av linje 172.

•	 Linje 175 trafikerar i fortsättningen 
endast Dalby - Södra Sandby. De flesta 
turer fortsätter som linje 174, vilket gör 
att bussbyte inte behövs.

•	 Linje 155 behåller sin nuvarande sträck-
ning Staffanstorp - Östra Lund - Södra 
Sandby.

Kortare restid med ökad turtäthet

Pendeln, linje 174, ger Staffanstorpsborna 
fler avgångar och ökad turtäthet till Malmö. 
Genom att införa pendeltrafik ökar Skånetra-
fiken attraktiviteten för kollektivtrafiken. 

En utredning visar att antalet resenärer som 
har mer än 500 meter till närmsta hållplats 
ökar marginellt i samband med att de tre 
hållplatserna tas bort. Efter förändringen har 
fortfarande ca 80% av tätortsbefolkningen 
i Staffanstorp maximalt 1000 meter till en 
hållplats.

Placeringen och utformningen av den nya 
hållplatsen utmed Malmövägen har kom-
munen arbetat fram i nära samarbete med 
Skånetrafiken. 

Du som reser med 174:an 

får kortare restid och ökad 

turtäthet.
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Schottisvägens 
hållplats tas bort Ny hållplats,

Storgatan

Hållplats Centrum
får nytt namn, 

Rådhuset



Pendeln i trafik 9 december 2012

Skånetrafiken och Staffanstorps kommun förbättrar kol-

lektivtrafikstråket Dalby - Staffanstorp - Malmö med ett 

så kallat pendelkoncept, det vill säga 15-minuterstrafik för 

linje 174 i högtrafik. Färre hållplatser ger kortare restider 

och därmed en mer attraktiv kollektivtrafik. 

Bilden visar ett fotomontage av hållplatsen Storgatan.

För mer information kontakta: Skånetrafikens kund-

service, 0771 - 77 77 77, eller Staffanstorps kommun, 

Medborgarkontoret, 046-25 11 00.


