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Sammanfattning 

 

I slutet av 2021 planeras Söderåsbanan öppnas för persontågtrafik. Bjuvs kommun 

kommer i och med detta att få en ny pågatågstation i Billesholm. Bjuvs kommun har 

sett ett behov av att genomföra en trafikutredning i syfte att klargöra hur 

stationsområdet kan göras mer tillgängligt för alla trafikslag.  

Billesholm, som är en del av Bjuvs tätort, ligger ca 2 km söder om centrala Bjuv och 

har ungefär 2 000 invånare. Billesholm har flera stora arbetsplatser, framförallt 

ISOVER i ortens sydvästra del, men har liksom hela Bjuvs kommun en betydande 

utpendling. De viktigaste destinationerna för pendlingen är Helsingborg, Åstorp och 

Ängelholm. 

Med pågatågstationen förbättras pendlingsförutsättningar avsevärt mot framförallt 

Åstorp och Svalöv. Busspendlingen kommer dock även fortsättningsvis att vara 

betydande eftersom den viktigaste målpunkten (Helsingborg) smidigast nås med buss. 

Det är därför viktigt att planera för en effektiv knutpunkt för ortens kollektivtrafik i 

anslutning till tågstationen. 

År 2030 förväntas det totala kollektivtrafikresandet vid Billesholms station att bli 

mellan 600 – 650 resor per dag. Ca 400 av dessa förväntas ske med tåg. I denna 

utredning har en prognos för anslutningsresor vid stationen tagits fram. Huvuddelen 

av anslutningsresorna (ca 80 %) bedöms ske till fots eller med cykel. Det finns därför 

ett behov av att uppgradera infrastrukturen för gång och cykel kring stationen. Detta 

skulle även gynna de som reser till fots eller med cykel inom Billesholm, 

infrastrukturen för gång och cykel är idag bristfällig i ortens centrala delar. 

I denna utredning har en analys av var i orten resorna som görs till och från Bjuvs 

station startar eller avslutas. Analysen visar att en stor del av resorna inleds eller 

avslutas i västra Billesholm, framförallt i sydvästra delen av tätorten. Detta skulle 

kunna motivera att anlägga busshållplatsen vid stationen på västra sidan, men 

befintligt vägnät på väster om stationen är inte anpassat för ny busstrafik och det 

saknas tillräckligt utrymme för en hållplats som kan hantera den linjestruktur 

busstrafiken genom Billesholm har idag. Av detta skäl rekommenderas en hållplats på 

östra sidan om järnvägen, direkt söder om stationshuset. Detta innebär att 

tillgängligheten till hållplatsen blir god för invånare i både västra och östra Billesholm, 

samtidigt som en tydligt knutpunkt för kollektivtrafiken skapas kring stationshuset. 

Totalt föreslås tre hållplatslägen, detta bedöms vara tillräckligt för både ordinarie 

linjetrafik och tågens ersättningstrafik. I anslutning till hållplatsen föreslås att 80 

cykelparkeringsplatser, 35 bilparkeringsplatser (varav 2 är parkering för 

rörelsehindrade), samt 2 korttidsplatser/angöringsplatser för taxi/färdtjänst anläggs. 

Genomförs förslaget bör kollektivtrafikknutpunktens parkeringsbehov tillgodoses på ett 

bra sätt.   
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1 Bakgrund och syfte 
I slutet av 2021 beräknas Söderåsbanan börja trafikeras av persontåg. Bjuvs kommun 

kommer i och med detta att få en ny pågatågstation i Billesholm. Sedan tidigare har 

ett gestaltningsförslag för stationsområdet i Billesholm tagits fram. Trafikfrågor har 

inte varit tongivande i gestaltningsförslaget utan fokus har varit på förtätning och 

möjlig exploatering i ett stationsnära läge. Bjuvs kommun har därför sett ett behov av 

att genomföra denna trafikutredning i syfte att klargöra hur stationsområdet kan göras 

mer tillgängligt för alla trafikslag, hur trafikkopplingar till stationen bör utformas för att 

möjliggöra detta, samt hur ytor på ett mer effektivt sätt kan fördelas mellan trafikslag 

i anslutning till stationen. 

Syftet med trafikutredningen är inte att finna en färdigprojekterad lösning utan 

snarare att studera dagens situation och vilka konsekvenser Söderåsbanan kan 

medföra gällande exempelvis tillgänglighet och säkerhet men även olika trafikslags 

resandeströmmar. Genom en översyn av trafikfrågor kopplat till Billesholm station kan 

nya trafiklösningar utarbetas som är bättre anpassade till de förändrade 

trafikförutsättningar den nya stationen medför. Resultatet från trafikutredningen kan 

sedan utgöra inspel till ett framtida arbete med ett nytt eller omarbetat 

utformningsförslag för stationsområdet. 

Utredningen har genomförts i följande fem steg: 

 Bakgrund och nuläge – förstå situationen 

 Trafikantgrupper och utrymmesbehov vid stationen 

 Var inleds/avslutas resor till stationen 

 Tillgänglighet till stationen 

 Schematiska åtgärdsförslag  

2 Nuläge 
Billesholm ligger i Bjuvs kommun, längs väg 110 och cirka 2 km söder om kommunens 

centralort Bjuv och är sedan 2015 en del av Bjuvs tätort. I Billesholm bor ca 2 000 av 

kommunens ca 15 000 invånare. Bjuvs kommun har totalt ca 5 200 arbetsplatser (år 

2015)1 och av de som arbetar i kommunen pendlar ungefär hälften in från andra 

kommuner. Antalet utpendlare är samtidigt stort i kommunen, totalt är ca 4 300 

personer bosatta i Bjuvs kommun men arbetar i en annan kommun. Pendlingen sker i 

huvudsak till närliggande kommuner, framförallt Helsingborg (1 040 inpendlare och 

2 400 utpendlare) som från Billesholm nås snabbt med bil (ca 20 minuter2) och buss 

(35 – 40 minuter, avgångar var 30:e minut i högtrafik3). 

2.1 Pendling till och från Billesholm 

Totalt arbetspendlar ca 6 800 personer över Bjuvs kommungräns varje dag4. I Figur 1 

illustreras arbetspendlingen mellan Bjuv och närliggande kommuner. Den överlägset 

största start- eller målpunkten för pendlingen är Helsingborg – 3 410 personer 

arbetspendlare mellan Bjuvs och Helsingborgs kommun varje dag, detta motsvarar 

ungefär hälften av all arbetspendling till och från Bjuvs kommun. Övriga betydande 

pendlingsrelationer är Åstorp (750 pendlare per dag, 11 % av pendlingen till och från 

                                                
1 Källa: SCB, RAMS. 
2 Källa: Google Maps, 2018-11-22 
3 Källa: Skånetrafiken, 2018-11-22 
4 Källa. Region Skåne / SCB RAMS, 2016. 
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Bjuv), Ängelholm (460 pendlare, 7 % av pendlingen), samt Landskrona, Svalöv, 

Klippan och Höganäs. 

 

Figur 1 Arbetspendling mellan Bjuv och närliggande kommuner. Källa: Region Skåne 
Bakgrundskarta: Eniro 

Av pendlingen till och från Bjuvs kommun är merparten (63 %) utpendling. I Tabell 1 

nedan visas hur personer som arbetspendlar mellan Bjuv och de största 

pendlingsrelationerna, samt hur stor del av pendlingen som är in- respektive 

utpendling. 

Tabell 1 Arbetspendling till och från Bjuvs kommun. Källa: Region Skåne/SCB Rams 

Kommun Pendlare 

per dag 

Pendling in Pendling 

ut 

Andel 

inpendling 

Andel 

utpendling 

Helsingborg 3 413 1 040 2 373 30 % 70 % 

Åstorp 749 335 414 45 % 55 % 

Ängelholm 459 213 246 46 % 54 % 

Landskrona 320 116 204 36 % 64 % 

Svalöv 252 156 96 62 % 38 % 

Klippan 231 140 91 61 % 39 % 

Höganäs 174 92 82 53 % 47 % 

Övriga 1 232 441 791 36 % 64 % 

Totalt 6 830 2 533 4 297 37 % 63 % 

 

Värt att notera i figuren och tabellen ovan är att öppnandet av persontågtrafiken på 

Söderåsbanan medför betydligt förbättrad kollektivtrafik för ca 1 000 arbetspendlare 

till och från Bjuvs kommun (i stråket Svalöv – Åstorp). Samtidigt kommer merparten 
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av de pendlare som väljer kollektivtrafiken även fortsättningsvis att vara beroende av 

buss, i första hand mot Helsingborg. 

2.2 Bostadsområden i Billesholm 

Billesholms tätort kan sägas delas in i fyra delområden av järnvägen (i nord-sydlig 

riktning) och väg 109 (i öst-västlig riktning). Av ortens invånare bor fler väster om 

järnvägen än öster om järnvägen och fler bor söder om väg 109 än norr om väg 109. 

Området söder om väg 109 och väster om järnvägen har flest antal invånare – 

närmare 40 % av ortens invånare är bosatta i området. Andelen av ortens invånare i 

de fyra delområdena är: 

 Nordvästra området: 24 % 

 Nordöstra området: 21 % 

 Sydvästra området: 38 % 

 Sydöstra området: 17 % 

I Figur 2 visas befolkningstätheten i orten. Av figuren framgår att det mest 

befolkningstäta delen av Billesholm återfinns i flerbostadsområdena strax söder om 

väg 109 och norr om ISOVER i södra Billesholm. 

 

Figur 2 Befolkningstäthet i Billesholm. Ju rödare område, desto högre befolkningstäthet. Den 
streckade markeringen visar stationens läge. 
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2.3 Arbetsplatser i Billesholm 

Totalt finns ca 1 000 arbetsplatser i Billesholm5. Merparten av dessa är lokaliserade i 

området väster om järnvägen och söder om väg 109, se Figur 3. Andelen av ortens 

arbetsplatser i de fyra områden som ramas in av järnvägen och väg 109 är: 

 Nordvästra området: 19 % 

 Nordöstra området: 5 % 

 Sydvästra området: 67 % 

 Sydöstra området: 9 % 

I sydvästra Billesholm ligger ortens industriområde som innefattar bland annat en 

isoleringsfabrik, en bilhandel, en husvagnshandel, en jordbruksmaskinshandel och en 

mopedhandel.. I området återfinns ungefär 40 % av Billesholms alla arbetsplatser. 

 

Figur 3 Arbetsplatstäthet i Billesholm. Ju ljusare områden, desto större antal arbetsplatser. Den 
streckade markeringen visar stationens läge. 

 

                                                
5 Enligt uppgifter från SCB/Bjuvs kommun, uppgifterna är från 2016-12-31. Observera att enskilda individers 
privata företag kan registreras som en arbetsplats i statistiken.  



 

 

RAPPORT  

 

Datum: 2019-01-18  Trafikutredning Billesholms stationsområde Sida 8 (30) 

2.4 Övriga målpunkter 

Sydväst om stationen ligger Storgatan och det är i denna riktning Billesholms 

målpunkter i huvudsak återfinns. Storgatan utgör centrumgata i Billesholm tätort med 

mataffär, postombud, restauranger, bibliotek, med mera. 

2.5 Resvanor 

Den senast publicerade resvaneundersökningen som berör Bjuvs kommun är Region 

Skånes Resvanor Syd 2007. Undersökningen indikerar att kommunens invånare i stor 

utsträckning är bilburna, nästan tre av fyra av kommuninvånarnas resor görs med bil 

som färdsätt. Kollektivtrafikandelen var i undersökningen relativt låg (11 %) liksom 

andelen resor med cykel och till fots (6 % respektive 8 %), se Tabell 2. Observera att 

undersökningen genomfördes i hela kommunen, sannolikt är andelen resor med bil 

som färdsätt något mindre i tätorterna. 

Tabell 2 Resvanor i Bjuvs kommun år 2007 

Färdsätt Andel 

Bil 73 % 

Kollektivtrafik 11 % 

Cykel 6 % 

Till fots 8 % 

Övrigt 2 % 
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2.6 Förutsättningar för resor till, från och inom Billesholm 

I Tabell 3 visas restider med bil, kollektivtrafik, cykel och gång till viktiga start- eller 

målpunkter för pendling till eller från Billesholm. Av tabellen framgår att bil är ett 

attraktivt alternativ vid pendling till samtliga sex orter, kollektivtrafik är ett rimligt 

alternativ vid resor till övriga tätorter i Bjuvs kommun, samt till Helsingborg. Cykel är 

restidsmässigt acceptabelt vid resor till Bjuv, Ekeby och Åstorp medan gång i princip 

endast är ett alternativ vid resor inom tätorter. 

Tabell 3 Restider med olika färdsätt till de största destinationerna för pendling till och från 
Billesholm. Källa: Google Maps och Skånetrafikens reseplanerare 

Målpunkt Bil Buss/Tåg 

(turer/timme) 

Cykel Gång Kvot 

koll/bil 

Bjuv (Bjuvs station) 9 min 13 min (2) 19 min 70 min 1,4 

Ekeby (Södergatan) 9 min 13 min (3) 25 min - 1,4 

Åstorp (Åstorp station) 12 min 42 min (2) 30 min - 3,5 

Helsingborg (Knutpunkten) 24 min 36 min (2) 68 min - 1,5 

Ängelholm (Ängelholm station) 26 min 70 min (2) - - 2,7 

Landskrona (Rådhustorget) 29 min 66 min (2) - - 2,3 

 

2.6.1 Bil 

Billesholm ligger längs väg 110 som är en måttligt 

trafikerad (7 100 fordon per dygn6) enfilig 90-väg kring 

orten. Väg 110 leder vidare mot centralorten Bjuv i norr 

och kommunens tredje tätort Ekeby i söder. Restiderna 

med bil till närliggande viktiga pendlingsorter är relativt 

kort, exempelvis nås centrala Helsingborg, som är den med 

stor marginal största orten för in- och utpendling, på strax 

över 20 minuter. 

 Exempel på 

restider med bil 

Bjuv – 9 min 

Ekeby – 9 min 

Helsingborg – 24 min 

Åstorp – 12 min 

Landskrona – 29 min 

Ängelholm – 26 min 
 

I öst-västlig riktning går väg 109 centralt genom Billesholm. Väg 109 är en måttligt 

trafikerad (6 000 fordon per dygn7) statlig väg som genom större delen av tätorten 

har skyltad hastighet 70 km/tim, undantaget passagen över järnvägen där 

hastigheten lokalt sänks till 50 km/tim. I övrigt utgörs vägnätet i Billesholm i 

huvudsak av lågtrafikerade lokalgator med skyltad hastighet i huvudsak 50 km/tim, 

men i delar av södra Billesholm 30 km/tim. 

 

Parkering är avgiftsfritt i Bjuvs kommun. I Billesholm finns större samlade 

parkeringsanläggningar i längs Storgatan, Torggatan och i tätortens sydöstra del. 

Därtill tillåts gatuparkering på flera av ortens lokalgator. 

                                                
6, 5 Källa: Trafikverket, Nationella vägdatabasen 
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2.6.2 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafikrestiderna till Bjuv, Ekeby och Helsingborg är 

konkurrenskraftiga gentemot bilens restider, exempelvis är 

restiden med buss till Knutpunkten i Helsingborg enligt tid-

tabell endast 12 minuter längre än restiden med bil. Buss-

trafiken mot Helsingborg är dessutom relativt tät i rusning, tre 

turer per timme. Trots detta är kollektivtrafikresandet i Bjuv 

relativt litet enligt den senaste RVU:n som genomfördes i 

kommunen år 2007.  

Exempel på restider 

med kollektivtrafik 

Bjuv – 13 min 

Ekeby – 13 min 

Helsingborg – 36 min 

Åstorp – 42 min 

Landskrona – 66 min 

Ängelholm – 70 min 

 

Busstationen i Billesholm trafikeras i dagsläget av två busslinjer – linje 230 mot Svalöv 

och Teckomatorp, samt linje 250 mellan Ekeby och Helsingborg. Linje 230 har 

ändhållplats i Billesholm och har i dagsläget två avgångar per timme mot Svalöv och 

Teckomatorp under rusningstid. Linje 250 mot Ekeby, Bjuv och Helsingborg har relativt 

täta avgångar i både rusningstid (3 avgångar per timme) och övrig tid (2 avgångar per 

timme fram till kl. 19, därefter 1 avgång per timme). Vid årsskiftet 2018/2019 öppnar 

en ny nattbusslinje (linje 251) mot Bjuv och Helsingborg.  

 

Linje 230 och 250 har fyra gemensamma hållplatser i Billesholm – Billesholms station, 

Möllebäcksgatan, Västergatan och Fibergatan. Linje 230 trafikerar ytterligare tre 

hållplatser i södra Billesholm medan linje 250 trafikerar ytterligare två hållplatser i norra 

Billesholm. Båda linjerna vänder vid hållplatsen Billesholms station, trots att det bara 

är linje 230 som har ändhållplats vid stationen.  I Figur 4 visas bussarnas körvägar 

genom Billesholm. 

 

Figur 4 Bussarnas körvägar i Billesholm (linje 250 mellan Helsingborg – Ekeby i blått, linje 230 
mellan Billesholm – Svalöv i rött). Bakgrundskarta: Eniro 
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2.6.3 Cykel 

I Bjuvs kommun är cykelvägnätet osammanhängande och 

cyklister leds ofta in i blandtrafik. Kommunens cykelvägar 

håller bitvis dålig standard och generellt finns utrymme för 

förbättring gällande exempelvis hastighetssäkring i korsningar, 

markbeläggning samt skyltning. Inom Billesholm är 

cykelvägnätet i tätortens norra och västra del relativt utbyggt, 

Exempel på restider 

med cykel 

Bjuv – 19 min 

Ekeby – 25 min 

Helsingborg – 68 min 

Åstorp – 30 min 

cykeltillgängligheten till målpunkter i centrum är dock mycket begränsad, bland annat 

saknas cykelvägar helt kring Billesholms station. I Figur 5 visas cykelvägnätet i 

Billesholm. 

 

Figur 5 Cykelvägnätet i Billesholm (blå linjer) och Billesholms station (röd markering) 

 

Cykel är restidsmässigt konkurrenskraftigt vid resor till de närmsta tätorterna – Bjuv, 

Ekeby och Åstorp nås alla med cykel inom en halvtimme. I dagsläget saknas 

cykelvägar mellan tätorterna, men Bjuvs kommun planerar tillsammans med Åstorps 

kommun att bygga ut cykelvägnätet för att binda ihop tätorterna i de två 

kommunerna. Viktiga pendlingsorter i andra närliggande kommuner, exempelvis 

Helsingborg och Ängelholm, ligger för långt bort för att cykel ska vara ett realistiskt 

alternativ till bil och kollektivtrafik.  

2.6.4 Gång 

Billesholm är en liten ort som i huvudsak utgörs av bostads-

områden, främst villakvarter. Gångvägnätet sammanfaller 

mestadels med bostadsgatorna eller består av förbindelser 

mellan villakvarteren. Längs de större gatorna finns  

Exempel på restider 

till fots 

Bjuv – 70 min 

Ekeby – 90 min 

trottoarer, i övrigt blandas fotgängare, cyklister och/eller bilister på samma ytor. 

Längs den breda statliga 70-vägen Kungsträdgårdsvägen, som delar av norra och 

södra/centrala Billesholm, saknas gång- och cykelbanor helt. Järnvägen utgör 

ytterligare en barriär för gångtrafiken – järnvägen sträcker sig ca 2,2 km genom 

Billesholm och det finns endast fyra platser där fotgängare och cyklister kan korsa 
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järnvägen. Kring den framtida påtatågsstationen saknas infrastruktur för gångtrafik 

helt på östra sidan – fotgängare använder samma ytor som biltrafiken. På västra 

sidan finns smala trottoarer längs Storgatan, i övrigt saknas dedikerade ytor för 

gångtrafiken. 

 

Förutsättningarna för gångtrafik inom Billesholm är alltså begränsat till följd av 

bristfällig infrastruktur och de stora barriärer som delar av norra och södra, samt 

östra och västra delen av orten. Förutsättningarna för gångtrafik till närliggande 

tätort är mycket begränsad till följd av de långa avstånden. 

 

2.7 Trafiksäkerhet 

Under den senaste tioårsperioden (2008-2017) har totalt 135 trafikolyckor inträffat i 

Billesholm och rapporterats in i STRADA. Av dessa är 4 % allvarliga olyckor, 27 % 

måttliga olyckor och 69 % lindriga olyckor. Inga dödsolyckor har inträffat under den 

senaste tioårsperioden. 

 

Figur 6 Trafikolyckor i Billesholm 2008 – 2017. Källa: STRADA 

Motorfordon har varit inblandade i 40 % av olyckorna som har registrerats, cyklister 

har varit inblandade i 35 % av olyckorna och fotgängare har varit inblandade i 25 % 

av olyckorna. Den vanligaste olyckstypen är cykel singel (61 olyckor), följt av 

fotgängare singel (57 olyckor) och konflikter mellan motorfordon (47 olyckor). 

Kring det framtida stationsområdet8 har 11 olyckor rapporterats under den senaste 

tioårsperioden, varav fyra måttliga olyckor och sju lindriga olyckor. Olyckorna har 

inträffat på gatorna Storgatan och Järnvägsgatan. Värt att notera är att fotgängare 

eller fordon har blivit påkörda av en buss vid sex av olyckorna. 

                                                
8 Gatorna Magasinsgatan, Storgatan, Skolgatan och Järnvägsgatan 
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2.8 Slutsatser 

Följande slutsatser dras från kartläggningen av dagens förutsättningar och behov av 

resor till, från och inom Billesholm. Slutsatserna beaktas i det fortsatta arbetet med 

utformningsförslag för stationsområdet. 

De största pendlingsstråken för invånarna i Billesholm är Billesholm-Helsingborg, 

Billesholm-Bjuv och Billesholm-Åstorp. Kollektivtrafikkopplingar i dessa stråk kommer 

att vara fortsatt viktiga för orten. 

Invånarna i Billesholm är idag i stor utsträckning bilburna. Förutsättningarna för resor 

med andra färdsätt än bil är begränsade. 

Invånarna är relativt jämnt fördelade över Billesholm tätort, arbetsplatserna är 

däremot i huvudsak lokaliserade i ortens sydvästra del. 

Relativt få trafikolyckor inträffar i Billesholm, vid flera av de olyckor som har skett har 

dock en buss varit inblandad vilket indikerar brister i nuvarande hållplatsutformning. 
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3 Trafikantgrupper och utrymmesbehov vid 
stationen 

I följande avsnitt beskrivs vilka trafikmässiga funktioner som måste lösas i anslutning 

till stationen. Inledningsvis beskrivs vilka funktioner som ska rymmas, samt hur 

prioritering mellan olika funktioner bör ske. Därefter redogörs för vilket utrymmen de 

olika funktionerna förväntas behöva ta i anspråk vid Billesholms station. 

3.1 Trafikmässiga funktioner i anslutning till stationen 

I följande avsnitt beskrivs vilka trafikmässiga funktioner bör prioriteras i anslutning till 

en järnvägsstation. Avsnittet är i huvudsak baserat på Trafikverkets Stationshandbok. 

3.1.1 Gångtrafik / Tillgänglighet 

Det är fastighetsägarens ansvar att sörja för god tillgänglighet för funktionshindrade i 

bytespunktens ankomstzon, oavsett stationsstorlek. Parkeringsplatser för personer 

med tillstånd att använda sådan ska ligga i direkt anslutning till entrén. TSD-kravet9 

gäller när det finns en stationsspecifik parkeringsplats och en av eventuellt flera 

entréer, dvs. den hinderfria vägen till plattformen. 

3.1.2 Cykelparkering 

Bilparkering bör ges lägst prioritet när det gäller närhet till plattformsentréerna. 

Korttidsparkering och pendlarparkering ska dock placeras närmare entrén än 

långtidsparkeringen, dock inte på bekostnad av cykelparkering och 

kollektivtrafikangöring. Ett undantag utgör handikapplatser, som måste finnas i nära 

anslutning till huvudentrén/-stråket. Handikapparkeringslats ska finnas på alla 

stationer och är reglerat i nationell lagstiftning och i TSD. 

Cykelparkering bör ha företräde framför såväl kollektivtrafikangöring som bilparkering 

när det gäller tillgängligheten till stationens entréer, för att sända tydliga signaler om 

att cykling prioriteras.  

Cykelparkering bör finnas inom ett avstånd på 200 meter från stationen. I PBL 15§ 

punkt 6 beskrivs att det är byggherrens ansvar att ordna parkering för fordon, även 

cykel. Att det finns cykelparkering i form av en välordnad och tydligt utpekad 

markparkering med möjlighet att låsa fast cykeln, utgör en basfunktion på samtliga 

stationer. På de större stationerna bör även en andel av cykelställen vara 

väderskyddade. Generellt bör det finnas cykelparkering motsvarande 10 procent av 

antalet resenärer på befintliga stationer i samtliga grupper. En rekommendation är 

annars 15 procent, som t.ex. kan implementeras i samband med ombyggnader. På 

lång sikt är det rimligt att cykelparkering för 20 procent av resenärerna utgör målet. 

Vid nybyggnad bör det åtminstone reserveras yta för utökning till denna nivå på sikt. 

3.1.3 Byten mellan färdsätt 

Snabba och säkra byten mellan olika kollektivtrafikslag ska ges hög prioritet inom 

stationen. Placering och utformning bör möjliggöra byten med en normal gångtid. För 

detta krävs att buss placeras i nära anslutning till det huvudstråk som leder till/från 

plattformarna. Viktigt för både smidighet och säkerhet är att resenärerna inte behöver 

korsa en trafikerad gata på väg mellan buss och tåg. Av samma skäl bör även själva 

bussangöringen utformas så att resenärerna inte heller behöver korsa busstrafik.  

                                                
9 EU:s tekniska specifikationer för driftskompabilitet är de gemensamma europeiska reglerna för bland annat 
utformning av infrastruktur som är kopplad till järnväg 
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3.1.4 Bussangöring 

För bussangöring, inom samtliga stationsgrupper, är minimum en specifikt anvisad 

hållplats med skylt (som dock inte behöver vara en unik per linje). På samtliga 

stationer bör det även finnas väderskydd och/eller skärmtak vid busshållplatsen. Det 

är viktigt att det finns möjligheter att sitta och vänta även vid angöringsytorna men 

det är inte nödvändigt att det finns bänkar som är specifikt avsedda för just 

bussresenärerna på de mindre stationerna. 

3.2 Resenärer på Billesholms station 

År 2030 är det totala resandet vid Billesholm station prognosticerat till 623 resor per 

dag. Av dessa sker 416 resor med tåg och 207 med buss.10 

Av de 416 påstigande på tågen antas hälften vara boende i Billesholm och hälften antas 

vara inpendlare. Inpendlarna kan antas ta sig till och från stationen till målpunkter i 

stationens närområde till fots, alternativt byta mellan tåg och buss vid stationen. 

Av de 207 påstigande på bussar antas 50 vara bytesresenärer mellan tåg och buss. Av 

resterande 157 påstigande antas hälften vara bosatta i Billesholm och hälften vara 

inpendlare. 

Totalt antas alltså 208 tågresenärer och 79 bussresenärer ta sig från närområdet till 

stationen varje dag, totalt alltså 287 resenärer vilket motsvarar 574 resor. Hur de som 

är bosatta i Billesholm tar sig till stationen kan bedömas utifrån resvanedata från Region 

Skånes senaste resvaneundersökning (2013). Bjuvs kommun deltog inte i den senaste 

undersökningen, följande bedömning är därför baserad på resor som inleds i kommuner 

vars förutsättningar liknar Bjuvs (exempelvis kommunens storlek och/eller läge i 

förhållande till regionens stora arbetsmarknader).11 I tabellen nedan visas i vilken 

utsträckning andra färdsätt används vid resor där tåg är huvudfärdmedel12 och hur 

många resor detta skulle innebära vid Billesholms station om samma färdmedelsandelar 

antas.  

Tabell 4 Antal resor till/från stationen per dag, samt antal fordon som angör stationen per dag. 
Uppskattning baserad på resultat från RVU Skåne 2013. 

Färdsätt Andel Antal resor i Billesholm Antal fordon per dag 

Bil (ensam) 9 % 52 26 

Bil (skjutsning) 7 % 40 20 

Cykel 21 % 121 61 

Gång 62 % 355 - 

Övrigt 1 % 6 3 

Totalt 100 % 574 110 

 

Utifrån beräkningarna ovan kan önskvärt antal parkeringsplatser för privatbil, 

taxi/färdtjänst och cykel, samt antalet angöringsplatser för hämtning och lämning 

beräknas. 

 

                                                
10 Källa: Skånetrafiken 
11 Följande kommuner har använts: Osby, Svalöv, Perstorp, Östra Göinge, Örkelljunga, Klippan, Åstorp, 

Svedala, Skurup, Sjöbo, Hörby, Höör 
12 Det färdsätt som används på längst sträcka under en resa 
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3.2.1 Bil 

Tåg- och busstrafiken antas generera 52 bilresor per dag vilket innebär att 26 bilar kan 

förväntas parkera vid stationen. En beläggningsgrad på 80 % bör användas som 

riktvärde när parkeringsanläggningarna dimensioneras. Detta innebär att 

pendlarparkeringen vid stationen bör rymma 33 platser, samt ytterligare 1-2 platser 

som reserveras för personer med funktionsnedsättning. Totalt bedöms alltså 35 

parkeringsplatser i anslutning till stationen vara ett rimligt riktvärde. 

3.2.2 Kiss & Ride 

Tåg- och busstrafiken antas generera 40 bilresor som görs i syfte att hämta eller lämna 

någon vid stationen per dag. Det är rimligt att anta att åtminstone hälften av dessa (20 

resor) sker under morgonens högtrafik (ca kl. 06-08). Under denna tid sker fyra 

tågavgångar och sex bussavgångar från stationen i Billesholm. Detta innebär att två 

personer lämnas av vid tåget/bussen per avgång. Utifrån resandestatistiken bör alltså 

2-3 korttidsplatser som är avsedda att användas för kiss & ride ordnas i anslutning till 

stationen. 

3.2.3 Cykel 

Tåg- och busstrafiken antas generera 121 cykelresor per dag vilket innebär att 61 cyklar 

kan förväntas parkeras vid stationen. Om riktvärdet för önskvärd beläggning vid 

cykelparkeringen antas vara samma som riktvärdet för önskvärd beläggning vid 

bilparkeringen behövs då 76 cykelparkeringsplatser. Med tanke på det centrala läget  

kommer cykelparkeringen vid stationen antagligen att användas även av de som inte 

reser vidare vid stationen och det är därför rimligt att dimensionera parkeringen efter 

en lite större efterfrågan. Förslagsvis anläggs ca 80 cykelparkeringsplatser, detta bör 

vara tillräckligt för att täcka parkeringsbehovet vid stationen och närliggande 

verksamheter. 

3.2.4 Taxi/färdtjänst 

Antalet resor till stationen med taxi eller färdtjänst bedöms bli mycket litet, endast 

enstaka resor per dag. Det är sannolikt tillräckligt om en parkeringsplats i direkt 

anslutning till stationen reserveras för taxi och färdtjänst. 

3.2.5 Sammanfattning – antal parkeringsplatser vid stationen 

I tabellen nedan summeras hur många platser som behöver skapas för bilparkering, 

angöring, samt cykelparkering i anslutning till stationen. Antalet platser är baserat på 

de beräkningar som redogjorts tidigare i detta avsnitt. 

Tabell 5 Bedömt behov av angörings- och parkeringsplatser vid stationen. 

Funktion Antal platser Kommentar 

Bilparkering  35 1-2 platser reserveras för personer med 

funktionsnedsättning 

Kiss & Ride 2-3 Korttidsparkering 

Taxi/färdtjänst 0 Samnyttjas med korttidsparkering/kiss & ride 

Cykel 80 Samnyttjas med cykelparkering för närliggande 

verksamheter 
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3.3 Busshållplatser 

Linje 230 mellan Billesholm – Svalöv – Teckomatorp kommer att fortsätta trafikeras 

även efter det att persontåg börjar trafikera samma sträcka. Sannolikt kommer dock 

antalet avgångar att minskas. I en tidigare utredning om framtida busstrafik i Svalöv13 

finns ett förslag på framtida upplägg för tågtrafiken och de tågparallella bussarna. I 

denna utredning föreslås att busstrafiken reduceras till en avgång per timme. I Tabell 6 

visas hur trafikeringen vid Billesholm station kan komma att se ut i rusningstid när 

stationen har öppnat för persontågtrafik. 

Tabell 6 Möjlig framtida buss- och tågtrafikering vid Billesholm station. Källa: Skånetrafiken, 
Svalövs kommun, Trivector, 2016, Busstrafiken i Svalöv 2021, samt Skånetrafiken, 2018, 
Tidtabell linje 250 

Linje Starthållplats Ändhållplats Ankomst 

Billesholm 

Avgång 

Billesholm 

Tåg Teckomatorp Billesholm 23 37 

230 Teckomatorp Billesholm 00 00 

250 Helsingborg Ekeby 07, 22, 52 07, 22, 52 

250 Ekeby Helsingborg 08, 23, 58 08, 23, 58 

 

Busshållplatsen vid Billesholms station kommer alltså att användas av linje 230, linje 

250, samt av de ersättningsbussar som sätts in vid tågstörningar. Linje 230 har 

ändhållplats vid stationen och kan alltså i teorin använda samma busshållplats för alla 

turer, medan linje 250 är genomgående och kan komma att behöva en hållplats per 

riktning. Detsamma gäller tågtrafikens ersättningsbussar. 

I Figur 7 illustreras under vilka tider bussar och ersättningsbussar angör hållplatsen/ 

stationen i Billesholm. Rutor markerade i mörkt grönt visar när bussen/tågersättningen 

avgår enligt tidtabell, ljust grön är en tidbuffert för bussar som ankommer för tidigt/för 

sent till hållplatsen i Billesholm. Av figuren framgår att det enligt tidtabell endast vid 

ett tillfälle per högtrafiktimme finns risk att fler än en ordinarie buss eller 

ersättningsbuss angör hållplatsen samtidigt. Däremot finns risk att bussar ankommer 

samtidigt till hållplatsen i Svalöv till följd av försening. 

Slutsatsen är att busshållplatsen i anslutning till Billesholm bör utformas så att två 

samtidigt angörande bussar ryms i norrgående riktning medan det räcker med att 

hållplatsen rymmer en angörande buss i södergående riktning. Dessa tre hållplatslägen 

skulle rymma både ordinarie busslinjer och ersättningsbussar för tågen. 

                                                
13 Skånetrafiken, Svalövs kommun och Trivector, 2016, Busstrafiken i Svalöv 2021 
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Figur 7 Tider under maxtimmen då hållplatsen vid Billesholms station används (mörkt grön) eller 
riskerar att användas (ljust grönt). Figuren avser en dag när tågtrafiken är inställd och 
ersatt av bussar. 

3.4 Utrymmesbehov för servicefordon 

För dimensionering av vägar i Bjuvs kommun gäller riktlinjer och krav från VGU (Vägar 

och Gators Utformning) som grund. Ett driftfordon med utfällt snöblad har en bredd på 

4,5 meter och det är det bredaste dimensionerande servicefordonet enligt VGUs 

grundvärden. Bjuvs kommun har även särskilt uttryckta krav vid dimensionering för 

renhållningsfordon, se Figur 8.  

 

Figur 8 Krav vid dimensionering för renhållningsfordon. Källa: Renhållningsordning 2015, Bjuvs 
Kommun. 
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3.5 Slutsatser 

I detta avsnitt har trafikantgruppers utrymmesbehov vid stationen, samt hur olika 

funktioner ska prioriteras i anslutning till stationen, studerats. Följande riktlinjer bör 

användas vid gestaltning av området kring Billesholms station: 

 

En parkering för rörelsehindrade ska ordnas inom 25 meter från uppgången till 

tågperrongen och eventuella busshållplatser på båda sidor om spåret. 

Minst en angöringsplats ska ordnas inom 25 meter från uppgången till tågperrongen 

på båda sidor om spåret. 

Totalt ca 80 cykelparkeringsplatser bör anläggas i så nära anslutning till 

stationsuppgångar och busshållplatser. Merparten av dessa bör anläggas väster om 

spåret. 

Hållplatsen bör rymma två samtidigt angörande bussar i norrgående riktning och en 

buss i södergående riktning. Hållplatsen ska anläggas så nära tågperrongen som 

möjligt, men parkering för rörelsehindrade, angöringsplats och cykelparkering ska 

prioriteras före busshållplatserna. 

Ca 35 bilparkeringsplatser bör anläggas i anslutning till stationen och busshållplatsen. 

Bilparkeringen ska prioriteras lägre än parkering för rörelsehindrade, angöringszon, 

cykelparkering och busshållplatser. 

 

 

  



 

 

RAPPORT  

 

Datum: 2019-01-18  Trafikutredning Billesholms stationsområde Sida 20 (30) 

4 Tillgänglighet till stationen  
I kapitel 3 gjordes en uppskattning av hur många som går, cyklar och åker bil till 

stationen i Billesholm. I följande avsnitt redovisas en uppskattning av vilka färdvägar 

de använder till stationen. 

4.1 Gångtrafik 

Under en vardag prognosticeras 355 resor till fots till eller från stationen i Billesholm. 

De som går till och från stationen antas i huvudsak vara bosatta eller arbeta i närheten 

av stationen14. Hur gångresorna till och från stationen fördelas på vägnätet i Billesholm 

har beräknats baserat på var befolkningstyngdpunkterna i tätorten återfinns15. I Figur 

9 redovisas en uppskattning av i vilken omfattning Billesholms vägnät används av 

fotgängare för resor till och från stationen. 

Analysen visar att flest fotgängare kommer angöra till stationen från västra sidan, ca 

215 resor till och från stationen per dag, se Figur 10 Skolgatan och Storgatan utgör de 

största tillfarterna på den västra sidan för fotgängare, precis som för cyklister. På 

Storgatan finns det i dagsläget trottoarer, dessa håller dock bitvis låg standard. På 

Skolgatan blandas fotgängare, cyklister och bilar på samma yta.  

                                                
14 750 meters fågelavstånd (mellan 800 – 1 000 m gångavstånd) från stationen har satts som övre gräns för 

gångresor till eller från stationen 
15 Baserat på tätortens befolkning 2016-12-31, uppgifterna är redovisade på Nyko6-nivå 

Figur 9 En prognos över hur resenärer går till eller från Billesholms station 
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På den östra sidan prognosticeras 98 gångresor till och från stationen per dag. 

Järnvägsgatan är den mest använda tillfarten på den östra sidan även för fotgängare. 

Det är ungefär dubbelt så många fotgängare som angör stationen söderifrån än 

norrifrån längs Järnvägsgatan. Längs Järnvägsgatan finns trottoar för gångtrafiken, 

denna håller dock bitvis låg standard. 

4.2 Cykeltrafik 

Under en vardag prognosticeras 121 cykelresor till eller från stationen. De som cyklar 

till och från stationen antas i huvudsak vara bosatta i Billesholm med omnejd. Hur 

cykelresorna till och från stationen fördelas på cykel- och bilvägnätet i Billesholm har 

beräknats baserat på var befolkningstyngdpunkterna i tätorten återfinns16. I Figur 11 

redovisas en uppskattning av i vilken omfattning Billesholms cykel- och bilvägnät 

används för resor till och från stationen. 

 

Figur 11 En prognos över hur resenärer cyklar till eller från Billesholms station  

                                                
16 Baserat på tätortens befolkning 2016-12-31, uppgifterna är redovisade på Nyko6-nivå 

Figur 10 Prognosticerat antal fotgängare som stationen genererar på gång- och bilvägnätet i 
stationens närområde 
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Analysen visar att flest cyklister kommer att angöra stationen från västra sidan, ca 70 

cykelresor till och från stationen per dag. Skolgatan och Storgatan utgör de största 

tillfarterna på den västra sidan. I dagsläget är det blandtrafik på de båda gatorna. På 

den östra sidan prognosticeras 50 cykelresor till och från stationen per dag. 

Järnvägsgatan är den mest använda tillfarten på den östra sidan och där sker i 

dagsläget cykling i blandtrafik. I Figur 12 redovisas de uppskattade antalet resenärer 

vid de största tillfarterna på västra och östra sidan och även totalt hur många som 

ansluter på vardera sida. 

 

4.3 Biltrafik 

För biltrafiken kommer valet av körväg till stationen att vara beroende av var 

parkeringsplatser lokaliseras. Om inga nya parkeringsplatser anläggs kan antas att den 

tillkommande biltrafiken använder gatorna mot centrum, framförallt Storgatan, och 

parkerar så nära stationen som möjligt.  

Öster om järnvägen finns större tillgängliga ytor för nya parkeringsplatser. Om 

parkeringsplatser anläggs öster om järnvägen kan trafiken förväntas öka något på 

Järnvägsgatan, både norr och söder om stationen. 

4.4 Slutsatser 

Följande slutsatser dras från kartläggningen av förväntade reseströmmar till och från 

stationen. Slutsatserna beaktas i det fortsatta arbetet med utformningsförslag för 

stationsområdet. 

Merparten av både gång- och cykeltrafiken kan antas angöra stationen västerifrån. För 

cykeltrafiken blir Skolgatan och Storgatan mellan Storgatan och passagen under 

järnvägen viktiga länkar. För gångtrafiken blir även Storgatan mellan ISOVER och 

stationen viktig. 

På östra sidan blir Järnvägsgatan en viktig länk, framförallt norr om passagen under 

järnvägen. 

Storgatan eller Järnvägsgatan kommer att hantera i stort sett all tillkommande 

biltrafik, hur trafiken fördelas på de två gatorna beror på var parkeringar anläggs. 

 

 

Figur 12 Prognosticerat antal cyklister i anslutning till stationen (r/d = resor/dag). 
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5 Åtgärdsförslag och utformningsprinciper 
I följande avsnitt redovisas hur utredningen rekommenderar att gång- och 

cykeltrafiken ansluts till Billesholms station, samt var busshållplatser, angöringsplatser 

och parkeringsplatser för cykel och bil bör anläggas. 

5.1 Gång- och cykeltrafik 

Vi rekommenderar att stationens närområde har ett gång- och cykelnät som följer 

riktlinjer och krav från GCM-handboken17, VGU och Boverkets ALM18.  

Enligt ALM bör en gångyta vara 2 meter bred, eller vara minst 1,8 meter bred och ha 

vändzoner med jämna mellanrum.  

Om en gång- och cykelbana planeras med en enkelriktad cykelbana rekommenderar 

GCM-handboken en gångbana på 1,8 meter och en cykelbana på 1,6 meter. Planeras 

en oseparerad dubbelriktad cykelbana rekommenderas en total bredd på 3 meter för 

gång- och cykelbanan.  

Enligt VGUs krav så krävs en bredd på 1,8 meter för att två cyklister ska kunna mötas 

på en gång- och cykelväg i trång miljö.  

De länkar som identifierats som särskilt viktiga för gång och cykel och som inte redan 

idag har separering mellan bil- och cykeltrafik är Skolgatan, Storgatan, Järnvägsgatan 

samt en liten del av Västergatan. I Figur 13 redovisas vilka delar av nätet som avses 

(gröna stråk).    

 

                                                
17 GCM-handbok: Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. SKL & 

Trafikverket, 2010. 
18 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. 

Figur 13  De sträckor i närhet till stationen där gång- och cykelnät anses särskilt viktigt. 
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5.2 Busstrafik 

För busstrafiken har tre möjliga ytor för en framtida hållplats intill stationen 

identifierats: 

(1) Den grusade ytan väster om järnvägen, direkt om trappan till passagen under 

spåren. 

(2) Befintlig hållplats direkt nordost om stationshuset, på Järnvägsgatans båda 

sidor och i vändslingan öster om Järnvägsgatan. 

(3) Den grusade ytan söder om stationshuset och väster om Järnvägsgatan. 

 

Figur 14 Möjliga hållplatslägen vid Billesholm station. Bakgrundskarta: Eniro 

5.2.1 Hållplatsläge väster om järnvägen 

Väster om järnvägen och norr om trapporna till passagen under spåren finns en 

triangelformad öppen grusad yta som är ca 70 meter lång och som mest ca 20 meter 

bred. En hållplats väster om stationen hade medfört kortare gångavstånd för de som 

bor eller arbetar väster om järnvägen, vilket merparten av de som är bosatta eller 

sysselsatta i Billesholm gör. Samtidigt skulle kopplingen mellan stationsplattformen 

och busshållplatsen bli sämre med tanke på att persontåg initialt endast kommer att 

avgå från plattformen närmast stationshuset. 

Hållplatsen ska kunna trafikeras av både genomgående bussar (linje 250) och 

vändande bussar (linje 230). I Figur 15 visas körspår för genomgående och vändande 

bussar vid en hållplats väster om järnvägen. Den tillgängliga utrymmet för en hållplats 

väster om järnvägen är begränsad. Bussar till linjerna som vänder vid stationen kräver 

stora ytor för svängrörelser in eller ut från hållplatsen. Principen fungerar endast om 

vändande bussar angör hållplatsen norrifrån. 
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Figur 15 Körspår för vändande bussar (linje 230, till vänster) samt genomgående bussar (linje 
250, till höger) vid en hållplats på västra sidan om stationen 

Körspåren ovan visar att det är teoretiskt möjligt att skapa en hållplats där både 

vändande och genomgående bussar ryms. Hållplatsen kommer dock att ha flera 

begränsningar, det kommer bland annat inte vara möjligt att köra om tidreglerande 

bussar vid hållplatsen och sikten vid den norra utfarten blir begränsad. Dessutom 

kräver lösningen att en skyddad ek måste tas bort. I Figur 16 visas ett exempel på hur 

hållplatsen skulle kunna utformas. 

 

Figur 16 Exempel på hållplatslösning på västra sidan 

Lösningen innebär även att linje 230 behöver ledas om eftersom vändning endast är 

möjlig om hållplatsen angörs norrifrån. Detta kan antingen lösas genom att använda 

befintlig körväg svänga in på Järnvägsgatan innan korsningen med järnvägen, köra 

motsatt riktning jämfört med idag och angöra hållplatsen vid stationen via Storgatan. 

Detta skulle innebära att nuvarande hållplatser behålls och att stationen får två 

busshållplatser. 

Alternativt kan både linje 230 och 250 ledas om i västra Billesholm, se Figur 17. 

Körvägen för linje 230 blir något kortare och linje 250 skulle inte längre behöva vända 

vid stationen. Samtidigt blir hållplatstäckningen i södra Billesholm sämre om 

hållplatserna söder om stationen stängs.  
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Figur 17 Exempel på linjesträckningar om busshållplatsen flyttas till ett läge väster om stationen 

5.2.2 Befintlig hållplats 

Den befintliga hållplatsen ligger strax norr om stationshuset och har tre hållplatslägen, 

två i norrgående riktning och ett i södergående riktning. Delar av hållplatsen är 

utformad som en vändslinga som används av både linje 230 och linje 250. I 

vändslingan finns även utrymme för tidreglerande/väntande bussar. 

I Figur 18 visas körspår för vändande bussar vid en hållplats väster om järnvägen. 

Samtliga busslinjer vänder vid hållplatsen i nuläget, infart från Järnvägsgatan sker 

söderifrån och utfarten mot Järnvägsgatan ligger direkt norr om vändplatsen. 

 

Figur 18 Körspår för vändande bussar vid befintlig hållplats 

Dagens hållplats har en acceptabel utformning om endast körspårsanalysen beaktas. 

Samtidigt indikerar olycksstatistiken - flera påkörningsolyckor med buss, trots att 

antalet bussavångar är litet – brister, exempelvis dålig sikt. Hållplatsen tar dessutom 

relativt stor yta i anspråk. 
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5.2.3 Hållplats söder om stationshuset 

Söder om stationshuset finns stora öppna ytor som skulle kunna användas för 

bussangöring. För att läget ska fungera för linje 230 måste det vara möjligt att angöra 

hållplatsen söderifrån och sedan vända vid hållplatsen för att kunna köra direkt 

söderut vid nästa tur. Linje 250, som inte har ändhållplats i Billesholm, kan antingen 

vända vid hållplatsen eller ändra körvägen genom Billesholm utan att antalet 

hållplatser påverkas. 

I Figur 19 visas körspårsimulering för ett möjligt hållplatsläge söder om stationshuset. 

Av figuren framgår att ytorna är tillräckligt stora för att rymma både hållplatser och 

möjliggöra vändning i söder och norr. 

 

Figur 19 Körspår för vändande och genomgående bussar vid en möjlig hållplats direkt sydost om 
stationshuset. 

I Figur 20 visas hur hållplatsen skulle kunna utformas. I exemplet anläggs två 

hållplatslägen i södergående riktning. Motivet till detta är att det då är möjligt att 

behålla nuvarande linjesträckning på linje 250. 

 

Figur 20 Exempel på hållplatslösning direkt söder om stationshuset 

Hållplatslokaliseringen söder om stationshuset har flera fördelar. Det finns större 

tillgängliga ytor för en hållplats vilket innebär att svängradier bättre kan anpassas för 

bussarnas. Detta innebär bekvämare körvägar för bussarna, samtidigt som risken att 

bussar kör på fasta eller rörliga föremål minskar, liksom slitage på bussen och på 

markbeläggningen. En hållplats söder om stationen skulle dessutom hamna nära 
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trapporna och rampen till tunneln under spåren. Knutpunkten för kollektivtrafiken i 

Billesholm skulle hamna på den plats kring stationen där flest människor rör sig och 

både tågplattform och busshållplats skulle vara synbar från uppgången från tunneln. 

5.2.4 Samlad bedömning 

Utifrån körspårsanalysen rekommenderas att hållplatsen lokaliseras öster om 

järnvägen. Om detta görs kan befintliga körvägar behållas, liksom befintliga hållplatser 

i västra och södra Billesholm. För resenärer till och från Billesholm innebär detta att 

tillgängligheten till det viktigaste kollektivtrafikstråket, Ekeby-Billesholm-Helsingborg, 

bibehålls. Dessutom behöver inga nya gator anpassas för ny busstrafik 

Av de två västra lokaliseringarna förordas läget söder om stationstorget då 

orienterbarheten mellan buss, tåg och passage under järnvägen blir bättre, samtidigt 

som gångvägen till hållplatsen blir något kortare för de som bor i de mest 

befolkningstäta delarna av orten. I läget söder om stationshuset finns dessutom bättre 

förutsättningar att skapa tillräckligt antal hållplatslägen (för tre bussar) samtidigt som 

bussarnas körvägar blir mer bekväma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Utformningsprinciper vid stationen 

I Figur 21 visas vilka funktioner som föreslås kring stationsområdet och en schematisk 

skiss över var de bör placeras. Nedan beskrivs de olika funktionerna. 
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Figur 21  De funktioner som föreslås kring stationsområdet. 

5.3.1 Cykel 

De 80 cykelparkeringarna rekommenderas att delas upp med 40 platser på var sida 

om järnvägen. Flest cyklister anländer från väster och längs Storgatan i väster finns 

målpunkter såsom restauranger, mataffär, bibliotek och förskola. Detta gör att det 

finns ett behov av cykelparkering även på västra sidan trots att buss och tåg avgår på 

den östra sidan. De långa ramperna skapar även en lång extra sträcka i lutning för 

cyklisterna vilket kan leda till att fler väljer att ställa cykeln vid trappan och gå genom 

passagen. 

De 40 cykelparkeringarna som rekommenderas till den västra sidan placeras i 

anslutning till passagens trappor. På den östra sidan rekommenderas 30 

cykelparkeringsplatser placeras i nära anslutning till passagens trappor och 

busshållplatsläget. De 10 återstående platserna placeras på den norra sidan 

stationshuset för de cyklister som ankommer till stationen norrifrån. 
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5.3.2 Buss 

Enligt tidigare analys kommer det behövas två hållplatslägen för norrgående bussar 

(mot Helsingborg och Ekeby) och ett läge för södergående bussar (mot Svalöv). Både 

norr- och södergående bussar vänder vid Hållplatslägena varför två lägen behöver 

lokaliseras i väster och ett läge behöver lokaliseras i öster. Hållplatsen föreslås 

placeras söder om stationshuset för en bättre sammankoppling till stationshus, 

plattform och tunnelpassage. Det är även ett läge som bättre matchar var resenärerna 

anländer till stationen.  

5.3.3 Kiss & Ride, färdtjänst och taxi 

Två korttidsplatser för Kiss & Ride, färdtjänst och taxi placeras i direkt anslutning till 

stationshuset utan att komma i vägen för flödet mellan tågplattformen och 

busshållplatsen. Placeringen säkerställer ett avstånd på mindre än 25 meter till både 

tåg och buss.  

5.3.4 Bil 

Alla bilparkeringsplatser placeras på den östra sidan på grund av bristande plats på 

den västra sidan och den tidigare nämnda prioriteringsordningen. Merparten (27 

platser) av stationens parkeringsplatser förslås lokaliseras på den befintliga 

busshållplatsen. Ytterligare fyra platser, varav två platser är parkering för 

rörelsehindrade, föreslås lokaliseras längs Järnvägsgatan parallellt med den befintliga 

busshållplatsen. Ytterligare parkeringsbehov föreslås lösas längs Järnvägsgatan söder 

om den nya busshållplatsen. 

 

 

 

 


