
Trafikförändringar inför 2013. Genomförs i med tidtabellskiftet i december 2012

Trafik-område Linje Åtgärd Hänvisas till

Helsingborg 220 Sträckan Hbg-Landskrona reduceras. 30 min trafik båda riktningar på morgon, börjar 06.30 istället för 

05.30. Eftermiddagar 60 min trafik mot Helsingborg och 30 min trafik mot Landskrona (kortare tid än 

idag).  Kvällstid efter 20.00 samt lör+sön 120 min trafik i båda riktningar.

Sämre utbud på direktbuss Helsingborg-Landskrona. De flesta resenärer kan resa med 

tåg. Hänvisar till tåg Helsingborg-Landskrona.

Helsingborg 219 Minskat turutbud dagtid och kväll/natt. 20-min trafik i stället för 15 min i högtrafik. 60 min trafik i stället 

för 30 min kväll/natt.

Hänvisar till tåg Hbg - Rydebäck. 

Hässleholm 534 Sträckan Tormestorp-Sösdala slopas enl Pågatåg Nordöst överenskommelsen. Boende i t ex Lunnahöja, Sandåkra, Rickarum hänvisas till närtrafik.  Sösdala hänvisas 

till tåg.

Trelleborg 181 Trafikutbudet blir mindre mellan Vellinge - Höllviken mån-fre och slopas helt på helger. Tur Trelleborg 

-Skegrie kl 06.50 försvinner.

Hänvisning till andra linjer 100, 146, 300

Ystad SkE 4 Morgontur kl 07.14 från Tomelilla tas bort. Hänvisar till tåg 07.15. Tur över Spjutstorp tidigareläggs till 

06.48.

Tågtrafik

Ystad SkE 4 Tar bort förstärkningsbuss på morgontur Tomelilla - Ystad SkåneExpressen 4.  Alternativt till tåg.

Hässleholm 528 Linjen läggs ned. Detta innebär attHyllstofa och  Söndraby blir av med resmöjlighet. Resenärer från 

Klippan och Perstorp kan resa tåg, övriga resenärer hänvisas till närtrafik

Kristianstad 550 Sträckan Arkelstorp-Vånga läggs ned. Bussen vänder i Arkelstorp. Detta görs för att göra kopplingen 

mellan tåg och buss säkrare för resenärerna. 

Resenärerna från Vånga får ca 5 dagliga per vardag, Linje 557 via Bäckaskog och 

Fjälkinge förlängs till Vånga och ger Vånga resmöljighet till Kristianstad med byte i 

Fjälkinge till 558 och från december 2013 till Pågatåg. Utbudet är fem turer i varje 

riktning per dag, två på morgonen, en vid lunch och två på eftermiddagen.

Kristianstad 541 Sträckan Sibbhult-Lönsboda läggs ned. Resmöjligheten försvinner inte men de som vill åka mellan Sinnbult och Lönsboda får 

åka via Osby och Broby och får två byten. 

Kristianstad 544 Linjen läggs ner och kunderna hänvisas till 541, 543 och 545. Boende i Fjälkestad och Hylta hänvisas till närtrafik. Direktförbindelse mellan Glimåkra 

och Sibbhult försvinner. 

Kristianstad 543 Den efterfrågetyrda linjen ersätts med en linje mellan Arkelstorp och Knislinge med fem fasta 

bussturer i varje riktning per vardag. Ingen trafik på helgerna.

Efterfrågestyrd linje som ersätts med en linje Arkelstorp - Knislinge. Vilket ger följande 

resmöjligheter; fem dubbelturer per vardag, två på morgonen, en vid lunch och två på 

eftermiddagen.

Malmö 1 Sträckan  Elinelund och Sibbarp tas bort från linjen Närmaste busshållplats för linjerna 33 och 34

Malmö 1 Glesare utbud på linjedelen Jägersro - Kristineberg mellan kl 9-14 (avgångar var 20:e minut istället 

för var 10:e minut)

Hänvisa till övriga avgångar och tågtrafiken i Oxie

Malmö 2 Glesare utbud på linjedelen Centralen - V Hamnen. Hänvisa till övriga avgångar.

Malmö 4 Trafiken till Bernstorp slopas efter kl 21 måndag - söndagar. Hänvisa till linje 6 hållplats Risebergaparken cirka 1,2 km 

Malmö 4 Glesare turutbud på linjedelen Segevång - Bernstorp mellan kl 9-14 (avgångar var 30:e minut istället 

för var 15:e minut)

Hänvisa till övriga avgångar.



Malmö 4 Glesare turutbud på linjedelen Segevång - Bernstorp under rusning (avgångar var 20:e minut istället 

för var 15:e minut)

Hänvisa till övriga avgångar.

Malmö 5 Korta av linjen vid Stenkällan. Linje 35 ersätter på sträckan Stenkällan - Kvarnby

Malmö 8 Glesare  turutbud på linjedelen Centralen - V Hamnen under lördag- söndag (avgångar var 20:e 

minut istället för var 10:e minut)

Hänvisas till linje 2 eller 3

Malmö 31 Glesare turutbud på linjedelen Centralen - Mellersta Hamnen (avgångar var 30:e minut istället för var 

15:e minut)

Hänvisa till övriga avgångar.

Malmö 31 Glesare turutbud på linjedelen Centralen - Bulltofta. Hänvisa till övriga avgångar.

Malmö 31 Inga avgångar efter kl 23 från Centralen. Hänvisa till tidigare avgångar

Malmö 32 Avgångar efter kl 22.30 från starthållplats slopas Hänvisa till tidigare avgångar

Malmö 33 Glesare turutbud efter kl 20 (avgångar var 30:e minut istället för var 20:e minut) Hänvisa till övriga avgångar.

Malmö 34 Glesare turutbud på linjedelen Limhamn - Sibbarp (avgångar var 15:e minut fram till kl 14.30 och 

därefter var 20:e minut)

Hänvisa till övriga avgångar.

Malmö 35 Glesare turutbud på linjedelen Centralen - Ö Hamnen mellan kl 09-14 (avgångar var 30:e minut 

istället för var 15:e minut)

Hänvisa till övriga avgångar.

Malmö 35 Linjen läggs om till Kvarnby och ersätter linje 5 på sträckan Stenkällan - Kvarnby. Linjedelen 

Rosengård - Flansbjer slopas

Resenärer till Öresundsterminalen hänvisas till linje 4 hållplats Santessons väg cirka 1,1 

km 

Malmö 50 Trafiken till Klagshamnsbadet under lördag - söndag sommartid slopas. Ingen trafik till Klaghamnsbadet

Malmö 84 Linjen läggs ner. Hävisa till linjerna 3, 5, 6 och 34 med hållplatser cirka 500 m som längst

Malmö 1-8 Glesare turutbud före kl 10 lördag - söndag (avgångar var 30:e minut istället för var 20:e) Hänvisas till övriga avgångar

TÅG Pågatåg Färre turer mellan Malmö och Ystad och mellan Malmö och Lund på söndagar


