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Sammanfattning 
I Dalby finns stora planer angående både kollektivtrafik och nya bostäder. För att 
involvera Dalbyborna i dessa planer startades år 2003 ett projekt av Lunds kommun 
kallat Fokus Dalby. 

Denna rapport syftar till att konkretisera Dalbybornas åsikter angående trafikfrågor till 
genomförbara idéer som förbättrar trafiksituationen i Dalby. Tre åtgärdsförslag tas fram 
i rapporten som alla fokuserar på kollektivtrafik.  

Det första åtgärdsförslaget handlar om utformning av centrala Dalby med 
omlokalisering av busshållplatser och bilflöden. Tanken med detta förslag är dels att 
öka attraktiviteten för de gående, skapa mindre barriäreffekter, ge en ökad parkyta till 
Trekanten och förbättra för kollektivtrafiken. Detta scenario kallat 
Utformningsalternativ har simulerats i microsimuleringsprogrammet Vissim. 
Framkomligheten för alla fordonsslag i Utformningsalternativet har beräknats och 
jämfört med dagens situation, kallat Jämförelsealternativ. 

Det andra åtgärdsförslaget handlar om att ta fram ett förslag till en intern busslinje i 
Dalby. Dalby växer fort i nuläget och behovet av en intern busslinje växer med tiden. 
Tanken med busslinjen är inte att ange exakta hållplatslokaliseringar utan istället att 
ange ett ruttförslag som täcker in en så stor yta av Dalby som möjligt med en 
omloppstid av 30 min. Tanken med den siffran är att en rimlig turtäthet ska kunna hållas 
med endast en buss till förfogande.  

Det tredje åtgärdsförslaget handlar om att ge ett förslag på hur en stark koppling kan 
etableras och erhållas mellan den planerade tågstationen och busstationen i centrala 
Dalby. Detta görs i rapporten genom att studera befintliga bussars linjesträckning 
genom Dalby och genom att ge dem en alternativ rutt som går mellan tågstationen och 
busshållplatserna i centrala Dalby. 

 

 



 



 

Abstract 
There are big plans regarding Dalbys public transportation system and housing at the 
moment. To involve the people of Dalby, a project where started in the year 2003 by the 
municipality of Lund, called Fokus Dalby. 

The purpose of this Master thesis is to concretize the opinions of the people of Dalby 
regarding traffic related topics, and to develope viable idéas that can improve the traffic 
situation in Dalby. Three proposals for actions is developed in this thesis with public 
transport as common denominator. 

The first proposal for action is about urban city design with relocations of bus stops and 
traffic flows. The idéa with this proposal is to increase attractiveness for pedestrians, 
reduce barrier effects, increase the park space of Trekanten and to improve the 
conditions for the public transport. This scenario called Utformningsalternativ has been 
simulated in a microsimulationprogram called Vissim. The accessibility of the traffic 
has been measured and compared with todays scenario called Jämförelsealternativ. 

The second proposal for action is about producing an idéa for an internal public 
transport route within Dalby. Dalbys population is rapidly increasing, the increase in 
population also increases the demand for a public transport route. This proposal is not 
about exact bus stop locations but rather about finding an optimal route that covers the 
maximum area with an orbital time of 30 min. The thought behind the 30 min mark is 
that a reasonable frequency should be obtained with only a single bus available.  

The third proposal for action is about producing a strong connection between the 
planned trainstation and the busstation in central Dalby. This is done by studying the 
current public transport routes that already goes through Dalby and granting them 
alternative routes. The alternative public transport routes will make the bus traffic 
between the trainstation and the bus stops in central Dalby. 
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1 Bakgrund 
Dalby är en pendlingsort med centralt läge i Öresundsregionen, närheten till både Lund, 
Malmö och Köpenhamn gör Dalby till en framtidsort (1).   

Kollektivtrafiken i Dalby består idag av bussar, framtiden indikerar dock förändringar. 
Det finns planer på att Dalby ska trafikeras av både tåg och spårvagnar via 
Simrishamnsbanan och Lundalänken (1). 

Dalby är belägen ca 1 mil sydöst om Lund, i Skåne län och tillhör Lunds kommun. 
Dalby kommer inom en snar framtid att växa i befolkningsmängd. Sammanlagt 
förväntas ca 3450 nya bostäder byggas i framförallt de nya bostadsområdena 
Påskagänget, Galgbacken och Rökepipan, samt vid stationsområdet genom förtätning 

(1). År 2010, innan de nya bostadsområdena började utvecklas var Dalbys 
befolkningsmängd knappt 6000 invånare (2). Figur 1 visar de nya bostadsområdenas 
lokaliseringar, stationsområdet samt det område som i rapporten benämns Centrala 
Dalby.  

 

Figur 1. Dalby översiktskarta med nya bostadsområden, stationsområdet och Centrala Dalby 
markerat (Figurreferens 1).  
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1.1 Centrala Dalby 
Centrala Dalby består i dagsläget av affärer, vackra byggnader, busshållplatser och 
öppna ytor. Mitt i det centrala Dalby ligger ett litet grusbelagt torg, nr 1 i figur 2 nedan. 
Kring torget finns både ett bibliotek och ett allaktivitetshus för ungdomar. Väster om 
torget ligger parken Trekanten och öster om torget ligger affärskomplexet Dalby 
Centrum. Dessa tre områden ligger avskilt från varandra, separerade av vägar och 
busshållplatser.  

Väster om Allaktivitetshuset ligger Trekanten, en park skänkt till Dalby kommun av 
kungsgården under tidigt 1900-tal. Parken är fortfarande vacker och en viktig tillgång 
för orten (3). Idag är Trekanten delvis omvandlad till trafikplats på grund av trafiken 
runt hela parkens omkrets, detta innebär en stor barriäreffekt för de som faktiskt vill 
utnyttja Trekanten som park. Kring Trekanten ligger många fina och gamla byggnader, 
bland annat Dalby gästgiveri som serverat mat till Dalbyborna i hundratals år (4) och 
det gamla Tingshuset. I anslutning till det gamla Tingshuset ligger en grusbelagd, öppen 
yta.  

Öster om biblioteket ligger Dalby Centrum, ett handelscentrum med flertalet affärer 
som lockar både Dalbybor och turister. Mellan Dalby Centrum och torget ligger 
Allégatan som med sin relativt stora trafikmängd delar av centrala Dalby i två delar och 
därmed utgör en barriär för de gående.  

 

Figur 2. Centrala Dalby med markerade områden (Figurreferens 1). 
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1.2 Fokus Dalby 
Fokus Dalby är ett projekt som skapades 2003 och sträcker sig till slutet av 2013. 
Projektets ledord är långsiktighet, delaktighet och samverkan. Syftet med projektet går 
ut på att involvera Dalbyborna i stadsplaneringen samt att marknadsföra Dalby som en 
attraktiv boendeort och ett modernt stationssamhälle (5).  

För att ta reda på Dalbybornas åsikter och synpunkter angående Dalbys framtida 
utveckling togs Arbetsbok 1 fram. Arbetsbok 1 är en bok där alla som ville fick lämna 
sina egna synpunkter angående Dalbys utveckling. Arbetsbok 2 är en sammanställning 
av synpunkterna från Arbetsbok 1 (6).  

Dalbyborna var delaktiga i projektet och 131 Dalbybor har lämnat sina egna synpunkter 
på vad som är viktigt i Dalbys framtid i Arbetsbok 2 - Vad är bäst för Dalby? (7). 
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1.3 Dalbybornas trafikrelaterade åsikter. 
Detta kapitel är en sammanfattning av Dalbybornas trafikrelaterade synpunkter från 
Arbetsbok 2 – Vad är bäst för Dalby? 

1.32 Centrumrelaterade 
 Utveckla Dalby centrum, gör trekanten till en inbjudande och blomstrande oas så att 

folk vill stanna i centrum istället för att bara gå förbi (7). 
 Begränsa biltrafiken inom Dalby (7). 
 Flytta busstationen (7). 
 Bygg in spårtrafik i Dalby på ett snyggt sätt (7). 
 Färre bilar och tung trafik genom centrum, led mer trafik runt Dalby (7).  

1.33 Kollektivtrafikrelaterade 
 Kraftigt utbyggd kollektivtrafik både till Lund, Malmö och Södra Sandby (7). 
 Bussar inom Dalby som även kör till Skrylleområdet (7). 
 Järnväg till Malmö (7). 
 Spårvagn till Lund (7). 

1.34 Säkerhetsrelaterade 
 Minska hastigheten gärna ned till 30 km/h i hela Dalby, eller i varje fall kring 

skolorna(7). 
 Cykelstråken måste bli säkrare, med viadukter under trafikerade gator (7).  
 Trevligare och belyst cykelväg till Lund och till Staffanstorp (7). 
 Gångstråken måste bli säkrare med fler övergångsställen för de gående (7).   
 Dalby behöver en barnsäkrare trafikmiljö med trygga gångvägar till skolorna (7). 

1.35 Övriga 
 Fler parkeringsplatser, särskilt långtidsparkeringar för pendlare med 

kollektivtrafiken (7). 
 Fler grönområden behövs, led in stråk av sammanhängande natur från centrum ända 

till Skåneleden i Skrylleområdet (7). 
 Gratis cykelpump i centrum (7). 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna rapport är att ta fram konkreta åtgärdsförslag på enskilda 
trafikrelaterade frågeställningar. Åtgärdsförslagen har som gemensam målsättning att 
förbättra trafiksituationen i Dalby med fokus på kollektivtrafik. Frågeställningarna 
nedan bygger på Dalbybornas egna åsikter genom Fokus Dalby och Arbetsbok 2.  

1. Hur kan ett centrum som ger bra möjlighet till förbättrad framtida 
kollektivtrafik, sätter människans trivsel och säkerhet i fokus samt ger en 
acceptabel framkomlighet för bilister se ut? 
 

2. Finns möjligheter och förutsättningar för en intern busslinje i Dalby och 
hur kan en sådan linjesträcka se ut? 
 

3. Kan en kollektivtrafikskoppling mellan den framtida tågstationen och 
busstationen i centrala Dalby åstadkommas och bli tillfredsställande 
enbart med omläggning av befintliga busslinjer? 

 

3 Avgränsningar 
I rapporten illustreras och beskrivs tre åtgärdsförslag som bygger på var sin 
frågeställning. Åtgärdsförslagen är idéer som syftar till att förbättra trafiksituationen i 
Dalby.  
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4 Ortsanalys Dalby 
I all god fysisk planering krävs kunskap om platsen där planeringen ska ske. 
Förändringar av ett område bör alltid ske i samspråk med områdets historiska karaktär, 
så att inte områdets identitet går förlorad. Det är även av stor vikt att varje stad upplevs 
som levande och minnesvärd av de boende. En stad ska vara någonting man längtar 
tillbaka till och tänker på i positiv bemärkelse (8). 

 
Med hänsyn till ovanstående värderingar görs en kortfattad ortsanalys av Dalby där 
följande element tas upp: Metoden är hämtad från TRAST – Trafik för en attraktiv stad. 
 

 Geografi och funktion (8) 
 Historia (8) 
 Landskap och grönstruktur (8) 
 Huvudstrukturer (8) 

 
Utöver detta tas ytterligare två punkter med i ortsanalysen. Anledningen är att ge läsaren 
en djupare förståelse för Dalbys situation. Dessa två punkter tas även upp i andra 
ortsanalyser, bland annat i ortsanalysen av Ljungbyholm tätort i Kalmar som utfördes 
2008 av Kalmar kommun, referens 8. 
 

 Planering (9) 
 Trafiksituationen (9) 
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4.1 Geografi och funktion 
I södra Skåne på Romeleåsens sydsluttning, en mil sydöst om Lund ligger Dalby. Dalby 
tillhör Lunds kommun och har förutom sina knappt 6000 invånare även cirka 1000 
boende på landsbygden runt omkring (10). Anländer man till Dalby från Lund är kyrkan 
högst upp på backen det första man ser. Utsikten från kyrkan är mycket god och som 
betraktare kan man se flera mil av bördig åkermark.   

Befolkningen i Dalby har den senaste tiden vuxit sakta men säkert. 
Befolkningsökningen sedan 2005 motsvarar drygt 3 % av 2010 – års invånarantal, detta 
kan jämföras med Lund vars motsvarande befolkningsökning är 8 % under samma 
period, se tabell 1. 

Tabell 1 – Invånarantal (2). 

Ort Invånarantal 
2010-12-31 

Täthet [Inv/km2] Befolkningsökning sedan 2005-
12-31 

Lund 82 800 3 215 6 612 
Staffanstorp 14 808 2 235 1 024 
Södra Sandby   6 136 1 690    190 
Dalby   5 708 1 733    191 
Veberöd   4 062 1 521    345 
Genarp   1 338 1 699    245 
Torna Hällestad      584 1 544     12 
 
Dalby har ett geografiskt fördelaktigt läge med både närhet till storstäderna Malmö och 
Lund samt närhet till de vackra naturområden som ligger tätt kring Dalby. Dalby är 
något av en knutpunkt och förutom att resa till Malmö, Lund och Staffanstorp kan man 
även resa österut till bland annat Veberöd, Sjöbo och Ystad (10).  

Region Skåne har som mål att skapa balans i regionen, med det menas att 
tillgängligheten till arbete, skola och service skall vara god i hela Skåne (11). Dalby har 
i framtiden möjlighet att bli en ännu bättre knutpunkt i och med de planlagda 
förändringar som beräknas genomföras på kollektivtrafiksidan. När planerna blir 
verklighet kommer Dalby med sitt unika läge att bli ett viktigt delmål för resande 
mellan Malmö/Lund och östra Skåne.  
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4.2 Historia 
Dalby är en stad som funnits på kartan länge, redan 1060 lät den danske kungen Sven 
Estridsson resa Heligkorskyrkan, nordens äldsta stenkyrka, se figur 11. Kyrkan restes 
rakt ovanför en hednisk offerkälla som finns bevarad än idag i kyrkans krypta (13). 
Heligkorskyrkan var under 6 års tid domkyrka i Dalbystift innan stiftet slogs ihop med 
Lund och den nuvarande domkyrkan, På 1100 - talet byggdes kyrkan ut och ett kloster 
anlades intill. Sedan dess har både rivningar och krig drabbat Heligkorskyrkan som fick 
sitt nuvarande utseende efter en restaurering 1728 (14). 

Från slutet på 1800-talet till en bra bit in på 1900-talet bröts det mängder med gnejs i 
Dalby med omnejd, både i Billebjer (15) och Knivsåsens (16) stenbrott. Gnejsen som 
mestadels användes till makadam för Sveriges expansiva järnvägsbyggande. (17)  

Trekanten är en vacker oas som ger liv åt Dalbys centrum. Omnejden är full av gamla 
byggnader i natursten och rött tegel. Trekanten, Dalbys hjärta är torget, parken och 
busshållplatsen där Dalbyborna samlas, nu som förr (3). 1 

Två av de äldsta byggnaderna runt Trekanten är gästgiveriet och biblioteket, varav det 
senare fungerade som skjutsstall mellan 1600-talet och fram till 1900-talets början. 
Skjutsstallarna försåg Dalbyborna med hästskjuts till närliggande städer, taxan år 1870 
var 1,6 kr per mil (18). Gästgiveriet som idag är täckt av murgröna har stått ståtlig och 
grann längs Trekanten i flera hundra år. Redan 1666 kungjordes gästgiveriets 
gästgifvarebrev och sedan dess har byggnaden både hunnit brinna och byggas upp igen 
(4). Än idag serveras det mat och dryck på Gästis, ett namn som många av Dalbyborna 
väljer att kalla sin gamla gästgivaregård.  

Andra byggnader som ligger i anslutning till Trekanten är det granna, gula och röda 
tingshuset som uppfördes på 1700- talet, se figur 10. Byggnaden har under tidens lopp 
fungerat både som tingshus, kommunalhus och fest- och verksamhetslokal (19). En 
annan ståtlig byggnad är Dalby Järn och diverse, som har anor av affärsverksamhet 
sedan 1875. Namnet som är inristat i relief i byggnadens natursten kom till 1924 (20). 
Idag bedrivs ett välbesökt café i byggnaden som lockar både besökare och boende till 
Trekantens härliga miljö. 

Marken som Trekanten är belägen på skänktes en gång i tiden av kungsgården till Dalby 
för att användas som park, vilket det också var i större omfattning på 1900-talet. (3) 

Järnväg har tidigare funnits i Dalby och präglat stadens karaktär, år 1890 kom järnväg, 
lokstallar och stationsbyggnader med allt detta lades ner 1979 till förmån för den allt 
växande biltrafiken (10). 

 

1) För bilder på Trekanten med omnejd se kapitel 5.43 Områden 



17 

4.3 Landskap 
Dalby är berikat av mängder av vackra naturområden. I norr ligger naturområdet 
Skrylle, ett av kommunens mest besökta fritidsområde. I Skrylle finns det bland annat 
15 km vandringsstig av den totalt 100 mil långa och sammanhängande Skåneleden (21). 

Mitt i naturen ligger Skryllegården som motionscenter, restaurang och café (22). Intill 
Skrylleområdet med fortsättning österut ligger det flera vackra bokskogar. Både 
Björkensdal, Prästaskogen och Trollskogen mellan Torna Hällestad och Dalby (10). 

Sydost om Dalby ligger Knivåsen Borelunds naturreservat. I området finns flera 
rullstensåsar och botaniskt intressanta platser, där finns även ett vattenfyllt stenbrott, 
vilket flitigt används till både bad och fiske (16). 

Nordvästra delen av Dalby kantas av 36 hektar ädellövskog, platsen heter Dalby 
Söderskog och är en av Sveriges nationalparker och natura – 2000 område (23). Intill 
Söderskogen ligger också naturreservatet Dalby Norreskog tillsammans kallas 
skogsområdet Dalby hage och där har växtligheten vuxit fritt sedan 1900 – talets början 
(24).  

Ytterligare en bit åt nordväst ligger natura 2000- området Billebjer med sitt anrika, nu 
vattenfyllda stenbrott där man både kan vandra, bada och dyka (15). 
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4.4 Huvudstrukturer 
Boken Image of the city publicerades år 1960 av Kevin Lynch. Syftet med boken var att 
påverka planerare och stadsvetare till att skapa levande och minnesvärda städer för 
stadsborna. Lynch identifierade fem huvudstrukturer som tillsammans utgör en 
betydande del av upplevelsen av en stad. 

 Stråk – Kanaler där rörelse kan ske  

 Barriärer – Inskränker på möjlighet till rörelse samt skapar gränser i och kring 
staden. 

 Områden – Kännetecknas av gemensamma nämnare och känslan av 
samhörighet.  

 Noder – Strategiskt viktiga punkter i resandet. 

 Landmärken – Fysiska objekt som kännetecknar staden eller omgivningen. 

 
4.41 Stråk 
Stråk upplevs av många som det dominerande elementet i stadsbilden (25).  
Stråkstudien är begränsad till centrala Dalby med Trekanten som nav. Ett starkt 
gångstråk som går mellan Trekanten och affärskomplexet Dalby Centrum, kommer att 
vara fokus i utredningen. Övriga stråk som nämns är bilvägar i området. 

Bilen är det färdmedel som tillsammans med kollektivtrafiken fått störst enskilt 
utrymme i centrala Dalby. Flödet in och ut från Dalby Centrum är stort och 
fyrvägskorsningen mellan Allégatan och Hällestadsvägen är tidvis tungt belastad.  

Skolgatan är försedd med hastighetsreglerande åtgärder både i form av upphöjningar 
och skyltar. Detta för att minska användandet av Skolgatan som en genomfartsgata.  

Kristers väg är en koppling mellan parkeringarna vid Dalby Centrum och Allégatan. 

Klockarevägen är en mindre väg för de boende i området, men dess förlängning som 
korsar Hällestadsvägen/Lundavägen används som busstation i dagsläget.  

Bilstråken är dominerande i området och både Allégatan, Genarpsvägen, 
Hällestadsvägen, Veberödsvägen, Lundavägen och Malmövägen är viktiga bilstråk för 
Dalby, se figur 3.  

Gångstråket mellan Dalby Centrum och Trekanten, via biblioteket och 
Allaktivitetshuset är frekvent använt av Dalbyborna. Stråkets sträckning redovisas i 
figur 4. Gångstråket har potential att utvecklas på flera håll, både vad gäller attraktivitet 
och trygghet. Nedan följer två fotoserier av gångstråket i fråga för att illustrera stråket 
både under vintertid (figur 5) samt sommartid (figur 6). Fotoserierna illustrerar vägen 
från Dalby centrum till busshållplatserna vid Trekanten.  
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Figur 3. Orienteringskarta över Dalby centrum, bilvägar (Figurreferens 1). 

 

Figur 4. Orienteringskarta över Dalby centrum, gångstråk (svart) med viktiga platser utmärkta 
(Figurreferens 1).   
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Torget utanför Allaktivitetshuset och biblioteket har stor potential att bli attraktivare, se 
figur 5 (i mitten till höger). Läget på torget är bra men användningen är förhållandevis 
låg. En viktig aspekt är kopplingen mellan detta torg och den öppna ytan utanför 
tingshuset, se figur 5 (längst ner till vänster). Kopplingen behöver göras tydligare och 
locka till rörelse. Om de två öppna ytorna sammankopplas bättre kan användningen öka. 

Figur 5. Gångstråk mellan Dalby Centrum och Trekanten, vintertid (Figurreferens 2). 
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Den tungt trafikerade Allégatan (högst upp i figur 6) och asfaltsytorna kring Trekanten 
(längst ner till höger i figur 6) utgör barriärer för de gående mellan Dalby Centrum och 
Trekanten. Trots detta är det vackra stråket frekvent använt av Dalbyborna.  

Figur 6. Gångstråk mellan Dalby Centrum och Trekanten, sommartid (Figurreferens 2). 



22 

4.42 Barriärer 
Norrevångsvägen är en barriär åt nordväst. Med höga hastighet och högt trafikflöde 
definierar Norrevångsvägen Dalbys stadsgräns och inskränker samtidigt på möjligheten 
till rörelse utanför denna. Norrevångsvägen är bra för Dalby eftersom stora delar av 
trafiken kan ledas runt staden och inte behöver gå igenom centrum även om viss trafik 
går där ändå.  

Busshållsplatsen och vägarna kring Trekanten tar upp stor och attraktiv plats och utgör 
en barriär för de som vill utnyttja Trekanten som park. Belastningen kommer från både 
bilar, godstrafik och bussar. Om denna barriär kunde minskas skulle antagligen 
användandet av Trekanten öka. 

Allégatan är en genomfartsled för en stor mängd biltrafik, vilket gör Allégatan till en 
barriär genom centrum. Om barriäreffekten minskade skulle det göra stor nytta för 
Dalbyborna eftersom antalet gående mellan Dalby Centrum och Trekanten är stort. 

Järnvägsstationen och järnvägen som i framtiden kommer att byggas upp igen kan 
komma att bli en barriär. Förhoppningsvis kommer järnvägen att bli en barriär av den 
typen som definierar ett område och inte den som inskränker på rörligheten. För att 
detta ska kunna ske krävs välplanerade övergångar för både bilister, cyklister och 
gående. 

 
4.43 Områden 
Området kring Trekanten kännetecknas av husens och byggnadernas gamla och 
charmiga utseende, deras karakteristiska röda färg och de smala gatorna som korsar 
området. Även om området är begränsat till ytan innefattar området flera helt olika 
områdestyper, både gamla byggnader, parkområde, busstation och torg. 

 

Figur 7. Röda tegelbyggnader vid Trekanten. Gästgiveriet till vänster och Café med gammalt namn 
Dalby Järn och Diverse till höger (Figurreferens 2). 
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Figur 8. Parkområde Trekanten (Figurreferens 2). 

 

Figur 9. Busstation Trekanten vid Allaktivitetshuset (Figurreferens 2). 

 
  

Figur 10. Öppen yta vid tingshuset till vänster. Torget vid biblioteket till höger (Figurreferens 2). 
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4.44 Noder 
Trekanten är i dagsläget kollektivtrafikens centrala punkt i Dalby. I framtiden kommer 
även tågstationen att vara en viktig nod. För biltrafiken är korsningen Allégatan – 
Hällestadsvägen också viktig. 

 
4.45 Landmärke 
Landmärken används ofta som punktreferenser och är viktiga för orientering i staden 
(25).Dalbys mest uppseendeväckande landmärke måste vara Dalbys kyrka, 
Heligkorskyrkan.  

Dalby heligkorskyrka är ett viktigt landmärke i Dalby som kännetecknar staden och kan 
ses från långt håll. Heligkorskyrkan är dessutom Nordens äldsta bevarade stenkyrka, 
byggd på 1060 – talet (10).   

 

Figur 11. Dalby Heligkorskyrka (Figurreferens 2). 
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4.5 Trafik 
Kollektivtrafiken ses generellt som ett alternativ till bilen endast när restiden med 
kollektivtrafiken underskriden dubbla restiden för bilen. Kollektivtrafiken ses generellt 
som attraktiv när kvoten mellan bil och kollektivtrafik är under ca 1,5 se figur 12 (26). 

 

 

 

Tabell 2 anger ungefärlig tid i min det tar att ta sig från Dalby till närliggande städer och 
orter med olika färdmedel samt restidskvoter mellan dessa.  

Tabell 2 – Pendlingstider (Tabellreferens 1). 

Ort Pendlingstid 
Bil 

Pendlingstid 
Buss 

Restidskvot  
Buss/Bil 

Pendlingstid  
Tåg 
(Simrishamnsbanan) 

Restidskvot 
Tåg/Bil 

Malmö 25 [35-50] [1,4-2] 16 0,6 
Lund 14 22 1,6   
Staffanstorp 10 13 1,3   
Södra Sandby 7 12 1,7   
Veberöd 13 12 0,9   
Genarp 12 17 1,4   
Torna 
Hällestad 

8 10 1,25   

Simrishamn 66 [92-170] [1,4-2,6] 41 0,6 
 

Figur 12. Andel kollektivtrafikresenärer beroende på restidskvot (Figurreferens 3). 
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Genom att jämföra figur 12 och tabell 2 kan andelen kollektivtrafikresenärer och 
betydelsen av den kommande Simrishamnsbanan utläsas. 

Pendlingen mellan Malmö och Dalby tar cirka 25 min med bil och mellan 35 och 50 
min med buss. Enligt tabell 12 ger en restidsjämförelse mellan Malmö och Lund en 
kollektivtrafikandel mellan ca 20 och 40 %. Med samma tillvägagångssätt kan ett 
liknande kollektivtrafikandel mellan Dalby och Simrishamn beräknas till mellan ca 10 
till 40 %. Efter Simrishamnsbanans intåg blir det emellertid helt andra siffror i 
kollektivtrafikandelen. Hela 70 % beräknas då använda kollektivtrafik för pendling både 
mellan Dalby och Malmö samt Dalby och Simrishamn. Kollektivtrafiken går i och med 
Simrishamnsbanan från att knappt vara ”ett alternativ” på vissa sträckor, till att vara 
”attraktiv” se figur 12.  

4.6 Planering 
I detta avsnitt tas både stora planerade förändringar upp, samt några mindre men dock 
relevanta planer som rör trafiken i och kring Dalby. Avsikten är att beskriva 
förändringarna kort och koncist för att ge läsaren inblick i vad som väntar Dalby i 
framtiden. Avsnitten delas upp under rubrikerna Bostäder och Trafik. 

 
4.61 Bostäder 
Dalby kommer byggas ut och expandera i framförallt södra delen vid det gamla 
stationsområdet och det nya området Påskagänget. Längre fram i tiden kommer även 
områden i östra Dalby, Galgbacken och eventuellt också Rökepipan, att byggas ut med 
bostäder, se figur 13 (27).   

Den förväntade befolkningsökningen som väntas ske i Dalby när nybyggnationerna är 
klara är 3 800 personer (10). Detta ger en ökning av Dalbys stadsbefolkning 66 % och 
innebär att befolkningen i Dalby med de landsbygdsboende inräknade kommer 
överstiga 10 000 personer när alla bostäder är byggda. 
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Figur 13. FÖP Dalby (27). 
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I tabell 3 kan planeringen av utbyggnader av bostäder i Påskagänget, Stationsområdet 
och Galgbacken följas. 

Tabell 3. Bostadsområden i Dalby (Tabellreferens 2). 

Bostadsområden 2008-2013 2014-2019 2020-2025 Efter 2025 Totalt antal 
bostäder i området 

Totalt i Dalby 520 450 450 180 1600 
Antal bostäder som 
byggs per år 

85 75 75   

Påskagänget 320 50 230  600 
Stationsområdet 200 400   600 
Galgbacken   220 180 400 
 

 
4.62 Trafik 
På grund av den ökade befolkningsmängden beräknas trafiken i hela Dalby att öka, i 
synnerhet längs de stora trafiklederna (27).  

Det har tidigare funnits planer för att flytta busstationen till Allégatan. Lunds kommun 
menade då att en flytt av busstationen skulle vara välgörande för Trekanten som skulle 
få en mer rofylld atmosfär (27). Planerna för den flytten lades dock ner. 

Fokus Dalby arrangerade 2011-12-08 ett öppet möte om busstrafiken till och från 
Dalby. Medverkande var bland annat Mats Améen, chefsstrateg för Skånetrafiken. På 
mötet sades det bland annat följande: Busstationen i Dalby är en av Skånes viktigaste 
bytespunkter utanför städerna. Skånetrafiken har nyligen utrett om busstationen ska 
flyttas ner till stationsområdet eller om bussarna ska fortsätta köra som hittills. 
Kontentan av utredningen blev att det är fortsatt viktigt med ett bra bussutbud i centrala 
Dalby, därför kommer ingen flytt av busstationen ner till stationsområdet att ske innan 
Simrishamnsbanan är färdig och tågen kommer till Dalby. Skånetrafiken planerar 
istället att satsa på ett förbättrat bussresande i Dalby. Planen är att satsa på färre linjer 
men bättre turutbud. Några av de linjer som kommer att förändras är följande (28):  

 Pendeln 174 – kommer få högre turutbud. 

 Pendeln 160 – kommer ersätta Skåneexpressen 6. 

 Linje 175 – kommer bara att gå från Dalby till Södra Sandby och vice versa, 
linjen kommer alltså inte att gå mot Malmö. 

 

Lundalänken mellan Centralstationen i Lund, via universitetssjukhuset mot ESS och 
Max-lab kommer någon gång i framtiden att omvandlas till spårväg. I ett andra skede 
planeras att spårvägen ska gå in västerifrån till Dalby Stationsområde och upp längs 
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Genarpsvägen. Den första delen av sträckningen i Dalby fram till Stationsområdet kan 
ses på figur 13 som den streckade röda linjen (1). 

Simrishamnsbanan kommer att gå förbi Dalby på sin sträckning mellan Malmö och 
Simrishamn (29). Simrishamnsbanan kommer inte att trafikera Lund, vilket gör Dalby 
till ett viktigt stopp för pendlare till och från Lund. Dalby kommer därför att få en 
ledande roll med hänsyn till kollektivtrafikförsörjningen till de östra orterna på 
Simrishamnsbanan när denna står färdig (1), se figur 14. 

 

Figur 14. Dalby med framtida Simrishamnsbana och lundalänken inritad (1). 

I Lunds kommun prioriteras cykeln som transportmedel högt (30). Dalby har och 
kommer fortsätta att bygga ut och förbättra cykelstråken i framtiden. Cykelstråken 
kommer byggas ut både inom Dalby, där stationsområdet kommer att bli prioriterat och 
även mellan Dalby och närliggande orter (27). 
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5 Litteraturstudie 
Litteraturstudien är tänkt att ge teoretisk grund åt genomförandet och resultatet i 
rapporten. 

5.1 En hållbar stad 
Stadens hållbarhet både avseende samhällsekonomi och miljöpåverkan, förbättras med 
ökad användning av kollektiva transportmedel. Användandet av kollektiva 
transportmedel ökar om hänsyn tas till användarna vid planering av staden. Känner sig 
människor säkra och komfortabla på sin promenad eller cykeltur mot buss eller tåg 
kommer fler att använda denna färdmedelskombination, särskilt om turen tar dem 
genom attraktiva områden (31). 

Köpenhamn var den första staden i Europa som redan under 1960- talet, valde att ge 
biltrafiken mindre prioritet i centrum till förmån för attraktiva ytor för stadens invånare. 
Detta gjordes genom minskning av genomfartstrafik och genom minskning av antalet 
parkeringsplatser. Som exempel kan anges att Ströget, som ligger mitt i centrala 
Köpenhamn gjordes om från huvudled för biltrafik till gågata år 1962 (31). 

Nedan anges två citat från Jan Gehl som väl uttrycker hur ett samhälle kan planeras med 
avseende på hållbarhet: 

”more roads – more traffic. fewer roads – less traffic.” (31) Sid 8 

 “better city space, more city life…” (31) Sid 12 
 

Väljer vi att bygga för och anpassa oss till den ökande biltrafiken, så genererar det mer 
trafik. Detta kan innebära en ond cirkel där endast framkomligheten för bilisterna styr 
samhällsbyggandet. Det gäller istället att bygga för och att prioritera människan som bor 
i staden. Ett människoprioriterat samhällsbyggande leder ofta till ett trevligare stadsliv.  

För att kunna åstadkomma en sund människoprioriterad stad/stadskärna krävs dock att 
kollektivtrafiken fungerar eftersom människors behov av att resa inte kommer minska.  
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5.2 Cirkulationsplatser 
En cirkulationsplats är en korsningstyp där trafiken cirkulerar runt en rondell. Alla 
trafikanter har väjningsplikt i tillfarterna till cirkulationsplatsen. För mindre 
cirkulationsplatser i tätorter och städer är det vanligt att rondellen är helt, eller delvis 
överkörningsbar (32). Minicirkulationsplatser kallas de cirkulationsplatser med helt 
överkörningsbar rondell och med en rondellradie som underskrider 7 m. Den 
överkörningsbara ytan är till för att stora fordon t.ex. boggiebussar ska kunna gena över 
den överkörningsbara ytan och på så sätt klara av sina svängradier i den annars för snålt 
tilltagna cirkulationsradien (33) 

Hastigheten i cirkulationsplatser kontra övriga korsningstyper är normalt lägre, 
dessutom är antalet korsningspunkter mindre och flödet jämnare. En cirkulationsplats 
minskar normalt antalet personskadeolyckor med 20-50 %, antalet dödsolyckor och 
allvarliga personskadeolyckor kan minskas med upp till 80 %. Säkerhetseffekten som 
fås vid en cirkulationsplats är högre om cirkulationsplatsen ersätter en väjnings- eller 
stoppreglerad korsning än om den ersätter en signalreglerad korsning. Det finns även 
studier som visar att ju mindre rondellradie en cirkulationsplats har (ner till 4-6 m), 
desto säkrare tycks den bli. Kapaciteten i en cirkulationsplats är högre än motsvarande 
korsningar med väjningsplikt eller signalreglering. Det finns ännu inget sätt att säkert 
beräkna kapaciteten för minicirkulationsplatser. Erfarenhet visar dock att kapaciteten är 
relativt stor, i små enfältiga cirkulationsplatser har uppemot 2 500 fordon/timme 
uppmätts. På grund av att cirkulationsplatserna för med sig ett jämnare flöde ges även 
tidsvinster för både motordrivna fordon och cyklister. Det jämnare flödet för också ofta 
med sig en minskning av genererat buller (32). 

Två standard cirkulationsplatser, kallad ECE-cirklar anges i VGU, bägge med 
Ytterradie 12,5 m. Den ena ECE-cirkeln är lastbilsanpassad och den andra är inte det, 
ingen av dem klarar dock av kraven för boggiebuss utrymmesklass C. Skillnaden mellan 
de två ECE-cirkalrna är rondellradien och därmed den körbara ytan, se figur 15 (33). 
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Figur 15. ECE-cirklar (33). 

Om hela ytan i ECE-cirkulationsplatsen görs överkörningsbar så finns det en möjlighet 
att klara av utrymmeskraven för boggiebuss. Detta får testas från fall till fall enligt 
utrymmeskrav för boggiebuss. 

5.3 Utrymmeskrav för boggiebuss 
Boggiebussen, typfordon Bb, är ett fordon som ofta väljs som dimensionerande i 
stadssammanhang för olika utformningar, längden på en boggiebussar är 15 m och 
bredden är maximalt 2,6 m + backspeglar. Speciella körspårsmallar används för att ta 
reda på om en specifik korsning klarar av en angiven utrymmesklass för ett angivet 
fordon (33). 

 

Figur 16. Foto av körspårsmall för boggiebuss Bb R9, Högersväng utrymmesklass C, vänstersväng 
utrymmesklass B och C (33). 
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5.4 Söktrafik 
Gratisparkering på attraktiva områden tenderar att generera stora mängder söktrafik, 
trafik som letar efter den ”bästa” parkeringen. Mängden söktrafik kan vida överstiga 
kapaciteten för parkeringsplatsen och innebär ofta onödig körtid (34). 

5.5 Parkering nära korsning 
Parkering får inte förekomma närmare än 10 m från närliggande korsning. Sträckan ska 
mätas från korsande körvägs närmsta yttersida (35).  

5.6 Reducering av utfarter och anslutande gator på vägsträcka 
Risken för en trafikant att råka ut för en allvarlig olycka på en gatusträcka är större om 
gatusträckan har utfarter och anslutande gator. Risken är extra påtaglig för cyklister som 
löper 1,5 - 3,6 ggr större risk att råka ut för personskada om gatusträckan i fråga har en 
eller flera utfarter eller anslutande gator jämfört med risken om gatusträckan inte har 
utfarter eller anslutande gator (32). 

5.7 Gupp som åtgärd på körbana 
Ett gupp har flera effekter på trafiken i körbanan. Bilisternas restid ökar till förmån för 
gående som får kortare väntetid om guppet finns i samband med ett övergångsställe. 
Hastigheten för bilisterna sänks och därmed ökar också säkerheten för alla inblandade 
parter. Generellt ger gupp mindre hastighetsspridning och därmed ökar tryggheten för 
gående, eftersom bilar inte längre kommer med lika hög fart. Ett gupp med en bra och 
genomtänkt utplacering sänker generellt antalet personskadeolyckor på sträckan med 30 
– 70 % om flödet är oförändrat (32).  

5.8 Kollektivtrafik, mål och visioner 
Citat: ”Kollektivtrafiken utgör år 2020 en naturlig del av människors vardag och 
trafiken har en sådan omfattning, kvalitet och flexibilitet att den är huvudalternativet för 
allt fler människors resande.” Kollektivtrafikkommiténs vision för Sveriges 
kollektivtrafik i stort, sammanfattad av TRAST (36) sid 233   

Skånetrafikens och Region Skånes nuvarande mål med kollektivtrafiken i Skåne är 
bland annat att kollektivtrafiken ska öka med 3-6 % per år fram till 2021. Detta innebär 
en total ökning av antalet resande från 2010 med 40-100 % (37). 

5.9 Kollektivtrafik, allmän planering av linjenät 

För att beräkna bussbehovet till en busslinga används formeln   

Där B står för bussbehov, O för omloppstid, r för reglertid, samt i står för turintervall. 
Omloppstiden innefattar både restid för hela linjen samt stopptid. Reglertiden är till för 
att små förseningar inte ska påverka nästa omloppstid samt att förarbyte kan 
genomföras. Ett vanligt exempel vid beräkning av bussbehovet i en slinga är att 10 % av 
omloppstiden sätts till reglertid (38). 



34 

Hållplatsernas lokalisering i linjenätet är av stor vikt både för omloppstiden och för 
attraktiviteten i nätet. Linjetrafikens medelhastighet är beroende av avståndet mellan 
hållplatserna i nätet och av den skyltade hastigheten på sträckan, se figur 17 (12) sid 294. 

 

 

Figur 17. Medelhastighet för buss som funktion av hållplatsavstånd och skyltad hastighet (12). 

Stopptid är indelat i stopptid för hållplatser och stopptid för korsningar. Stopptiden för 
en genomsnittlig hållplats är 25 s på en 50- väg. Dock beror tiden starkt på hur många 
på- och avstigande passagerare som hållplatsen genererar. I denna tid är en 
inbromsningstid och en accelerationstid som sker före respektive efter stoppet inräknat. 
Stopptiden för en korsning kan generellt sägas vara 15 s för väjningsplikt och 25 s för 
stopplikt (39). 

Vid planering av kollektivtrafik är det viktigt att tänka på att nätets struktur ska binda 
samman viktiga målpunkter i staden, samtidigt som strukturen ska ge goda 
anslutningsmöjligheter till knutpunkter. Gångavstånden från bostad till hållplats ska 
gärna vara mindre än 400 m, se tabell 4. Linjernas turintervall bör ligga mellan 15-30 
min, beroende på stadens storlek, se tabell 5 (36).  
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Tabell 4. Kollektivtrafikkvalitet avseende gångavstånd (36). 

Nät Gångavstånd 
Stomnät Högst 400 m till 90 procent av bostäderna (kan 

vara lite längre i glesa villaområden) 
 
Högst 200 m till tunga målpunkter 
 

Servicelinjenät Högst 100 m till viktiga målpunkter som 
äldreboende, sjuk- och hälsovårdsinrättningar 
 
I övrigt högst cirka 200 m 
 

 

Tabell 5. Kollektivtrafikkvalitet avseende turtäthet (36). 

Turintervall min 
 

 
Önskvärd nivå 

 
Maximalt 

Stor stad, mer än 50 000 inv. 10-15 30 
Liten stad, mindre än 50 000 
inv. 

15-20 60 
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6 Metod 
Ett första steg i arbetsgången var att bestämma hur frågeställningarna skulle tas fram. 
Efter diskussion med bland annat Kerstin Brattgård från Fokus Dalby bestämdes det att 
Arbetsbok 2, med Dalbybornas egna åsikter skulle användas som bas för arbetet.  

Innan frågeställningarna togs fram genomfördes en inventering och delar av 
litteraturstudien som kom att resultera i bland annat ortsanalysen.  

Frågeställning 1 togs fram utifrån de centrumrelaterade åsikterna från Dalbyborna via 
Arbetsbok 2. Mikrosimuleringsprogrammet Vissim, från företaget PTV Vision 
användes för att kunna se effekterna av olika åtgärder på biltrafik och kollektivtrafik. 
För att samla in indata till programmet genomfördes fyra trafikräkningar uppdelat på två 
olika platser i centrala Dalby. För detaljerad redovisning av trafikräkningarna, se 7.1 
Trafikräkning.  

Dagens trafiklösning och flöden från trafikräkningarna lades in i 
simuleringsprogrammet. Samtidigt som delar av litteraturstudien genomfördes prövades 
olika idéer i Vissim för att få fram önskad effekt. Resultaten i Vissim ser endast till den 
motordrivna trafikens framkomlighet, men idéerna som prövades gav alla fördelar för 
kollektivtrafiken och de gående.  

I kapitel 7.1 beskrivs trafikräkningarna som genomfördes i centrala Dalby, dessa utgör 
grunden i Vissim simuleringarna. I kapitel 7.2 beskrivs simuleringsprocessen i Vissim.  

Frågeställning 2 togs fram med hjälp av diskussioner med handledare samt Dalbybornas 
önskemål om en intern busslinje via Arbetsbok 2. Diskussioner med handledade och 
examinator hölls med jämna mellanrum och den andra frågeställningen tog form. Idéer 
till den interna busslingan i Dalby prövades i teorin med avseende på restid, turtäthet, 
hållplatsinverkan och placeringar av hållplatser med hänsyn till målpunkter.   

Kopplingen mellan den framtida tågstationen och busstationen diskuterades med 
handledare och Kerstin Brattgård från Fokus Dalby, vilket resulterade i frågeställning 3. 
Målet var att etablera en enkel och stark koppling mellan de bägge kollektivtrafikslagen. 
De befintliga busslinjerna samt deras tidtabeller och körsätt studerades och nya, 
alternativa rutter togs fram.  
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6.1 Trafikräkning 
Trafikräkningarna genomfördes den 23-24 augusti 2011. Totalt gjordes fyra 
trafikräkningar på en timme vardera. Trafikräkningarna gjordes ifrån två olika 
positioner vid Trekanten respektive Allégatan, se figur 18 för platsernas lokalisering.  

 

Figur 18. Lokalisering av trafikräkningar (Figurreferens 1). 

Mätningarna genomfördes kl 07:00-08:00, 08:00-09:00, 16:00-17:00 och 17:00-18:00. 
Tanken med mätningarnas tidsval var att mäta trafiken under maximal trafikmängd samt 
att observera ”morgon- och eftermiddagsrusning”, se tabell 6. 

Tabell 6. Tider för högtrafik, övriga tider är lågtrafik (Tabellreferens 3). 

Centrum gator Icke centrum gator 
16:00-18:59 07:00-08:59, 15:00-16:59 
 

Vid trafikräkningarna som utfördes vid Trekanten (den vänstra 
lokaliseringsmarkeringen i figur 18) togs hänsyn till de olika körvägar som buss och 
övrig motortrafik hade. Förlängningen av Klockarevägen, precis intill den röda 
lokaliseringsmarkeringen på figur 18 är endast avsedd för buss i linjetrafik, därför får 
buss och övrig trafik olika körvägar i området.  

Riktningarna på trafiken benämns i denna trafikräkning som väderstreck. I tabell 7 har 
varje vädersträck fått en angiven bild som förklarar körväg för såväl bussar som övrig 
motordriven trafik. Svart färg i tabellbilderna till tabell 7 visar vägval för personbil samt 
lastbil och övrig motordriven trafik. Röd färg i tabellbilderna till tabell 7 visar vägval 
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för buss i linjetrafik. I tabellerna nedan står P för personbil, B för buss i linjetrafik, L för 
lastbil eller annan tung trafik och T för tung trafik (exklusive bussar) angiven i procent 
av den totala mängden fordon. Denna färg- och teckenkombination gäller även för alla 
tabeller från trafikräkningarna vid Trekanten. 

Tabell 7. Trafikräkning resultat Trekanten (Rött = färdväg för buss, Svart = färdväg för personbil) 

 

Väst – Syd Väst – Öst Syd – Öst Syd – Väst  Öst – Väst  Öst – Syd  
23/8 kl 07-08 

P 47 16 0 26 60 9 
B 4 2 1 9 2 2 
L 2 2 0 2 1 0 
T 4.1 11.1 0 7.1 1.6 18 

24/8 kl 17-18 
P 61 80 1 41 49 1 
B 4 1 2 5 2 1 
L 0 1 0 0 0 0 
T 0 1.2 0 0 0 0 
 

Trafikräkningarna som genomfördes vid den högra positionen i figur 18 mätte trafiken 
på Allégatan samt in- och utfarter till parkeringsplatserna längs gatan, vid Dalby 
centrum och vid Kristers väg, se figur 19. Vid denna mätning representeras riktningarna 
i motortrafiken med nummer och pilar tillskillnad från i föregående mätning, detta på 
grund av den ökade mängden riktningar, samt att all trafik i samma riktningsnummer 
hade samma vägval i detta fall.  



39 

 

Figur 19. Trafikräkning riktningar vid Allégatan (Figurreferens 1). 

I tabell 8 ses resultatet av trafikräkningarna vid Allégatan. P står för personbil, B står för 
buss i linjetrafik, L står för lastbil eller annan tung trafik och T står för tung trafik 
angiven i procent av den totala mängden fordon. Denna teckenkombination gäller även 
för andra tabeller från trafikräkningarna vid Allégatan. 

Tabell 8. Trafikräkning resultat Allégatan 

Riktning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
23/8 kl 08-09 

P 71 78 5 7 4 2 15 11 18 7 3 1 0 0 
B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L 4 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
T 5.3 4.9 0 36 0 33 0 8.3 0 0 0 0 0 0 

24/8 kl 16-17 
P 115 118 11 37 41 22 64 49 67 43 16 11 11 8 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T 1.7 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Hela tanken med trafikräkningarna var att få en bild av riktningsfördelningen i bägge 
områdena ovan som helhet. För att detta ska kunna föras in korrekt i ett 
simuleringsprogram måste både mätningarna på Allégatan och Trekanten kunna 
jämföras rakt av och därför vara teoretiskt utförda under samma tidsperiod. 
Framräkningen har gjorts på Trekanten som om mätningen varit gjort under samma 
tidsintervall som mätningen på Allégatan. Framräkning med avseende på dygnstid kan 
göras då alla tider på dygnet ges ett värde som motsvarar trafikmängden under angivet 
tidsintervall, genom att jämföra två bestämda värden kan en faktor erhållas som sedan 
multipliceras med den trafikmängd som ska framräknas.  
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Resultaten vid morgonmätningen vid Trekanten och eftermiddagsmätningen vid 
Allégatan har framräknats med faktorer framtagna enligt tabell 9. Se tabell 10 och 11 
för färdiga och framräknade mätningsresultat. Observera att mängden bussar ej är 
framräknade.  

Tabell 9. Beräkningar av trafikflöden med hänsyn på tidpunkt (40). 

Tid Värde Pb Ekvation Omräkningsfaktor 
07-08 159 182/159 1.14 
08-09 182   
16-17 166 218/166 1.31 
17-18 218   
 

Framräkning kan även göras med avseende på månad och veckodag under året. Augusti 
månad är den månad över året som genererar mest trafik för närtrafiksområden och som 
även genererar helt genomsnittlig årsdygnstrafik för citygator. Områdena i fråga har 
valts till att benämnas närtrafikområden och eftersom närtrafikområden tenderar att 
genererar mer trafik än genomsnittet under augusti, har värdena fått vara oförändrade 
med avseende på årsvariation. Beräkningarna är även genomförda under vardagar varför 
resultaten får vara oförändrade även i det avseendet (40). 

Tabell 10. Trafikräkning vid Trekanten med framräknade värden (Rött = färdväg för buss, Svart = 
färdväg för personbil) 

 

Väst – Syd Väst – Öst Syd – Öst Syd – Väst  Öst – Väst  Öst – Syd  
23/8 kl 07-08 framräknat till kl 08-09 

P 53 18 0 29 68 10 
B 4 2 1 9 2 2 
L 2 2 0 2 1 0 
T 3.6 10 0 6.5 1.4 17 

24/8 kl 17-18 
P 61 80 1 41 49 1 
B 4 1 2 5 2 1 
L 0 1 0 0 0 0 
T 0 1.2 0 0 0 0 
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Tabell 11. Trafikräkning vid Allégatan med framräknade värden 

Riktning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
23/8 kl 08-09 

P 71 78 5 7 4 2 15 11 18 7 3 1 0 0 
B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L 4 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
T 5.3 4.9 0 36 0 33 0 8.3 0 0 0 0 0 0 

23/8 kl 16-17 framräknat till kl 17-18 
P 150 154 14 48 83 28 53 64 87 56 20 14 14 10 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T 1.3 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Eftersom trafiken är betydligt större för båda mätpunkterna mellan kl 17-18 än mellan 
kl 08-09 så valdes att endast eftermiddagstrafiken ska bearbetas ytterligare och sedan 
läggas in i trafiksimuleringsprogrammet Vissim. Den ytterligare bearbetningen består 
av att koppla samman trafikflöden från de bägge mätpunkterna Allégatan och 
Trekanten.  

Som exempel kan anges den trafik som har riktningen Öst – Syd och Öst – Väst i 
Trekanten. Trafikmängden från riktning Öst i Trekanten kommer till största del från 
Allégatans riktning 2, men även till viss del från riktning 6, 7 och 14 samt norrifrån på 
Allégatan och österifrån på Hällestadsvägen, se figur 19. Pilarnas storlek i figuren 
illustrerar storleksförhållandet på en grov nivå, de exakta trafikmängderna från 
respektive riktning har uppskattats och anpassats till att passa in i de uppmätta resultaten 
från tabell 10 och 11 för kl 17-18.  

  

Figur 20. Exempel på riktningsfördelning, trafik österifrån till Trekanten (Figurreferens 1).  
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Metoden av riktningsfördelning som illustreras i figur 20, användes till att fördela all 
trafik från trafikräkningarna in till trafiksimuleringsprogrammet Vissim. De flöden som 
detta resulterade i redovisas i tabell 12. I tabell 12 redovisas även kommunens flöden 
[fordon/dygn] från 2009 på samma punkter (41), flöden från Lunds kommuns omräknat 
till [fordon/timme] under kl 17-18 samt flödet från Vissim omräknat till [fordon/dygn], 
omräkning har skett enligt Vägverkets beräkningsgång (40). De kursiva värdena i tabell 
12 är de som mätts upp i trafikräkningarna och som används i simuleringarna. 

Tabell 12. Jämförelse av trafikmängder 

Gatunamn Flöden från 
Vissim 
[fordon/timme] 
 

Flöden från 
Lunds 
kommun 
omräknat till 
[fordon/timme] 

Flöden från 
Vissim 
omräknat till 
[fordon/dygn] 

Flöden från 
Lunds 
kommun 
[fordon/dygn] 

Allégatan, norr om 
Hällestadsvägen 

512 254 5636 2800 

Allégatan, söder om 
Hällestadsvägen 

544 408 5988 4500 

Hällestadsvägen, 
öster om Allégatan 

352 227 3875 2500 

Hällestadsvägen, 
väster om Allégatan 

132 218 1453 2400 

Totalt flöde 1540 1107 16952 12200 
 

De oförändrade och omodifireade värdena i tabell 12 är endast flöden från 
trafikräkningarna, flöden från Vissim [fordon/timme] och flöden från Lunds kommun 
[fordon/dygn]. Vid jämförelse av omräknade flöden utläses en stor skillnad framförallt 
på Allégatan, norr om Hällestadsvägen. Skillnaden är även stor på Hällestadsvägen, 
väster om Allégatan.  

Skillnaderna kan bero på flera faktorer. En faktor som troligtvis ligger bakom en del av 
skillnaden på Allégatan är att trafiken till och från Dalby Centrum var väldigt hög under 
mätningarna som genomfördes. En annan faktor kan bero på omräkningen som 
användes från dygnstrafik till flöde per timme och vice versa. 

Flödet på Allégatan är större i simuleringen än Lunds kommuns beräkningar. Flödet på 
Hällestadsvägen, väster om Allégatan är lägre i simuleringen än Lunds kommuns 
beräkningar. Totalt sett är flödet som används i simuleringen större än beräknat av 
Lunds kommun. Om trafikräkningarna som genomförts har resulterat i för höga flöden 
har dock liten betydelse för resultatet. Detta kan sägas på grund av att Dalbys 
befolkning beräknas öka kraftigt, ett för högt flöde i dagsläget kan vara en realitet inom 
en snar framtid. 
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6.2 Vissim 
Tanken med Simuleringarna i Vissim var att illustrera förändringarna i 
Utformningsalternativet, särskilt gällande kollektivtrafiken samt att testa om 
framkomligheten för bilister försämras eller inte i och med alla förändringar som 
Utformningsalternativet medför.  

I Vissim byggdes först ett Jämförelsealternativ upp och sedan ett Utformningsalternativ, 
se figur 23 tom 26 i nästkommande kapitel.  

Jämförelsealternativets målbild var att efterlikna dagens trafiksituation så mycket som 
möjligt. Förändringarna i Utformningsalternativet beskrivs under kapitel 8.1 nedan.  

Länkar, noder, bil- och bussrutter, väjnings- och stopplikter, hastighetsbegränsningar, 
gående, av/påstigande från bussar och mycket annat lades in i simuleringsprogrammet. 
(Som grundkarta användes en översiktskarta i AutoCad-format och en bild av Dalby 
som bägge tilldelats av Lunds kommun.)  

Alla rutter tilldelades sedan ett trafikflöde hämtat från trafikräkningarna så att Vissim 
skulle simulera all trafik som skedde mellan kl 17-18 den 23/8 2011. När trafiken skulle 
hämtas från Jämförelsealternativet och läggas in i Utformningsalternativet användes 
följande antaganden. 

 Trafiken i norrgående och sydgående riktning över Allégatan är flyttad till 
Lundavägen. 

o Lundavägen antas inte få någon ökad trafik på grund av detta. 
 

 All trafik söderifrån med målpunkt parkering vid Dalby Centrum, kan ta vägen 
via Kristersväg.  

o Även om denna möjlighet fanns innan var det en stor mängd bilister som 
tog vägen över Allégatan och parkerade vid parkeringen norr om Dalby 
Centrum. Parkeringen söder om Dalby Centrum via Kristersväg är nu 
mer attraktiv för dessa bilister.   
 

 Parkeringen vid Allégatan som lockar stora mängder söktrafik tas bort 
o De bilister som parkerade här får istället parkera söder eller norr om 

Dalby Centrum.  
 

I tabell 13 anges alla flöden som användes i Vissim i både Jämförelsealternativ och 
Utformningsalternativ. Tabellen är en resmatris och anger trafikflöden från ett område 
(avläses i kolumnen till vänster) till ett annat område (avläses i den översta raden). 
Resmatrisens flöden är beräknade efter antal fordon kl 17-18 den 23/8 2011 och 
inskrivna i resmatrisen som Jämförelsealternativ/Utformningsalternativ. 
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Riktningsförteckning till resmatris 13 anges nedan. 
1 – Lundavägen, nordöst om trekanten. 
2 – Lundavägen, söder om trekanten. 
3 – Allégatan, norr om Hällestadsvägen. 
4 – Kristers väg, parkering söder om Dalby Centrum. 
5 – Allégatan, söder om Kristers väg. 
6 – Infart/utfart på Allégatan, norr om Dalby Centrum. 
7 – Hällestadsvägen, öster om Allégatan. 
8 – Bilparkering på Allégatans västra sida, strax söder om korsningen med 
Hällestadsvägen.   

Tabell 13. Resmatris [Jämförelsealternativ/Utförandealternativ] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Summa 
1  61 / 95 10 / 10 5 / 0 34 / 0 15 / 27 9 / 9 7 / 0 141/141 
2 37 / 37  3 / 3 0 / 0 0 / 0 1 / 1 1 / 1 0 / 0 42/42 
3 24 / 24 0 / 73  6 / 0 73 / 54 49 / 59 25 / 25 4 / 0 181/181 
4 0 / 27 0 / 0 0 / 0  41 / 54 0 / 0 40 / 0 0 / 0 81/81 
5 13 / 13 0 / 0 94 / 94 28 / 84  56 / 0 94 / 0 0/ 0 285/285 
6 0 / 0 0 / 78 42 / 42 0 / 0 64 / 0  42 / 0 0 / 94 148/172 
7 12 / 12 1 / 45 25 / 25 3 / 0 44 / 0 23 / 36  10 / 0 118/118 
8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 0 / 0 10 / 0  24/0 
Summa 86/113 63/291 174/174 42/84 270/54 144/123 221/181 21/0  

 

All genomfartstrafik på Allégatan (mellan punkt 3 och 5) flyttas till Lundavägen. 
Parkeringen på Allégatan (punkt 8) tas bort, trafiken flyttas till parkeringen norr och 
söder om Dalby Centrum (punkt 4 och 6).  

Vissim användes även till att ta reda på vilken typ av lösning som fungerade bäst ur 
framkomlighetssynpunkt för korsningen Lundavägen – Hällestadsvägen, nordväst om 
trekanten. För detta test användes framkomlighetsmåtten restid, reshastighet, 
fördröjning, antal stopp och kölängd. Dessa mått beräknades och simulerades för olika 
utformningar i Vissim och resultaten bearbetades sedan i Excel. 

Till sist simulerades både Jämförelsealternativ och Utformningsalternativ med ökad 
trafikmängd för att se hur ökad trafik påverkar lösningen som helhet och 
framkomligheten vid korsningen Lundavägen – Hällestadsvägen i synnerhet. 
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7 Resultat, frågeställning 1 
Hur kan ett centrum som ger bra möjlighet till förbättrad framtida kollektivtrafik, sätter 
människans trivsel och säkerhet i fokus samt ger en acceptabel framkomlighet för 
bilister se ut? 

Denna rapport indikerar på att ett sådant centrum kan erhållas. Ett centrum som ska 
prioritera kollektivtrafik, gående och cyklister samt skapa acceptabel framkomlighet för 
motortrafik blir inte färdigt i den bemärkelsen, utan måste ses över med tiden för att 
kontinuerligt anpassas till den nära framtidens förutsättningar.  

Det finns flera tillvägagångssätt att klara av kraven från föregående frågeställning, 
nedan kommer ett konkret tillvägagångssätt att beskrivas teoretiskt med tanken att 
mynna ut i ett framtida scenario för centrala Dalby, kallat Utformningsalternativet.  

 Genom att stänga av förlängningen av Klockarevägen, som idag fungerar som 
busshållplatser och istället gör denna yta till en del av Trekantens park minskas 
barriäreffekterna i området, särskilt för gångstråket mellan Dalby Centrum och 
Trekanten. Parkytan som uppstår ger möjligheter till ett mer livfullt centrum 
med mindre trafik i direkt anslutning till torget vid biblioteket, vilket skapar en 
tryggare känsla, ytan kan även användas till uteservering för exempelvis Dalby 
Gästgiveri som ligger alldeles intill.  
 

 Busshållplatserna flyttas till Allégatan, söder om Hällestadsvägen och norr om 
Kristers väg. Denna vägsträcka stängs av för biltrafik vilket gör att gångstråket 
mellan Dalby Centrum och Trekanten blir säkrare på grund av färre 
fordonspassager. De nya hållplatsernas placering möjliggör för ett enklare och 
snabbare stråk för kollektivtrafiken via Genarpsvägen till tågstationen. Det raka 
stråket till stationen skapar även bättre möjligheter för en framtida spårvagn, 
eftersom de två skarpa svängarna vid Malmövägen och Tingsgatan försvinner 
för kopplingen mellan nulägets busstation och den framtida järnvägsstationen. 
 

 Parkeringsplatserna längsmed Allégatan och intill torget vid biblioteket 
försvinner, ytan kan istället användas som busshållplats. Totalt rör det sig om ca 
10 parkeringsplatser som försvinner, det bör tilläggas att det finns stora 
närbelägna parkeringar både norr om Dalby Centrum och söder om Dalby 
Centrum vid Kristers väg. De borttagna parkeringarna antas även medföra en 
minskning i antalet fordonspassager på Allégatan eftersom söktrafiken till de 
centralt belägna gratisparkeringarna försvinner. 
 

 Utfarten till parkeringen norr om Dalby Centrum flyttas från Allégatan till 
Hällestadsvägen. Detta på grund av att biltrafik blir förbjuden på sträckan mellan 
korsningen Allégatan och Hällestadsvägen samt korsningen Allégatan och 
Kristers väg.  
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 På grund av avstängningen av Allégatan för motortrafik (ej buss i linjetrafik) 
kommer bilflödet i centrala Dalby att fördela sig annorlunda. Tanken är att 
trafiken inte ska ta vägen via Skolgatan (öster om Allégatan) utan istället flytta 
till korsningen Hällestadsvägen – Lundavägen (nordväst om Trekanten). 
 

 Skolgatan ses över angående begränsad framkomlighet. Skolgatan är i dagsläget 
redan försedd med en rekommenderad hastighet 30 km/h, ett fartgupps samt en 
upphöjd övergång. Skolgatan har dessutom förbud mot genomfart av tung trafik. 
Om det visar sig att stora delar av biltrafiken fördelar sig över Skolgatan trots 
dessa åtgärder, måste ytterligare åtgärder för att minska framkomligheten vidtas. 
Exempel på åtgärder som minskar framkomligheten är farthinder i form av 
gupp, detta är en lämplig åtgärd som dessutom ökar säkerheten för alla 
inblandade och tryggheten för gående.  
 

 Korsningen Lundavägen – Hällestadsvägen, vid Trekanten bör justeras. Mer 
information om detta finns i kapitel 7.2 och 7.3. 

En inspelad film från simuleringen av Jämförelsealternativet (nuläget) och 
Utformningsalternativet, finns som bilaga till denna rapport i form av en DVD-skiva. 
Den inspelade simuleringen motsvarar kapacitetskraven från dagens Dalby i 
rusningstrafik, se kapitel 7.3 för bilder från samma simulering. 

Förändringarna som anges ovan illustreras i figur 21 och 22 nedan. 
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Figur 21. Jämförelsealternativ (Figurreferens 1). 

Figur 22. Utformningsalternativ (Figurreferens 1). 
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7.1 Bussparkering i Utformnings – och Jämförelsealternativ 
I dagsläget stannar bussarna mellan Trekanten och Allaktivitetshuset, se figur 23 (till 
vänster i bilden). Bussarna flyttas i Utformningsalternativet till Allégatan.  
 
Utrymmet för bussarna vid Trekanten i jämförelsealternativet är ca 62 m på längden och 
ca 8,1 m på bredden. Dock finns regler gällande parkering nära korsning som säger att 
ingen parkering får ske inom 10 m från närliggande korsning. Detta betyder att endast 
42 m av ytan får användas som parkering, om inga lokala föreskrifter finns angående 
detta.  

Utrymmet för bussarna på Allégatan i Utformningsalternativet är ca 55 m på längden 
mellan korsningen med Hällestadsvägen och övergångstället vid Dalby Centrum. 
Endast ca 42 m av ytan kan användas till bussuppställningsplats eftersom ytan är både 
nära en korsning och ett övergångsställe. Allégatan är ca 10 m bred i nuläget och ca 
19,5 m bred vid bussuppställningen om parkeringsplatserna på Allégatan asfalteras.  

Sammanfattningsvis kan sägas att ytan som kan användas för bussuppställningen är lika 
lång i bägge fallen men betydligt bredare på Allégatan. 

De gula rektanglarna i figurer 23 och 24 är 15 m långa, 3 m breda och symboliserar en 
boggiebuss. Utrymmet mellan bussarna på Allégatan är ca 3 m.  

 

Figur 23. Bussparkering 4 st. (Figurreferens 4). 
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Figur 23 åskådliggör parkering för fyra boggiebussar i både Utformnings – och 
Jämförelsealternativet. För att sex stycken boggiebussar ska få plats i 
Utformningsalternativet krävs en åtgärd som skapar plats på bredden eller längden på 
Allégatan.  

Vid behov kan även en extra bussficka anläggas, kan ses som gulstreckad markering i 
figur 23. Delar av denna yta är i nuläget cykelparkering och om denna yta används till 
bussparkering måste således dessa cykelparkeringar byta plats. Den extra 
bussparkeringen kan dock med fördel användas av bussar som ska stå parkerade en 
längre tid innan de ska hämta upp passagerare för att undvika trängsel på Allégatan.  

I dagsläget står enligt egna observationer som mest 6 st. bussar parkerade samtidigt vid 
busshållplatsen utanför Trekanten. Detta trots att endast 4 st. får plats i praktiken om 
reglerna angående parkering nära korsning ska följas och ingen lokal föreskrift finns 
angående detta. För att 6 st. bussar ska få plats i Utformningsalternativet krävs nya 
förutsättningar på Allégatan som illustreras i figur 24. 

7.11 Utökad bussparkering i Utformningsalternativet. 

 

Figur 24. Bussparkering på Allégatan med 6 st. boggiebussar (Figurreferens 4). 
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För att få plats med 6 st. boggiebussar på Allégatan krävs att Allégatan byggs om på 
något sätt. Antingen kan övergångsstället flyttas söderut (alternativet till vänster i 
figuren) eller så kan Allégatan breddas (alternativet till höger i figuren). 

Om övergångsstället flyttas med ca 12 m så får de 6 boggiebussarna plats med 2 bussar 
i bredd. Detta påverkar dock gångstråket mellan Trekanten och Dalby Centrum negativt. 

Ett annat alternativ är att låta tre bussar stå i bredd på Allégatan. Detta kan uppnås 
genom att utrymmet för bilparkeringen på Allégatan asfalteras och görs om till 
bussuppställningsplats. Uppställningsplatsen blir då 19,5 m bred vilket innebär att 
marginal finns för eventuella refuger. De två bussar som står uppställda i mitten kan 
med fördel vara bussar som ska vänta ut en reglertid eller inte har bråttom iväg. 
Bussarna i mitten får stå stilla tills de är ensamma på uppställningsytan, därefter kan 
bussarna på lämpligt sätt ställa upp vid respektive sida och låta passagerare gå ombord.   
I detta fall måste även korsningen Allégatan – Hällestadsvägen modifieras eftersom 
infarten till Allégatan breddas. 

Fördelarna med det sistnämnda alternativet är dels att bilparkeringen ändå måste rivas 
på grund av den avstängda biltrafiken.  En annan fördel är att de gångstråket mellan 
Dalby Centrum och Trekanten slipper drabbas av ombyggnaden. Ytterliggare en fördel 
är att de mittersta bussparkeringarna nu kan konverteras till en spårvagnshållplats i 
framtiden. Busstationen i centrala Dalby skulle då fortfarande kunna ha bussar i både 
norr och södergående riktning samtidigt som en spårvagn står redo i mitten. Nackdelen 
med detta alternativ är dock att kosrningen Allégatan – Hällestadsvägen behöver 
modifieras för att bussarna i södergående behöver mer utrymme, se figur 24.  
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7.2 Utformning av korsningen Lundavägen – Hällestadsvägen 
Ett val gällande utformning av korsningen Lundavägen – Hällestadsvägen, nordväst om 
Trekanten måste göras. Tre utformningsförslag till denna korsning har simulerats i 
Vissim och utreds i detta kapitel. 

7.21 Korsning med originalutformning 
I detta alternativ behålls korsningen som den är i nuläget medan de andra punkterna 
görs om enligt Utformningsalternativet, se punktlista under rubrik 7. 

 

Figur 25. Korsning med originalutformning, sedd från söder i Vissim (Figurreferens 5). 

Fordon österifrån från Hällestadsvägen har väjningsplikt i nuläget. Vinklarna i 
korsningen är både ovanligt stora och små. För högersvängande resenärer som kommer 
österifrån är vinkeln endast ca 15 �. För vänstersvängande resenärer som kommer 
österifrån är vinkeln istället ca 150 �. Den lilla vinkeln för högersvängande österifrån, 
som dessutom har väjningsplikt gör att det kan uppstå problem där förare tror att de har 
företräde eftersom högersvängen kan upplevas som att köra rakt fram. Den branta 
vinkeln för vänstersvängande österifrån och högersvängande söderifrån kan både skapa 
skymd sikt, dålig framkomlighet och problem för bussarnas svängradie.  
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7.22 Korsning med ny utformning 
I detta alternativ rätas det södra benet till korsningen upp så att vinkeln mellan benen i 
korsningen blir så nära 90 � som det går. Detta görs genom att körbanan smalnas av 
och vrids (i dagsläget är det södra benet ca 10 m brett och det nordvästra benet är 10,5 
m brett), se figur 27. Väjningsplikten i korsningen flyttas från att ha gällt för resande 
österifrån till att gälla för resande söderifrån (bussen i bilden har väjningsplikt). Detta 
gör att korsningen blir mer normaliserad, stråket öst-väst blir nu som att köra rakt fram 
och behöver inte väja för resenärer söderifrån längre. Dessutom bli säkerheten i 
korsningen bättre eftersom att funktionen i korsningen nu blir tydligare. 

 

Figur 26. Korsning med ny utformning, sedd från söder i Vissim (Figurreferens 5). 

 

 

Figur 27. Princip för utförande av korsning med ny utformning till vänster, originalutformning till 
höger. Vita markeringar i körbanan anger väjningsplikt (Figurreferens 4). 
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7.23 Korsning med cirkulationsplats 
I detta alternativ förses korsningen med en cirkulationsplats. Det finns två alternativ till 
cirkulationsplatser, en större cirkulationsplats som klarar svängradien från boggiebussar 
och en mindre där rondellytan är överkörningsbar och där boggiebussarna får gena över 
cirkulationsplatsen.   

I bägge fallen krävs att en bit av Trekanten görs om till vägbana. För den mindre 
cirkulationsplatsen räcker det dock att endast nagga lite i nordvästra hörnet. För den 
större cirkulationsplatsen krävs ytterligare en bit av Trekanten till förfogande. I 
simuleringen har den något större cirkulationsplatsens funktion simulerats, det vill säga 
att alla fordon följer vägbanan i simuleringen. 

 

Figur 28. Korsning som cirkulationsplats, sedd från söder i Vissim (Figurreferens 5). 

I figur 29 illustreras en mindre cirkulationsplats med överkörningsbar rondell. 
Ytterdiametern på cirkulationsplatsen är 25 m, vilket är hämtat från ECE-standard 
cirkulationsplatser (dock ej för boggiebussar), se figur 15 under rubrik 6.2. Nackdelen 
med denna cirkulationsplats är att för de bussar som ska åka från öst till nordväst eller 
vice versa blir svängradien för kraftig. Dessa måste då gena kraftigt över 
cirkulationsplatsen vilket kan störa övrig trafik. Det finns dessutom en risk att 
potentiellt farliga situationer kan uppstå när en genar över korsningen 

I figur 30 visas Trekantens nordvästra hörn. Figuren ska visa var någonstans Trekanten 
kan komma att naggas om en cirkulationsplats väljs som Utformningsalternativ. Figuren 
visar också den skarpa kurvan längsmed Trekantens nordvästra hörn och att inga träd 
finns i riskzonen.  
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Figur 29. Cirkulationsplats med överkörningsbar rondell, yttre diameter 25 m sedd från söder 
(Figurreferens 4). 

 

 

Figur 30. Trekantens nordvästra hörn, fotot är taget norrifrån (Figurreferens 2). 
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7.24 Framkomlighetsanalys av korsningsutformning vid Trekanten 
De tre alternativen till korsningsutformning som anges ovan har simulerats med både 
dagens trafik och med ökad trafikbelastning. I den ökade trafikbelastningen har alla 
inflöden till modellen ökats med 50 %, riktningsfördelningen är densamma, se tabell 13 
för riktningsfördelning. Anledningen till ökningen av trafikmängden är att se hur 
lösningen klarar en ökad belastning. Detta är av särskild vikt i Dalby eftersom trafiken 
beräknas öka både tillföljd av den årliga trafikökningen och på grund av 
befolkningsökningen.  

De framkomlighetsmått som används är reshastighet och kölängd. Reshastigheten är 
mätt på en sträcka av 100 m i varje riktning genom korsningen, på så sätt tas alla typer 
av fördröjning med i beräkningen. Varje korsningsutformning har getts unika 
modifikationer i simuleringen. Nedan listas de förutsättningar som gäller för respektive 
alternativ. 

Förutsättningar för samtliga alternativ 

 Hastigheten för fordon på raksträcka är [30-35] km/h. 

 Hastigheten för fordon i kurva är [20-25] km/h. 

 Simuleringstiden är 60 min. 

 Andel tung trafik är 2 %, exklusive bussar. 

 Antal inkommande fordon norrifrån är 141 st. 

 Antal inkommande fordon österifrån är 259 st. 

 Antal inkommande fordon norrifrån är 243 st. 

 För scenariot med ökad trafik är ökningen 50 % på samtliga infarter. 

Förutsättningar för korsning med originalutformning: 

 Väjningsplikt för trafik från öster. 

 Kort sträcka (ca 2 m) med begränsad hastighet [15-20] km/h innan korsningen 
för trafik österifrån som ska göra vänstersväng. Detta för att symbolisera att 
fordonen saktar in på grund av väjningsplikten. 

Förutsättningar för korsning med ny utformning: 

 Väjningsplikt för trafik från söder. 

 Kort sträcka (ca 2 m) med begränsad hastighet [15-20] km/h innan korsningen 
för trafik söderifrån som ska göra vänstersväng. Detta för att symbolisera att 
fordonen saktar in på grund av väjningsplikten. 

Förutsättningar för cirkulationsplats: 

 Trafik inne i cirkulationen har företräde för trafik som vill komma in. 

 Hastigheten är satt till [20-25] km/h i cirkulationen och 2 m innan infart. 



56 

I tabell 14 redovisas resultatet av reshastighetsmätningen i Vissim. I den översta 
tabellraden är riktningarna utmärkta enligt vädersträck. Medelvärdet som anges i den 
högra kolumnen är beräknat efter totalt antal fordon. Resultatet anger medelhastighet i 
[km/h] efter tre simuleringar per korsningsalternativ under en sträcka på 100 m genom 
korsningen. De fetmarkerade siffrorna i tabell 14 anger intressanta värden som 
diskuteras nedan. 

Tabell 14. Reshastighet 

Trafik- 
mängd 

Korsningsalt V-S V-Ö Ö-S Ö-V S-Ö S-V Medel 

Normal Ny 
utformning 

27,7 25,5 24,7 28,3 22,2 18,9 20,9 

Ökad Ny 
utformning 

25,5 24,2 19,9 25,2 14,3 12,0 15,4 

Normal Original- 
utformning 

27,5 22,1 18,6 23,8 23,8 24,2 19,7 

Ökad Original- 
utformning 

25,2 18,4 10,3 14,2 20,3 22,1 14,0 

Normal Cirkulations- 
plats 

22,4 19,9 21,1 22,1 21,7 20,9 18,8 

Ökad Cirkulations- 
plats 

19,8 18,4 19,3 21,1 18,9 18,8 16,9 

 

Framkomligheten med avseende på restid och med normal trafikmängd tycks vara bäst 
för korsningsförslaget med ny utformning, där det södra benet till korsningen rätades ut.  
I scenariot med ökad trafik klarar sig dock cirkulationsplatsen bäst. I tabellen syns även 
att reshastigheten blir betydligt lägre för trafik med väjningsplikt än trafik utan 
väjningsplikt. I tabellen kan också utläsas en fara med att behålla dagens utformning om 
trafikmängden ökar, för vänstersvängande resenärer som kommer österifrån är 
medelhastigheten på 100 m så låg som 10,3 km/h. 

I tabell 15 redovisas resultatet av kölängdsmätningarna i Vissim. Kölängderna är 
angivna i tabellen som ett medelvärde över hela simuleringen och som ett maxvärde. 
Maxvärdet är i själva verket ett medelvärde av alla maxvärden som redovisas i Vissim. 
Vissim var inställt på att beräkna det maximala kövärdet var 600 s per simulering, det 
redovisade maxvärdet är därför ett medelvärde av 18 maxvärden. Anledningen till att 
detta värde används och inte den absolut maximala kölängden är på grund av att 
undvika orimligt höga värden. Kölängden är angiven i meter och definitionen för kö är i 
simuleringen satt till all trafik som håller en hastighet under 10 km/h innan korsningen. 
Viktigt att tänka på att detta resultat alltså inte bara räknar fordon som står stilla utan 
även de som saktar in till under 10 km/h. De fetmarkerade värdena i tabell 15 
symboliserar flöden med väjningsplikt. 
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Tabell 15. Framkomlighetsresultat från Vissim simulering 

Trafik- 
mängd 

Korsningsalt Från 
Söder 
Medel 
kö [m] 

Från 
Söder 
Max 
kö [m] 

Från 
Öster 
Medel 
kö [m] 

Från 
Öster 
Max 
kö [m] 

Från 
Norr 
Medel 
kö [m] 

Från 
Norr 
Max  
kö [m] 

Normal Ny 
utformning 

0,5 19,3 0,2 11,3 0 4,8 

Ökad Ny 
utformning 

9,5 68,6 1,4 26,9 0 7,1 

Normal Original- 
utformning 

0,1 14,4 0,7 20,0 0,2 9,8 

Ökad Original- 
utformning 

1,2 33,6 16,4 82,3 0,3 16,6 

Normal Cirkulations- 
plats 

1,1 28,5 0 15,9 0,6 20,6 

Ökad Cirkulations- 
plats 

2,9 48,4 0,8 25,5 1,3 21,9 

 

Kölängderna ökar generellt drastiskt med den ökade trafiken. Den största kölängden 
uppstår för vänstersvängande som kommer österifrån vilket återspeglades i 
reshastigheten från tabell 14. Kölängderna är generellt minst i utformningen med 
cirkulationsplatsen, men av de två andra alternativen klarar sig korsningen med den nya 
utformningen bäst. 
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7.3 Simulering av Utformningsalternativ 
Utformningsalternativet har jämförts med Jämförelsealternativet i simuleringar. Dels för 
att mäta framkomligheten på nätverket, dels för att illustrera förändringar och se vilka 
effekter Utformningsalternativet kan få för trafiken. De val som gjorts i det simulerade 
Utformningsalternativet med hänsyn till bussparkering och korsningsutformning är 
följande: Allégatan har breddats enligt figur 24 (alternativet till höger) och 
korsningstypen som valts är korsningen med ny utformning, enligt figur 26 och 27.  
 

 

Figur 31. Jämförelsealternativ, dagens trafik sett från söder (Figurreferens 5). 

 

Figur 32. Utformningsalternativ, dagens trafik sett från söder (Figurreferens 5). 
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Figur 33. Närbild Allégatan. Jämförelsealternativ, dagens trafik sett från söder (Figurreferens 5). 

Figur 33 visar ett framkomlighetsproblem som kan uppstå med dagens utformning av 
Allégatan. Problemet uppstår på grund av att utfarten från parkeringen vid Dalby 
Centrum (Allégatans östra sida, till höger i bilden) ligger såpass nära korsningen med 
Hällestadsvägen. Problemet förvärras av parkeringsmöjligheten som finns på Allégatans 
västra sida (vit bil i figuren).  

 

 

Figur 34. Närbild Allégatan. Utformningsalternativ, dagens trafik sett från söder (Figurreferens 5). 
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Figur 35. Jämförelsealternativ, ökad trafik sett från söder (Figurreferens 5). 

Framkomlighetsproblemet med utfarter nära korsningar som syntes i Figur 35 har vuxit 
i omfattning med den ökade trafiken och är nu ett allvarligt framkomlighetsproblem. 

 

Figur 36. Utformningsalternativ, ökad trafik sett från söder (Figurreferens 5). 

I Figur 36 kan ett tydligt stråk mellan söder och norr urskiljas på Lundavägen och 
Hällestadsvägen. På grund av att de flesta fordon följer detta stråk fungerar 
framkomligheten relativt bra trots det höga flödet. Om fler fordon skulle valt att svänga 
vänster söderifrån kan detta dock leda till köer på grund av väjningsplikten därifrån. 
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7.31 Framkomlighetsberäkning av Utformningsalternativ 
Simuleringarna som illustrerades ovan har även använts till att beräkna 
framkomligheten för både Utformningsalternativ och Jämförelsealternativ. 
Framkomligheten är beräknad på hela nätverket både för dagens flöde och för ökat 
flöde.  

Nedan följer en lista på de framkomlighetsmått som använts i simuleringen och de 
förkortningar som dessa namngetts med i tabell 16. 

 Medelfördröjning för alla fordon i nätverket [s] – Delay 

 Medelantalet stopp för alla fordon i nätverket [antal] – Stops 

 Medelvärde av stillastående tid för alla fordon i nätverket [s] – Stoptime 

 Medelhastighet för alla fordon i nätverket [km/h] – Speed 

 Total fördröjning för alla fordon i nätverket sammanlagt [h] – Tot. Delay 

 Total färdad distans för samtliga fordon i nätverket sammanlagt [km] – Distance 

 Total tid alla fordon färdats i nätverket sammanlagt [h] – Tot. Time 

Framkomlighetsmåtten i tabell 16 har beräknats i tre simuleringar. Värden från samtliga 
simuleringar samt ett medelvärde för dessa (fetmarkerat) anges i tabellen.  

Tabell 16. Framkomlighetsmått i nätverket (Figurreferens 5). 

Mått Normal 
trafik 

Normal 
trafik 

Normal 
trafik 

Normal 
trafik 

Ökad 
trafik 

Ökad 
trafik 

Ökad 
trafik 

Ökad 
trafik 

 Sim. 1 Sim. 2 Sim. 3 Medel Sim. 1 Sim. 2 Sim. 3 Medel
Utformningsalternativ med ny utformning på korsning vid Trekanten 

Delay [s] 9,76 8,83 9,23 9,27 20,3 16,9 19,4 18,9 
Stops [st.] 1,04 0,99 1,05 1,03 1,22 1,15 1,23 1,20 
Stoptime [s] 0,58 0,56 0,60 0,58 2,44 1,83 1,88 2,05 
Speed [km/h] 17,8 17,9 18,3 18,0 16,4 17,2 16,9 16,9 
Tot. Delay [h] 3,06 2,69 2,83 2,86 9,22 7,73 8,90 8,61 
Distance [km] 311 302 302 305 455 450 459 455 
Tot. Time [h] 17,4 16,9 16,5 16,9 27,7 26,2 27,1 27,0 

Jämförelsealternativ 
Delay [s] 13,7 12,2 12,7 12,9 36,2 36,2 39,9 37,4 
Stops [st.] 1,56 1,47 1,54 1,52 2,63 2,61 2,95 2,73 
Stoptime [s] 2,00 1,20 1,37 1,52 12,3 11,8 12,9 12,3 
Speed [km/h] 16,4 16,8 17,0 16,7 11,6 11,4 11,1 11,4 
Tot. Delay [h] 4,37 3,74 4,25 4,12 16,0 16,0 18,1 16,7 
Distance [km] 263 251 274 263 373 365 384 374 
Tot. Time [h] 16,1 14,9 16,1 15,7 32,1 31,9 34,4 32,8 
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Utformningsalternativet ger högre framkomlighetsvärden än Jämförelsealternativet i 
samtliga fall förutom total distans och total tid med normal trafik. Den totala sträckan 
som alla fordon färdats i systemet är något längre i Utformningsalternativet, detta beror 
på ”omvägen” förbi Trekanten. Total tid är dock lägre i Utformningsalternativet i fallet 
med ökad trafik trots att sträckan är längre, detta beror på att trafikflödet helt enkelt 
fungerar bättre i Utformningsalternativet. Både medel fördröjning, antal stopp, stopptid, 
hastighet och total fördröjning visar bättre värden i Utformningsalternativet jämfört med 
dagens situation. 
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8 Resultat, frågeställning 2 
Finns möjligheter och förutsättningar för en intern busslinje i Dalby och hur kan en 
sådan linjesträcka se ut? 

Denna rapport indikerar på att den möjligheten finns. Nedan illustreras ett 
åtgärdsförslag till en busslinje med omloppstid under 30 min. Tanken är att linjen ska 
fungera som skolskjuts, fritidsresa till Dalbybadet och som transport mellan järnvägen 
och busshållstationen i centrala Dalby. 

Busslinjerna utgår från busshållplatsen vid tågstationen. Busshållsplatsen är belägen vid 
cirkulationsplatsen på Järnvägsgatan (röd markering i figur 38) ca 100 m från det gamla 
stationsområdet. Busslingan består endast av en buss och avgår varje hel- och 
halvtimme från stationen. Eventuell reglertid väntas ut vid cirkulationsplatsen utanför 
stationen för att avlasta hållplatserna vid centrum. Cirkulationsplatsen behöver justeras 
så att bussen kan stå uppställd där.  

Nedan illustreras bussens rutt som helhet och uppdelad på två delsträckor.  

Linjen går först österut från stationen i  åtgärdsförslaget. Eftersom de boende i 
stationsområdet redan har nära till kollektivtrafiken sattes ingen hållplats ut där utöver 
starthållplatsen. Linjen går genom det nybyggda bostadsområdet Påskagänget och 
norrut mot Björkebackens äldreboende. Linjen går sedan österut mot Nyvångskolan 
(Dalbys största skola) via bostadsområdet Nyvång.  

Linjen stannar vid fotbollsplanerna söder om Nyvångskolan och 200 m från Dalby 
Centrum innan den viker av norrut och går in i den andra delsträckan. 

Linjen har nu Dalbybadet i norra Dalby som mål och passerar genom bostadsområdet 
Hagalund på vägen dit. Vid Dalbybadet vänder bussen och åker tillbaka samma väg mot 
stationen via centrala Dalby, se figur 37. 
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Figur 37. Busslinje, översiktsbild (Figurreferens 1). 

Figur 37 visar hela busslinjens sträcka. Turen utgår från stationsområdet, går först söder 
och österut för att sedan följa rutten till Nyvångskolan. Därefter går linjen norrut mot 
Dalbybadet innan bussen vänder om mot stationen igen.  

Hållplatsen vid stationen är hela linjesträckans start- och slutpunkt. Linjesträckan är 
dock uppdelad i två delsträckor i figur 38 och 39 nedan, på grund av illustrationsskäl. 
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8.1 Busslinje, delsträcka 1 

 

Figur 38. Delsträcka 1 (Figurreferens 1). 
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Den svarta tvärgåendelinjeni Figur 38,  markerar start- och mål hållplatsen för hela 
slingan. Det är även där som bussen väntar in eventuell reglertid.  

Busslinjen följer den röda linjen i figuren och stannar vid de svarta cirklarna som är 
utritade på linjen. De helt ifyllda cirklarna visar var bussen stannar längre tid, i 
delsträcka 1 är dessa stopp vid äldreboendet och skolan. En svart linje i en korsning 
indikerar att korsningen kan vara svårpasserad och extra tid har lagts in i beräkningen 
för att passera korsningen. 

 Delsträcka 1 för busslinjen är totalt ca 3250 m. Den skyltade hastigheten på sträckan är 
både 50 km/h och 30 km/h, för beräkning har dock 30 km/h antagits till hela sträckan på 
grund av att slingan är centralt belägen och hastigheten på bussen inte ska överskattas. 
Figur 17 har använts vid beräkning av bussens hastighet.  

I delsträcka 1 ingår 7 st. stopp. Tiden för ett normalt stopp är antaget till 25 sekunder. 
Vissa stopp har angetts som hållplatsstopp med längre tilläggstid, dessa har getts dubbla 
stopptider. Stoppen med längre stopptider är Björkebackens äldreboende, Nyvångskolan 
samt Centrumstoppet. Centrumstoppet är det stopp som för resenärer från Delsträcka 1 
på gångavstånd (200 m) från Stationen på Allégatan innan linjen viker av norrut mot 
Dalbybadet.  

Tilläggstiden för korsningar som angetts som svårpasserade är 15 sekunder.  

Tabell 17. Beräkning av omloppstid för Busslinga 1 

Tidsuppdelning Sträcka eller 
antal stopp 

Medelhastighet 
eller tidsåtgång 
per stopp 

å å  

Sträcka (30 km/h) 3 250 m 27 km/h 7,22 min 
Antal hållplatsstopp 7 st. 25 s 2,92 min 
Antal hållplatsstopp 
med fler extra tilläggstid 

3 st. 25 s 1,25 min 

Antal passerade 
korsningar med 
väjningsplikt 

1 st. 15 s 0,25 min 

Total Omloppstid för 
delsträcka 1 

  11,64 min 
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8.2 Busslinje, delsträcka 2 

 
Figur 39. Delsträcka 2 (Figurreferens 1). 
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Den svarta tvärgårnde linjen i Figur 39, markerar var tidsberäkningen för delsträcka 2 
tar vid. 

Busslinjen följer den röda linjen i figuren och stannar vid de svarta cirklarna som är 
utritade på linjen. De helt ifyllda cirklarna visar var bussen stannar längre tid, i 
delsträcka 2 är dessa stopp Dalbybadet, centrala Dalby (Allégatan) och stationsområdet 
(slutstation).  

En svart linje i en korsning indikerar att korsningen kan vara svårpasserad och extra tid 
har lagts in i beräkningen för att passera korsningen. 

 Delsträcka 2 för busslinjen är totalt ca 3450 m. Den skyltade hastigheten på sträckan är 
både 50 km/h och 30 km/h, för beräkning har dock 30 km/h antagits till hela sträckan på 
grund av att slingan är centralt belägen och hastigheten på bussen inte ska överskattas. 
Figur 17 har använts vid beräkning av bussens hastighet.  

I delsträcka 2 ingår 7 st. stopp men 4 av dessa trafikeras två gånger. Tiden för ett 
normalt stopp är antaget till 25 sekunder. Vissa stopp har angetts som hållplatsstopp 
med längre tilläggstid, dessa har getts dubbla stopptiden. Tilläggstiden för korsningar 
som angetts som svårpasserade är 15 sekunder. 

För vändning vid Dalbybadet har 25 sekunder adderats till omloppstiden. Eftersom 
stoppet vid Dalbybadet har getts dubbel tidsåtgång är den totala stopptiden vid 
Dalbybadet 75 sekunder. Denna tid antas vara tillräckligt för att både stanna och vända 
bussen. 

Tabell 18. Beräkning av omloppstid för Busslinga 2 

Tidsuppdelning Sträcka eller 
antal stopp 

Medelhastighet 
eller tidsåtgång 
per stopp 

å å  

Sträcka (30 km/h) 3 450 m 27 km/h 7,67 min 
Antal hållplatsstopp 11 st. 25 s 4,58 min 
Antal hållplatsstopp 
med fler extra tilläggstid 

3 st. 25 s 1,25 min 

Antal passerade 
korsningar med 
väjningsplikt 

2 st. 15 s 0,75 min 

Vändning vid 
Dalbybadet 

1 st. 25 s 0,42 min 

Total Omloppstid för 
delsträcka 2 

  14,67 min 
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8.3 Busslinjens turtäthet 
Den totala omloppstiden  för busslinjen är beräknad till lite drygt 26 min. 

 11,64 14,67 26,31   

Vid beräkning av bussbehovet för används följande formel: 

 

Antalet bussar sätts till 1 st. Reglertiden  sätts till 10 %. Turtätheten  beräknas. 
 

 

Turtätheten  i O r 

ä   , ,    

En teoretiskt beräknad turtäthet på knappt 30 min borde innebära att linjen kan starta 
varje hel- och halvtimma från stationen. 

Omloppstiden för sträckan kan delas upp på körtid, stopptid och reglertid.  

 Körtid    7,47 8,84    16,3 min. 
 Stopptid    4,17 5,83    10 min. 
 Reglertid    25,89 0,1  2,6 min.  

Hela busslinjen testkördes utan hållplatsstopp, körtiden blev 18 min. Vid testkörningen 
hölls hastigheten under 30 km/h på hela sträckan. Testkörningen indikerar att körtiden 
kan ta längre tid än beräknat. Därför är det bra att den beräknade turtätheten ligger på 29 
min medan den faktiska turtätheten ligger på 30 min.  

Om turtätheten på slingan inte går att hålla i praktiken rekommenderas att några 
hållplatsstopp tas bort från linjen. Det är dock inte säkert att det alltid står en resenär vid 
varje stopp, om så är fallet fortsätter bussen vidare med insparad stopptid. 

 

  



70 

8.4 Busslinjens inverkan 
En intern busslinje i Dalby kommer att få stor inverkan på framförallt närheten till 
hållplatser. För att en hållplats ska vara tillgänglig är det bra om den ligger inom en 
radie av 400 m från bostad/ursprung eller arbetet/destinationen.  

I figur 40 illustreras hur stor del av Dalby som är inom en radie på 400 m från en aktiv 
hållplats i nuläget och efter införandet av busslinjeförslaget i rapporten. Den röda 
cirkeln i figuren anger hur stor del av Dalby som ligger inom en radie av 400 m  från en 
hållplats i nuläget. Den svartmarkerade figuren anger hur stor del av Dalby som ligger 
inom en radie av 400 m från en hållplats efter införandet av busslinjeförslaget. 

 

Figur 40. Nuläge, 400 m från en aktiv hållplats (Figurreferens 1). 

  



71 

8.5 Busslinjens kostnad 
En grov uppskattning av busslinjens årliga kostnad har genomförts med hjälp av Nils 
Lindgren på trafiktekniska nämnden i Lunds kommun, referens 42. 

Tabell 19. Kostnadsuppskattning av en intern busslinje 

Utgiftsposter Årlig kostnad 
Rörliga kostnader 750 000 
Kapitalkostnader 100 000 
Fast kostnad 10 000 
Summa 860 000 
 

8.51 Utgiftsposter och antaganden 
I rörliga kostnader ingår förarlön, drivmedel, försäkring och reparationer. Den absolut 
största delen i denna utgiftspost är förarlönen. Den rörliga kostnaden är direkt beroende 
av antalet körtimmar. I detta fall har antagits att bussen endast körs på vardagar (250 
dagar om året) under 10 timmar per dag (mellan kl 07-17). Den rörliga kostnaden har 
antagits till 300 kr per körtimme (42). 

Största delen av kapitalkostnaden är avskrivningen av bussen. Denna kostnadspost kan 
variera mycket beroende på avtal, busstyp eller om bussen i fråga är begagnad eller ny. 
Ett schablonvärde på 100 000 kr per år har antagits, utan att ta ställning till exakt 
busstyp. Detta kan göras eftersom kostnaden är bussens årliga avskrivning och en 
dyrare buss antas hålla längre än en billigare (42). 

Största delen av den fasta kostnaden är depåkostnaden. Bussen behöver en depå där den 
kan stå över natten, om bussen drivs med biogas är det även i depån som tanken fylls 
på. Den fasta kostnaden är antagen till 10 000 kr per år (42). 
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9 Resultat, frågeställning 3 
Kan en kollektivtrafikskoppling mellan den framtida tågstationen och busstationen i 
centrala Dalby åstadkommas och bli tillfredsställande enbart med omläggning av 
befintliga busslinjer? 

Denna rapport indikerar att kopplingen mellan tåg och buss kan bli stark enbart med 
omläggning av befintliga busslinjer. Det går många bussturer genom Dalby, kan dessa 
merutnyttjas till att trafikera stationsområdet är problemet löst.  

Det räcker med att några av de busslinjer som går genom Dalby ges en alternativ 
linjesträckning för att tillfredställa kopplingen. Det finns dock en fördel med att låta alla 
lnijer passera mellan tågstationen och busstationen i centrum. Fördelen är att 
resenärerna inte behöver titta på bussnummer och tidtabeller, kommer det en buss som 
åker söderut från Dalby centrum kommer den alltid att trafikera tågstationen. 

Nedan beskrivs varje busslinje som passerar genom Dalby vad gäller turtäthet och 
linjesträckning. Vidare illustreras förändringen som sker för varje linje i och med flytt 
av busstation enligt Utformningsalternativet samt med linjeomdragning till tågstationen. 
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9.1 Turtäthet för sammankoppling av buss och tåg med 
befintliga linjer. 
Turtätheten på de linjer som stannar i Dalby busstation i dagsläget under morgon – samt 
eftermiddagsrusning kan utläsas ur tabell 20 och 21 nedan. Turtätheten är angiven som 
kortast intervall mellan två avgångar i samma linje och riktning vid Dalby busstation i 
angett tidsintervall under vardagar.  

Tabell 20. Busslinjer med riktning mot tågstationen från busstationen i centrum (Tabellreferens 4).  

Buss nr Linjesträcka Turtäthet 
 kl 07-08 

Avgångar 
/timme  
07-08 

Turtäthet  
kl 16-17 

Avgångar 
/timme  
16-17 

Skåneexpressen 6 Dalby – Ystad 30 min 2 20 min 3 
161 Dalby – T. Hällestad 30 min 2 30 min 2 
162 Dalby – Genarp 48 min 1 60 min 1 
174 Dalby – Malmö 38 min 1 60 min 1 
175 Dalby – S. Sandby 31 min 2 60 min 1 
 

Tabell 21. Busslinjer med riktning mot busstationen i centrum från tågstationen (Tabellreferens 4).  

Buss nr Linjesträcka Turtäthet 
 kl 07-08 

Avgångar 
/timme  
07-08 

Turtäthet  
kl 16-17 

Avgångar 
/timme  
16-17 

Skåneexpressen 6 Dalby – Lund 15 min 5 30 min 3 
161 Dalby – Lund 30 min 3 28 min 3 
162 Dalby – Lund 42 min 1 60 min 1 
174 Malmö – Dalby 60 min 1 60 min 1 
175 Dalby – Malmö 63 min 1 60 min 1 
 
Summan av antalet avgångar per timme i tabell 19 och 20 är stort, mellan 8 och 11 turer 
per timma.  

Ruttvalen för linjerna i tabell 20 och 21 ovan visas i figur 41 och 43. I figur 41 ges varje 
busslinje tre delfigurer  som illustrerar förändring i ruttval i centrala Dalby beroende på 
om busshållplatserna flyttas och om rutten ska gå via tågstationen eller fortsätta som 
förut. Dessa parametrar kallas i figur 41 för Ny utformning respektive Ny rutt. 

 I fallen där det endast finns två figurer finns till en busslinje betyder det att 
linjedragningen av dagens rutt med ny utformning och ny rutt via tågstationen med ny 
utformning är samma.  

I figur 41 finns även Lundalänken, den potentiella spårvägslänken mellan Dalby och 
Lund med. Figuren illustrerar hur Lundalänkens linjesträckning påverkas beroende på 
hållplatslokalisering.  
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Dagens rutt 
Dagens utformning 

Dagens rutt 
Ny utformning 

Ny rutt via 
tågstationen 
Ny utformning 

  
 

161: Lund – Torna Hällestad 

   
161: Torna Hällestad – Lund 

 
 

162 och Skåneexpressen 6: Lund / Malmö – Genarp / Ystad 
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162 och Skåneexpressen 6: Genarp / Ystad – Lund / Malmö 

   
174: Malmö – Dalby  

   
174: Dalby - Malmö 



76 

  
175: Södra Sandby – Malmö  

  
175: Malmö – Södra Sandby 

Lundalänken: Tur och retur mellan Lund och Dalby, via Dalby tågstation 
 
Figur 41. Ruttförslag i centrum med ny och gammal utformning av centrala Dalby 
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9.2 Förändring i körsträcka vid omläggning av rutter 
I figur 43 visas hela förändringen av respektive busslinje vid en trafikering av 
hållplatsen vid tågstationen. I figur 43 antas att en flytt av busshållplatserna i centrum 
redan är genomförd till Allégatan enligt Utformningsalternativet.  

 

Figur 42. Översiktsbild till tabell 22. Med Simrishamnsbanans sträckning och tågstationsområdet 
inritat (Figurreferens 1). 

Figur 42 är en översiktsbild till figur 43. Figuren visar lokaliseringen av det gamla 
tågstationsområdet (svart fyrkant), den gamla tågsträckningen (gult) samt 3 st. 
busskurer (mörkröda). Den nya stationen antas byggas i eller i anslutning till det svarta 
området i figuren. Busskurerna som finns inritad är fiktiva och anger bra hållplatslägen 
för en eventuell framtida koppling mellan tågstation och busstation vid Allégatan i 
centrum och vid Järnvägsgatan vid järnvägsstationen.  

Den röda linjen i figur 43 symboliserar fortsättningen av rutten som bussarna skulle 
köra med dagens rutt och ny utformning. Det röda tvärgående sträcket på linjen 
markerar vart bussen kommer ifrån. Den blå linjen i tabellen symboliserar den extra 
körsträcka som bussarna kommer köra för att ta sig via tågstationen till sin destination. 
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Ny linjesträckning med ny hållplats vid stationen för samtliga busslinjer genom Dalby

161: Lund – Torna Hällestad 161: Torna Hällestad – Lund 

 
 

162 och Skåneexpressen 6: Lund / Malmö – 
Genarp / Ystad 

162 och Skåneexpressen 6: Genarp / Ystad  
– Lund / Malmö 
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174: Malmö – Dalby 174: Dalby - Malmö 

175: Södra Sandby – Malmö 175: Malmö – Södra Sandby 
 
Figur 43. Ruttförslag med koppling till tågstationen 
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De mörkröda rektanglarna i figur 43 anger lokalisering av busshållplatser. Ingen av 
dessa hållplatser finns i dagsläget men de finns beskrivna i denna rapport.  

Avståndet mellan busshållplatserna på Allégatan i centrum och vid Tågstationen är ca 
400 m.  

Omvägen (inritad som blå linje i figur 43) för linje 162 och Skåneexpressen 6 uppgår 
till ca 80 m och kan tyckas vara försumbar. Linje 162 och Skåneexpressen 6 har idag 
tillsammans mellan 3 och 6 avgångar per timme och riktning, se tabell 20 och 21.  

Omvägen för resterande linjer i figur 43; linje 161, 174 och 175 uppgår till ca 680 m. 
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10 Slutsats och diskussion  
Denna rapport ger lösningar på problem utifrån antagna frågeställningar, det betyder 
däremot inte att rapporten har den enda lösningen på problemen i fråga.  

10.1 Slutsats frågeställning 1 
Hur kan ett centrum som ger bra möjlighet till förbättrad framtida kollektivtrafik, sätter 
människans trivsel och säkerhet i fokus samt ger en acceptabel framkomlighet för 
bilister se ut? 

Utformningsalternativet i denna rapport ger ett bra exempel på hur ett sådant centrum 
som beskrivs i frågeställningen kan se ut.  

I den nya utformningen minimeras barriärerna i gångstråket mellan Dalby Centrum och 
Trekanten, detta förbättrar även säkerheten på grund av att antalet konfliktspunkter 
mellan motorfordon och gående minskar.   

Miljön kring Trekanten blir både trevligare, grönare och utsätts för mindre tung trafik. 
Trekantens grönområde blir större och skapar en mer sammanhållen känsla i centrala 
Dalby än tidigare. Attraktiv plats i stadskärnan ges åt människor istället för fordon, ytan 
vid Trekanten som grönlagts i Utformningsalternativet kan förutom att användas som 
park, även användas till exempelvis uteservering samt cykelväg. Torget vid biblioteket 
kommer användas mer än i Dagsläget på grund av hållplatsernas nya lokalisering, 
förhoppningen är att torget ses över och ges en behövlig uppfräschning. Ytterligare en 
förhoppning är att den öppna ytan vid tingshuset också kan bli en del av centrala Dalby 
och vara attraktiv för gående. För att det ska kunna ske måste kopplingen mellan torget 
och den öppna ytan bli tydligare och mer öppen. 

Framtiden för spårvagnar i Dalby förbättras i och med borttagandet av två skarpa kurvor 
i spårvagnens linjesträckning mellan tågstationen och busstationen.  

Det bästa alternativet för bussarnas parkeringsmöjligheter vid Allégatan är att bredda 
Allégatan och göra om den nuvarande bilparkeringen till två busshållplatser.  

Det bästa alternativet för korsningsutformningen Lundavägen – Hällestadsvägen vid 
Trekanten är att räta ut det södra korsningsbenet enligt förslaget om ny utformning i 
rapporten. På så sätt ökas både säkerhet och framkomlighet för alla fordonsslag jämfört 
med Jämförelsealternativet.  

Det visade sig i simuleringarna att Utformningsalternativet även ger bättre 
framkomlighet för alla motorfordon än Jämförelsealternativet gör. Skillnaderna i 
framkomlighet tycks enbart öka med ökad trafikmängd, till förmån för 
Utformningsalternativet. 
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10.11 Diskussion frågeställning 1 
Dagens trafiklösning kring Trekanten och Dalby Centrum prioriterar biltrafiken och 
förbiser de gående och boende i Dalby. Trekantens gröna parkområde används på grund 
av barriäreffekter mestadels som en stor cirkulationsplats. 

Dalbys befolkningsmängd kommer att växa med en ansenlig del inom den närmaste 
framtiden. Centrala Dalby behöver omvandlas till att skapa attraktivitet istället för 
barriärer. Det finns en enorm potential i centrala Dalby, det är dags att använda den 
potentialen genom att följa med i den utvecklingen och prioritera människan före bilen. 

Utformningsalternativet visade sig få genomgående bättre framkomlighetsresultat än 
Jämförelsealternativet enligt simuleringarna i Vissim. Det finns två klara anledningar 
till detta, det ena är att både utfarten från Dalby Centrum och parkeringen på Allégatan 
ligger för nära korsningen Allégatan – Hällestadsvägen i nuläget, särskilt när trafiken i 
området ökar. En annan anledning till varför framkomligheten ökar i 
Utformningsalternativet är att korsningen Allégatan – Hällestadsvägen har stopplikt i 
alla leder. I och med att mindre trafik trafikerar den korsningen i 
Utformningsalternativet leder det till färre stop generellt i systemet.   

Bussparkeringen vid Allégatan bör breddas för att rymma 6 st. Boggiebussar. Med det 
menas att bilparkeringen som ligger där i nuläget asfalteras och görs om till två 
bussuppställningsplatser. Bussparkeringarna i mitten av den breddade Allégatan kan 
dessutom omvandlas till spårvagnshållplats i framtiden om Lundalänken trafikerar 
centrala Dalby i framtiden. Detta kräver också att korsningen Allégatan – 
Hällestadsvägen justeras för att anpassas till den breddade Allégatan. Om detta inte 
skulle gå att genomföra i praktiken så bör några bussar få stationen som sluthållplats för 
att minska trycket på Allégatan. 

Om det visar sig nödvändigt att få in en sjunde buss till Allégatans busshållplatser så 
kan en plats anläggas vid Hällestadsvägen, denna plats fungerar då lämpligast som en 
parkeringsmöjlighet för en buss som ska stå stilla en längre tid.  

Angående utformningen av korsningen Lundavägen – Hällestadsvägen vid Trekanten 
finns det mycket att diskutera. En bra och enkel trafiklösning för dagens trafik tycks 
vara att ändra vinkel på det södra korsningsbenet som visats i rapporten. Med framtiden 
i beaktande visade det sig att en cirkulationsplats kan vara ett ännu bättre alternativ ur 
framkomlighetssynpunkt. Cirkulationsplatser är också generellt bättre ur 
säkerhetssynpunkt särskilt sett till andel personolyckor med svårt skadade och dödsfall 
som utgång. En cirkulationsplats skulle dock kräva att Trekantens nordvästra hörn 
asfalteras. Trekanten är en känslig punkt i Dalby och det kan bli svårt att få tillstånd till 
detta, dock skulle argument kunna framföras att Trekantens yta ökar även med detta 
ingrepp på grund av utbredningen österut vid de gamla busshållplatserna. En 
omvandling till cirkulationsplats kan också alltid göras vid ett senare tillfälle om 
trafiken skulle kräva detta. 



83 

10.2 Slutsats frågeställning 2 
Finns möjligheter och förutsättningar för en intern busslinje i Dalby och hur kan en 
sådan linjesträcka se ut? 

Denna rapport indikerar på detta och ett exempel på en intern busslinje presenteras i 
rapporten. Busslinjen beräknas gå varje hel- och halvtimma under ett angivet 
tidsintervall. Busslinjen trafikerar många bostadsområden och ger större delen av Dalby 
en närhet till en aktiv hållplats inom 400 m. Busslinjen fungerar även som skolskjuts, 
transport till centrum och tågstationen samt som transport till Dalbybadet. 

10.21 Diskussion frågeställning 2 
Dalby är en pendlingsort som växer snabbt, en intern busslinje skulle förbättra 
tillgängligheten i hela Dalby. Busslinjen skulle även minska behovet av biltrafik i 
centrum, vilket indirekt leder till ökad framkomlighet. Busslinjen skulle också minska 
behovet av pendlarparkeringar eftersom Dalbyborna nu lättare kan ta sig från dörr till 
dörr med kollektivtrafiken. Dessutom skulle en intern busslinje vara bra för tågtrafiken 
eftersom kopplingen mellan busstationen i centrum och tågstationen blir starkare. 

Från Fokus Dalby har intresset för utredningar angående pendlarparkeringar i Dalby 
varit stort. Ytterliggare en fördel med en intern busslinje är att behovet av 
pendlarparkeringar minskar. Med en intern busslinje kan många pendlare ta sig hela 
vägen från hemmet till jobbet med kollektivtrafiken.  

Om kostnaden att ha en intern busslinje blir för stor så kan det utredas om de befintliga 
linjerna kan merutnyttjas till att åka en slinga i Dalby innan de fortsätter med ordinarie 
rutt. 
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10.3 Slutsats frågeställning 3 
Kan en kollektivtrafikskoppling mellan den framtida tågstationen och busstationen i 
centrala Dalby åstadkommas och bli tillfredsställande enbart med omläggning av 
befintliga busslinjer? 

Denna rapport indikerar på detta och exempel på omdragningar anges i rapporten. Den 
fysiska omvägen som en omdragning medför för varje busslinje, ligger mellan 80 och 
800 m. Rapporten visar att en omdragning av endast des linjer med kortast omväg 
antagligen skulle ge en tillfredsställande koppling mellan buss och tåg. 

Nyttan av att sammankoppla tågstation med busstationen i centrum är så stor att en 
omläggning av vissa eller alla linjer bör genomföras så fort tågstationen står färdig.    

10.31 Diskussion frågeställning 3 
Med den nya tågstationen som byggs till Simrishamnsbanan i Dalby kommer nya 
utmaningar. Om busstationen ska ligga kvar i centrala Dalby, som Skånetrafiken önskar 
så bör en stark koppling mellan tågstation och busstation etableras.  

En fördel med att dra om alla linjer som passerar Dalby är att det blir enklare för 
resenären. Om alla linjer går mellan tåg- och busstationen är det bara att kliva på första 
bästa buss i rätt riktning utan att bry sig om bussnummer och tidtabeller. 

Innan en omdragning av busslinjer kan genomföras så bör en detaljutformning för 
busshållplatsen vid tågstationen på Järnvägsgatan genomföras. 
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11 Rekommendationer 
Förändringar bör genomföras i centrala Dalby för att sätta människan och 
kollektivtrafiken i fokus. Detta kan med fördel ske enligt Utformningsalternativet i 
rapporten.  

En intern busslinje i Dalby är en bra investering för framtiden om likvida medel finns 
att tillgå. Busslinjen i rapporten är ett exempel på hur en intern busslinje kan se ut. 

En omdragning av befintliga busslinjer bör förberedas för att i framtiden snabbt kunna 
etablera en stark koppling mellan busstation och tågstation.  

 

  



86 

12 Referenser 
1. Lunds kommun. Lund ÖP 2010; 2010. 
2. Statistiska Central Byron. Tätorternas landareal, folkmängd och invånare per 

km2 2005 och 2010; 2011. (Länk uppdaterad 2012-02-13) Hämtad från: 

www.scb.se/Statistik/MI/MI0810/2010A01/Tatorternami0810tab1_3.xls 

3. Kulturportal Lund. Trekanten. (Länk uppdaterad 2012-02-13) Hämtad från: 

www.kulturportallund.se/index.php?option=com_content&view=article&id=529&Itemid=2
657 

4. Kulturportal Lund. Dalby Gästgiveri. (Länk uppdaterad 2012-02-13) Hämtad från: 

www.kulturportallund.se/index.php?option=com_content&view=article&id=528&Itemid=2
656 

5. Lunds kommuns hemsida. Fokus Dalby – Om Fokus Dalby. (Länk uppdaterad 

2012-02-13) Hämtad från: 
www.lund.se/Ideernas-Lund/Framtidssatsningar-i-Lund/Fokus-Dalby/Om-projektet 

6. Lunds kommuns hemsida. Fokus Dalby – Arbetsbok 2 Vad är bäst för 
Dalby. (Länk uppdaterad 2012-02-13) Hämtad från: 

www.lund.se/Ideernas-Lund/Framtidssatsningar-i-Lund/Fokus-Dalby/Arbetsbok-2-Vad-ar-
bast-for-Dalby/ 

7. Lunds kommun, Fokus Dalby. Arbetsbok 2, Vad är bäst för Dalby? 2011 
(Länk uppdaterad 2012-02-13)  Hämtad från: 
www.lund.se/Global/Förvaltningar/Kommunkontoret/Fokus%20Dalby/Arbetsbok%202-
lågupplöst.pdf?epslanguage=sv 

8. Sveriges kommuner och landsting. Trafik för en attraktiv stad. 2. utg. 
Stockholm: Sveriges kommuner och landsting; 2007. 

9. Kalmar kommun. Ortsanalys för Ljungbyholm tätort; 2008. (Länk uppdaterad 

2012-02-13) Hämtad från: 
www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Planer/Ortsanalys_ljungbyholm2.pdf 

10. Lunds kommuns hemsida, Lund förr och nu. (Länk uppdaterad 2012-02-13) 

Hämtad från: 
www.lund.se/Biblioteken/Folkbiblioteken/Om-biblioteken/Medborgarkontoren/Dalby-
medborgarkontor/Om-Dalby 

11. Region Skånes hemsida. Utmaning tillgängligheten. (Länk uppdaterad 2012-02-

13) Hämtad från: 
www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Om-Skane/Regionala-
utvecklingsprogrammet/Regionalt-utvecklingsprogram-for-Skane-2009-
2016/Utmaningar/Utmaning-tillgangligheten 

12. Hydén C, editor. Trafiken i den hållbara staden. Lund: Studentlitteratur; 
2008. Kap 7. Holmberg B. Kollektivtrafik. 

13. Lunds kommuns hemsida. Berättelser om Dalby. (Länk uppdaterad 2012-02-13) 

Hämtad från: 
www.lund.se/Ideernas-Lund/Framtidssatsningar-i-Lund/Fokus-Dalby/Berattelser-om-
Dalby/  

14. Kulturportal Lund. Dalby kyrka. (Länk uppdaterad 2012-02-13)   
Hämtad från: 
www.kulturportallund.se/index.php?option=com_content&view=article&id=520&Itemid=2
648 



87 

15. Länsstyrelsen, Skåne Län. Bevarandeplan, natura 2000-område Billebjer; 
2005. (Länk uppdaterad 2012-02-13) Hämtad från:  

www2.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/natura-2000/lund/billbjer.pdf 

16. Länsstyrelsen, Skåne Län. Bevarandeplan, natura 2000- område Knivsås; 
2005. (Länk uppdaterad 2012-02-13) Hämtad från: 
www2.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/natura-2000/lund/knivas.pdf 

17. Länsstyrelsen, Skåne Läns hemsida. Dalby stenbrott. (Länk uppdaterad 2012-02-

13) Hämtad från: 
www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-i-
skane/lund/Pages/Dalby_stenbrott.aspx 

18. Kulturportal Lund. Skjutstallarna. (Länk uppdaterad 2012-02-13) Hämtad från: 

www.kulturportallund.se/index.php?option=com_content&view=article&id=553:tingsg-
skjutsstallarna-hoeskoerd&catid=186:dalby-vi-minns&Itemid=2693 

19. Kulturportal Lund. Tingshuset. (Länk uppdaterad 2012-02-13) Hämtad från: 

www.kulturportallund.se/index.php?option=com_content&view=article&id=530&Itemid=2
658 

20. Kulturportal Lund. Dalby Järn och Diverse. (Länk uppdaterad 2012-02-13)  

Hämtad från: 
www.kulturportallund.se/index.php?option=com_content&view=article&id=531&Itemid=2
661 

21. Naturskyddsföreningens hemsida. Skrylle – kommunens välbesökta 
turistområde; 2009. (Länk uppdaterad 2012-02-13) Hämtad från: 
www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/skane/lund/smultronstallen-n-o/skrylle 

22. Skryllegårdens hemsida. (Länk uppdaterad 2012-02-13) Hämtad från: 
www.skryllegarden.se/ 

23. Länsstyrelsen, Skåne Län. Bevarandeplan, natura 2000-område Dalby 
Söderskog; 2005. (Länk uppdaterad 2012-02-13) Hämtad från: 
www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/natura-2000/lund/dalbysoder.pdf 

24. Narutskyddsföreningens hemsida. Dalby Söderskog. (Länk uppdaterad 2012-02-

13) Hämtad från: 
www.naturvardsverket.se/en/Start/Friluftsliv/Skyddade-omraden/Nationalparker/Dalby-
Soderskog/ 

25. Lynch K. The image of the city. Cambridge : Technology Press; 1960. 
26. Skånetrafiken, Améen Mats (Chefsstrateg). Via föreläsning på lunds 

tekniska högskola. Institution trafik och väg, kurs Kollektivtrafik. 
Kursansvariga Johansson K och Wretstrand A; 2011-05-11. 

27. Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun. Fördjupad översiktsplan för Dalby 
2002; 2002. 

28. Öppet möte om busstrafiken till och från Dalby 2011-12-08 i Dalby 
Allaktivitetshus. (Länk uppdaterad 2012-02-13) Hämtad från: 

www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/FOKUS%20DALBY/Ref



88 

erat%20fr%C3%A5n%20%C3%B6ppet%20m%C3%B6te%20om%20busstrafiken%20till%
20och%20fr%C3%A5n%20Dalby%20l%C3%A5ng%20version.pdf 

29. Simrishamnsbanans hemsida. Banans sträckning. (Länk uppdaterad 2012-02-
13) Hämtad från: 
www.simrishamnsbanan.com/banan.asp  

30. Lunds kommun. LundaMats 2 English short version; 2007  
(Länk uppdaterad 2012-02-13) Hämtad från: 
www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Tekniska%20f%C3%B6rvaltningen/LundaMaTs
/lundamats2_lager_CN2_B_eng_orig.pdf?epslanguage=sv 

31. Gehl J. Cities for People. Washington: Island press; 2010. 
32. Sveriges kommuner och landsting. Åtgärdskatalogen för säker trafik i tätort, 

tredje utökade upplagan: SKL kommentus; 2009. 
33. Vägverket och Sveriges kommuner och landsting. Vägar och gators 

utformning. Borlänge: Vägverket; 2004. 
34. Shoup DC. The high cost of free parking. Chicago: Planners Press; 2005.  
35. Sveriges trafikskolors riksförbund. Körkortsboken. 20. utg. Landskrona: 

STR; 2011. 
36. Sveriges kommuner och landsting. Trafik för en attraktiv stad: underlag. Utg. 

2. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting; 2007. 
37. Skånetrafikens hemsida. Trafikförsörjningsplan 2011; 2010 (Länk uppdaterad 

2012-02-13) Hämtad från: 
www.skanetrafiken.se/upload/dokumentbank/Styrdokument/Trafikf%C3%B6rs%C3%B6rjni
ngsplan/Trafikf%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan_2011.pdf 

38. Föreläsning på lunds tekniska högskola. Institution trafik och väg, kurs 
Kollektivtrafik. Kursansvariga Johansson K och Wretstrand A. 2011-05-11 

39. Länstrafiken, Skåne Län. Améen Mats. Nyckeltal för trafikekonomiska 
beräkningar; 1994-07-01. 

40. Vägverket. Effektsamband 2000. Publikation 2001.78. Borlänge: Vägverket; 
2001. 

41. Lunds kommun. Trafikräkningar och trafikolyckor i Lunds kommun 2010. 
Lund: Lunds kommun; 2010. 

42. Lunds kommun. Intervju med Lindgren Nils, trafiktekniska nämnden; 2012.  
 

 

 

  



89 

12.1 Figur – och tabellreferenser 
Figurreferens 1. Lunds kommun. Översiktsbild Dalby 1_5000. Modifierad av Oscar 
Lewin i bildbehandlingsprogram. 

Figurreferens 2. Foto av Oscar Lewin 2011-2012. 

Figurreferens 3. Mats Améen, chefsstrateg för Skånetrafiken via Föreläsning på lth, 
trafik och väg: Kurs Kollektivtrafik, 2011-05-11 

Figurreferens 4. Lunds kommun. AutoCad-karta över centrala Dalby. Modifierad av 
Oscar Lewin i bildbehandlingsprogram. 

Figurreferens 5. Simulering i Vissim utförd av Oscar Lewin 2012.  

Tabellreferens 1. Pendlingstider för bil är hämtade från eniro.se, pendlingstider för 
bussar är hämtade från skånetrafiken.se, pendlingstider för tåg är hämtade från 
simrishamnsbanan.com. 

Tabellreferens 2. Lunds kommun. Utbyggnadsprogramm för Lunds kommun 2008-2013 
med utblickar mot 2025. Lund: Lunds kommun; 2007. 

Tabellreferens 3. Vägverket. Biltrafikens tidsmässiga variationer 1989. Borlänge: 
Vägverket; 1990 

Tabellreferens 4. Avgångstider för regionbussar är hämtade från skånetrafiken.se. 

 


