
Framtidens
kollektivtrafik
Helsingborg och Höganäs genomför en 
förstudie under 2012-2013 för att undersöka  
förutsättningarna för att införa spårvagnar.



HELSINGBORG
Fler människor vill bo och vistas i det växande Helsing-
borg och de behöver enkelt kunna röra sig i och genom 
staden. Därmed ökar kraven på fler attraktiva bostäder 
och en väl fungerande kollektivtrafik. 

Positiv utveckling
Idag är busstrafiken stommen i kollektivtrafiksystemet 
och bussresandet i staden har ökat kraftigt. Det är en 
mycket positiv utveckling och bussarna drivs till stor 
del av miljövänlig biogas. En del busslinjer är redan 
i dag hårt belastade och inom några år väntas de nå 
sina kapacitetstak. 

Nytt trafikslag
Den höga belastningen på busslinjerna kommer att 
medföra att det blir omöjligt att få plats med fler bussar. 
I stället behövs ett nytt trafikslag. Utredningar har visat 
att spårvagnar är det mest lämpliga kollektivtrafikmedlet 
på de utpekade sträckorna. Spårvagnar påverkar både 
vårt resande och hur vi upplever stadsmiljön. De är en 
viktig del i satsningar på ökat kollektivtrafikresande 
och för en gynnsam utveckling av stadsmiljön. 
 Helsingborgarna själva ser helst att stadskärnan 
prioriteras för gående, cyklister och kollektivtrafik. 
(Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs 
stadskärna, VTI 2012) 

HÖGANÄS
Kuststräckan mellan Helsingborg och Höganäs står 
för en av de starkaste pendlingsströmmarna i Skåne. 
Den anses därför lämplig för snabbspårväg. Varje dag 
pendlar drygt 5 500 personer ut från Höganäs och 
2 000 personer in. Det betyder att trafiken på väg 111 
är tät. Främst handlar det om att fler ska kunna åka 
kollektivt på ett smidigare sätt.

Lämpligt kollektivtrafikmedel
Utredningar har visat att spårvagnar är det mest lämp-
liga kollektivtrafikmedlet på de utpekade sträckorna. 
Införandet av spårvagnar är en viktig del i satsningar på 
ökat kollektivtrafikresande och stadsmiljön. För andra 
hårt belastade busstråk passar det bättre med buss. 

Möjlig trafikstart
Om planerna blir verklighet kan en spårvagnslinje tas  
i trafik runt år 2022. Busslinje 220 från och till Höganäs 
kan ersättas av en spårvägslinje. 

Spårvagnar i nordväst

I Helsingborg kan spårvagnar komma att ersätta nuvarande 
busslinje nummer 1 från centrum norrut till Dalhem. Staden 
planerar efter hand att förlänga spårvägen norrut till Väla och 
söderut till Råå och Ättekulla.



Lämna dina synpunkter på förstudien 
senast den 30 november!

MILJÖ
Bättre luft. 

Mindre buller.

STADSUTVECKLING
Människan i centrum. 

Växande städer 
håller ihop.

KAPACITET
Fler får plats!

strategisksamhallsplanering@helsingborg.se
samhallsbyggnadsforvaltningen@hoganas.se

Helsingborg och Höganäs genomför en 
förstudie under 2012-2013 för att undersöka  
förutsättningarna för att införa spårvagnar.  
En förstudie är det första formella steget 
i planeringsprocessen. Det är möjligt för 
allmänheten att lämna synpunkter på plane-
ringen som tas med i det fortsatta arbetet.

Mer material hittar du på
www.helsingborg.se/sparvagn
www.hoganas.se/sparvagn


