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 Ev förändring av linjetrafiken i Arild-Stenedal-Skäret 

  

 Kommunens och Skånetrafikens medverkan till att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik för de 

som bor i Stendal-Skäretområdet, har ännu inte fullföljts.  

  

 Sedan utbildningsnämndens utredning om att linjelägga skolskjutsturer i kommunen nu presenterats 

kan följande lägesrapportering lämnas, 

  

 1.  Av de två föreslagna trafikeringsalternativen i Arildsområdet har det alternativ som avser en 

trafikering av Norra Kustvägen förordats av de berörda vägföreningarna och en överväldigande 

majoritet av de som lämnat synpunkter. Skärets vägförening har även lämnat förslag om en 

förlängning av sträckningen förbi vändslingan vid Södåkravägen fram till och in på Skäretvägen. 

Motivet är en tillgänglighetsförbättring för boende och besökande i Skäret-området. 

  

 Alternativet som avser trafikering på Nabbavägen har förordats av ett visst antal boende i området, 

men bland fastighetsägare längs Nabbavägen och även i övrigt har förslaget mötts av ett kompakt 

motstånd.  

  

 Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar Astrid Frankel som genomfört en enkät bland boende och 

samlat in namnlistor, berörda vägföreningar och övriga som lämnat synpunkter på de två alternativen. 

Med hänvisning till att Nabbavägs-alternativet saknar en bred lokal förankring, avförs det från fortsatt 

hantering. 

  

  

 2. I den skolskjutsutredning som avvaktats, föreslås bl a en linjeläggning av sträckningen Arild - 

Jonstorp - Mjöhult fram till Hjälmshult med möjlighet att byta till Helsingborgs stadsbussnät. Dvs ett 

återupplivande av den gamla linje 224 på sträckan Arild-Jonstorp, som idag är anropsstyrd och körs 

med taxibilar. 

  

  

 3.  Efter konsultation med Skånetrafiken konstaterar samhällsbyggnadsförvaltningen, att 

utformningen av busstrafiken i området öster om Arild och längs Skäldervikskusten måste diskuteras 

ytterligare och samordnas med en ev omläggning av skolskjutstrafiken i kommunen.  

  

 Ett beslut i frågan kan dröja, då utbildningsnämndens, kommunstyrelsens och Skånetrafikens 

ställningstaganden krävs liksom förhandlingar med entreprenören Nobina och med trafikverket. 

  

  

 Med vänlig hälsning 

 Ulf Peterzon 

 -------------------------------------- 

 Planeringsstrateg 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Stationshuset 

 263 82 HÖGANÄS 

 e-post: ulf.peterzon@hoganas.se  

 tel: 042-33 71 92 
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