
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yta för bild  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SAMRÅDSHANDLING 

Väg 108 Staffanstorp-Lund, mötesfri landsväg 

Staffanstorps kommun, Skåne län 

Vägplan, datum 2019-10-14 

Projektnummer: 150690 

Förnyat samråd avseende busshållplats 

vid Knästorp 



 
 

T
M

A
L
L
 0

0
9
5
 

S
a
m

rå
d
s
u
n
d
e
rl
a

g
  

6
.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket 
Postadress: Box 366, 201 23 Malmö 
E-post: trafikverket@trafikverket.se 
Telefon: 0771-921 921 

Dokumenttitel: SAMRÅDSHANDLING 

Författare: Trafikverket och Tyréns AB 

Dokumentdatum: 2019-10-14 

Ärendenummer: TRV 2015/56459 

Åtgärdsnummer: 150690 

Uppdragsnummer: V8850648 

Version: 1.0 

Kontaktperson: Torbjörn Sundgren, Trafikverket 

 

Kartmaterial: ©Lantmäteriet Medgivande I2013/0123 

 

 

  



   
 

T
M

A
L
L
 0

0
9
5
 

S
a
m

rå
d
s
u
n
d
e
rl
a

g
  

6
.0

 

Förnyat samråd avseende busshållplats vid Knästorp 

Trafikverket Region Syd har tagit fram en vägplan för ombyggnaden av väg 108 mellan Staffanstorp 

och Lund. Ombyggnaden omfattar en breddning av befintlig väg till 2+2 körfält med mitträcke och 

dimensionerande hastighet 100 km/h. Vägplanen för projektet fastställdes av Trafikverket den 22 

januari 2018, men beslutet överklagades kort därefter. Överklagandet gällde beslutet att ta bort 

busshållplatsen vid Knästorp.  

Trafikverket Region Syd har på uppdrag av regeringen kompletterat beslutsunderlaget med en 

utredning av tre olika alternativ för en trafiksäker hållplats vid Knästorp. Utredningen är daterad 

2019-02-08 och omfattade följande alternativ: 

- Alternativ 1 – hållplats vid befintligt läge med ny planskild passage (brokonstruktion) för 

gång- och cykeltrafik. 

- Alternativ 2 – hållplats i anslutning till den planskilda cykelvägspassagen vid Dynnbäcken 

med breddade broar för accelerationssträckor. 

- Alternativ 3 – hållplats i  anslutning till den planskilda cykelvägspassagen vid Dynnbäcken 

med förskjutet läge så att breddning av broar för accelerationssträckor undviks. 

Av de tre alternativen bedöms alternativ 3 vara det bästa alternativet ur funktions- och 

kostnadsperspektiv. 

Den 22 augusti 2019 beslutade regeringen att upphäva Trafikverkets beslut att fastställa vägplanen och 

återlämnande ärendet till Trafikverket för ny behandling. Regeringen gör bedömningen att 

ombyggnaden av väg 108 till 2+2 körfält med mittseparering inte bör medföra försämrade möjligheter 

till kollektivtrafik, och att vägplanen skulle kunna innehålla en trafiksäker busshållplats som ersätter  

befintlig hållplats vid Knästorp.  

Trafikverket Region Syd genomför därför en omarbetning av vägplanen och första steget är ett förnyat 

samråd med avseende på busshållplatsen i Knästorp. Denna vägplan med status samrådshandling 

omfattar därför huvudsakligen ovan nämnda utredning daterad 2019-02-08 (PM Busshållplats på väg 

108 vid Knästorp). 

 

 

Torbjörn Sundgren, projektledare 

Trafikverket Region Syd 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Väg 108 går från Trelleborg till väg E4 vid Åsljunga. Delen mellan Staffanstorp 
och Lund utgör ett viktigt pendlingsstråk samt är en viktig förbindelse till 
Sturups flygplats från Lund och norrifrån. Vägen har stora trafikmängder och 
saknar mötesseparering. Hastighetsbegränsningen är 80 km/h. Den höga 
trafikbelastningen i förhållande till vägens standard innebär bristande 
framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Trafikverket planerar bygga om väg 108 mellan Staffanstorp och Lund till en 
mötesfri 2+2-väg för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten. 

Vägplan för projektet har tagits fram, vilken också har beslutat fastställas. 

Beslutet att fastställa vägplanen har dock överklagats, där skälet är att 
vägplanen utgår från att busshållplats Knästorp ska dras in och därför inte 
omfattar en utbyggnad och anpassning av hållplatsen till den ombyggda vägen. 
Regeringen har anmodat Trafikverket att komplettera beslutsunderlaget för 
vägplanen med ytterligare utredning för en säker busshållplats. 

1.2. Syfte 
Denna utredning syftar till att studera utformning av tre alternativa lägen för en 
utbyggnad av hållplats Knästorp, anpassad till ombyggd väg 108 där anslutande 
gång- och cykelvägar korsar väg 108 planskilt. De olika alternativen ska 
översiktligt utvärderas med avseende på bland annat tillgänglighet, 
framkomlighet och säkerhet för olika trafikantslag liksom på 
omgivningspåverkan och kostnader. 

 

2. Förutsättningar 

2.1. Befintliga hållplatser 
Idag finns en hållplats, Knästorp väg 108, placerad vid korsningen med 
Knästorpsvägen/Södra Knästorpsvägen. Båda hållplatslägena är utformade som 
fickhållplatser, placerade omkring 100 m på respektive håll från korsningen. 
Båda hållplatsfickorna är också skyltade som parkeringsfickor. 

Bussresenärer tar sig till och från hållplatsen via Knästorpsvägen respektive 
Södra Knästorpsvägen samt via vägrenarna på väg 108. Det saknas separata 
gång- och cykelvägar och väg 108 måste korsas i plan. Hastighetsbegränsningen 
på väg 108 är 80 km/h. Automatisk hastighetsövervakning (ATK) finns strax 
innan hållplatsfickorna i båda riktningarna. 

2.2. Busstrafik 
Väg 108 trafikeras idag av regionbusslinjerna 102, 165 och 166. På väg 108 går 
under ett vardagsdygn drygt 120 bussar per riktning och under högtrafiktid  
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12 bussar per timme och riktning. Av dessa trafikeras busshållplatsen Knästorp
med linjerna 102 och 165 med 36 bussar per riktning och dygn respektive
4 bussar per riktning och timme under högtrafiktid.

Hållplatsen Knästorp väg 108 hade, enligt underlag från Skånetrafiken, 1 803
påstigande under 2018. Antalet påstigande personer per vardagsdygn var totalt 
5-7 st.

2.3. Biltrafik
Väg 108 trafikeras idag av 11 400 fordon per årsmedeldygn, varav cirka 10 % är
tunga fordon. Enligt framtagen trafikprognos antas trafikmängden år 2043 vara
17 200 fordon per årsmedeldygn, varav 11 % tung trafik.

2.4. Ombyggnad av väg 108
Väg 108 planeras byggas om till mötesfri landsväg med två körfält i båda
riktningarna på hela sträckan mellan Staffanstorp och trafikplats Lund S. Vägen
dimensioneras för 100 km/h, vilket också är den förväntade
hastighetsbegränsningen på sträckan.

Den nya vägstandarden, tillsammans med antagna framtida trafikmängder,
innebär att oskyddade trafikanter helt bör separeras från biltrafiken, både längs
med och tvärs väg 108.

 

3. Hållplatsutformning 

3.1. Utformningskrav och -råd enligt VGU 
I Krav för Vägars och gators utformning (TRVK 2015:086) anges att 
”fickhållplatsen ska vid behov förses med accelerationsfält”. (I övrigt anges att 
fickhållplats normalt placeras efter korsning och att möjlighet för gående ska 
finnas att korsa vägen i två steg via spärrområde, men dessa krav är inte aktuella 
i fallet med väg 108 mellan Staffanstorp och Lund, då vägen inte kommer ha 
några korsningar alls och eftersom det blir två körfält i båda riktningarna är det 
inte aktuellt med gångpassage i plan). 

I Råd för Vägars och gators utformning (TRVR 2015:087) anges följande: 

” Vid ombyggnad till mötesfri väg med utfart till ett körfält ska 
accelerationsfält övervägas. När mer än 10 bussar per dygn stannar vid 
hållplatsen bör accelerationsfält alltid anläggas. Vid 2-10 bussar per dygn bör 
accelerationsfält anläggas vid en dimensionerande trafik (ÅDT-DIM) av 
≥8.000 fordon per dygn. Vid endast en stannande buss per dygn bör 
accelerationsfält anläggas vid ≥10.000 fordon per dygn. Accelerationsfält bör i 
princip utföras som för avskild hållplats.” 

Då hållplatsen Knästorp väg 108 trafikeras av 36 bussar per riktning och 
vardagsdygn bör den alltså enligt VGU förses med accelerationsfält. 
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3.2. Utformningsråd enligt Skånetrafikens hållplatshandbok 
Skånetrafikens typritning ST 10 M 06, tillhörande Skånetrafikens 
hållplatshandbok, visar principlösning för bussficka på 2+1-väg (mötesfri väg). 
Ritningen anger att vid hastighet 100 km/h på vägen ska ett 125 m långt 
accelerationsfält anläggas om hållplatsläget ligger vid en enfältssträcka. På 
ritningen anges också att ”accelerationsfält bör anläggas även vid 2 körfält då 
ÅDT >8000”. 

Eftersom trafikmängden på väg 108 klart överstiger 8 000 fordon per 
årsmedeldygn (prognosen för år 2043 är drygt 17 000, d.v.s. mer än dubbelt så 
mycket) så bör accelerationsfält anläggas i båda riktningar enligt Skånetrafikens 
hållplatshandbok. 

3.3. Slutsatser och förslag till principutformning 
Enligt både VGU och Skånetrafikens hållplatshandbok bör en hållplats på 
ombyggd väg 108 förses med accelerationsfält i båda riktningarna. I båda fallen 
överstiger buss- och/eller biltrafiken de angivna gränsvärdena för när detta 
behövs med råge. 

Accelerationsfälten är till för att öka busstrafikens framkomlighet, genom att ge 
bussarna möjlighet att accelerera i eget körfält till hastigheter nära den 
genomgående trafikens hastighet och därefter lättare väva in bland övrig trafik. I 
stället för att vänta på tillräckligt stora tidsluckor för att kunna köra ut i 
genomgående körfält i låg hastighet direkt från hållplatsläget. 

Varken VGU eller Skånetrafikens hållplatshandbok anger att retardationskörfält 
behöver anläggas. Retardationsfält ger i princip inga fördelar för busstrafiken. 
För bussarna är det ingen skillnad att retardera i det genomgående körfältet 
eller i eget, särskilt, körfält. Nyttan med ett retardationsfält är i så fall för den 
genomgående övriga trafiken, som då slipper bromsa in bakom en buss som är 
på väg att stanna vid hållplats. Men VGU ger alltså inga krav eller råd att 
anlägga detta, oavsett trafikmängder. På väg 108 kommer det dessutom vara två 
körfält i båda riktningarna, vilket minskar nyttan med ett retardationsfält 
ytterligare, eftersom fordon bakom en inbromsande buss har möjlighet att köra 
om via det andra körfältet. 

 

Med hänsyn till trafikmängderna på väg 108, bör en eventuell hållplats på väg 
108 mellan Staffanstorp och Lund förses med accelerationsfält i båda 
riktningarna för att underlätta för busstrafiken och förbättra dess 
framkomlighet. Accelerationsfälten bör utformas med mått enligt 
Skånetrafikens hållplatshandbok, typritning ST 10 M 06, d.v.s. ett 125 m långt 
accelerationsfält och därefter en 40 m lång utspetsning. Infarten till 
hållplatslägena bör utformas enligt samma typritning, d.v.s. med en 19 m lång 
utvinkling och därefter en 14 m lång sträcka innan busshållplatsens plattform. 
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4.  Anslutande gång- och cykelvägar 
Hållplatsen ska vara trafiksäker och tillgänglig, även för rörelsehindrade. 

Med hänsyn till utformning, hastighet och trafikmängder på väg 108, det vill 
säga mötesseparerad väg med 2+2 körfält, hastighetsgräns 100 km/h och 
prognosticerat 17 000 fordon per årsmedeldygn år 2043, är endast planskild 
passage av vägen en acceptabel lösning för att bussresenärer ska nå 
hållplatsläget på motsatta sidan av vägen, med avseende på både trafiksäkerhet 
och tillgänglighet. Med hänsyn till det öppna landskapet förutsätts att 
planskildheter utgörs av en gång- och cykelport under väg 108.  

Busshållplatsen ska vara tillgänglig för rörelsehindrade, vilket bland annat 
innebär att både hållplatsläge och anslutande gångvägar ska vara anpassade för 
detta. I denna utredning är utgångspunkten att gångvägarna dimensioneras för 
rullstol, det vill säga att det ska finnas en anslutande gångväg med som mest 2 % 
lutning. För att ta upp höjdskillnaden på omkring 4 m mellan gång- och 
cykelporten och hållplatslägen, blir anslutande gångvägar därmed upp emot  
200 m långa. En möjlig lösning kan också vara att ha brantare lutning men med 
återkommande vilplan, antingen på eller vid sidan av gångvägen. Den 
genomsnittliga lutningen kan då ökas till som mest omkring 4 %.  

 

5. Alternativ placering och utformning  
Tre alternativa placeringar av hållplats och anslutande gång- och cykelvägar har 
tagits fram och studerats. Anslutande gång- och cykelvägar i framtagna skisser 
ska ses som exempel på möjliga sträckningar, bland annat för att se vilka 
längder som krävs. Sträckningarna kan modifieras och optimeras i eventuellt 
kommande detaljprojektering med avseende på till exempel intrång och 
påverkan på kulturmiljö, markanvändning och landskapsbild. Anslutningar till 
respektive hållplatsläge skulle kunna betraktas som renodlade gångvägar (som 
inte behöver dimensioneras för cykeltrafik) om cykelparkeringar anläggs på den 
genomgående gång- och cykelbanan. I så fall kan linjeföringen göras med 
betydligt mindre radier än i framtagna skisser vilket kan minska intrånget. 

5.1. Alternativ 1 – hållplats vid befintligt läge 
Alternativ 1 innebär att en hållplats placeras nära där befintlig hållplats ligger, 
det vill säga i anslutning till Knästorpsvägen/Södra Knästorpsvägen. Se bild 1 
samt ritning 201T0501. 

En gång- och cykelport kan placeras strax norr om nuvarande korsning (som 
planeras stängas) och gång- och cykelvägen ansluter till de enskilda vägarna på 
respektive sida om väg 108. Från de enskilda vägarna går också anslutande 
gångvägar till respektive hållplatsläge. För att skapa genvägar föreslås att 
trappor anläggs mellan gång- och cykelvägen genom porten till anslutningarna 
till hållplatserna.  
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Bild 1. Alternativ 1 – hållplats vid befintligt läge

På nordöstra sidan av väg 108 måste uppehåll göras i bullerskyddsvallen förbi
gång- och cykelporten och hållplatsen. För att upprätthålla bullerskyddet kan en
bullerskyddsskärm i stället anläggas på denna del. Bullerskyddsskärmen bör
placeras så nära väg 108 som möjligt för att få bäst effekt, förbi gång- och
cykelporten i direkt närhet till väg 108 och vid hållplatsen direkt bakom
hållplatsplattformen. Förbi anslutande gångväg måste uppehåll göras i
bullerskyddsskärmen och det är då viktigt att skärmarna går omlott för att
behålla den skärmande effekten.

Alternativ 1 innebär att en extra gång- och cykelport måste anläggas utöver den
planerade bron nära Dynnbäcken.

En tänkbar möjlighet är att anslutningen mellan Knästorpsvägen och Södra
Knästorpsvägen byggs som en enskild väg vilket skulle ge möjlighet för lokal
trafik, inte minst inom jordbruksnäringen, att passera väg 108 utan långa
omvägar via trafikplats Lund S eller via Staffanstorp. Sannolikt bör dock porten
ha begränsad fri höjd med tanke på lutningen på anslutande vägar. Detta har
inte studerats i denna utredning utan ska mer ses som en tänkbar lösning att
eventuellt studera vidare.
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5.2. Alternativ 2 – hållplats vid Dynnbäcken, med breddade broar 
I alternativ 2 placeras hållplatsen vid den befintliga gång- och cykelvägen längs 
Dynnbäcken och den nya gång- och cykelporten där, som i vägplanen ersätter 
den befintliga porten. Se bild 2 samt ritning 201T0502. 

Hållplatslägena placeras så nära gång- och cykelporten som möjligt för att 
möjliggöra korta gångvägar. För att uppfylla kraven för tillgänglighet måste dock 
anslutande gångvägar till respektive hållplatsläge bli cirka 200 m långa på grund 
av höjdskillnaden. Korta gångvägar kan skapas med hjälp av trappor.  
Sträckningen av den anslutande gångvägen på nordöstra sidan måste anpassas 
till utformningen av det tänkta dagvattenmagasinet. 

 

 

Bild 2. Alternativ 2 – hållplats vid Dynnbäcken, med breddad bro

Båda hållplatslägena föreslås placeras på nordvästra sidan om Dynnbäcken för
att undvika en ytterligare bro över denna, vilket annars skulle krävas för att nå
hållplatslägena från gång- och cykelvägen. På nordöstra sidan av väg 108
hamnar hållplatsfickan helt norr om gång- och cykelporten. På sydvästra sidan
kommer däremot accelerationsfältet gå över både gång- och cykelporten liksom
bron över Dynnbäcken. Båda dessa broar måste därför breddas med cirka 3 m i
detta alternativ.
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5.3. Alternativ 3 – hållplats vid gång- och cykelport vid 
Dynnbäcken, utan breddade broar 

I alternativ 3 placeras också hållplatsen i närheten av den befintliga gång- och 
cykelvägen längs Dynnbäcken och den nya gång- och cykelporten där, som i 
vägplanen ersätter den befintliga porten. Se bild 3 samt ritning 201T0503. I 
detta alternativ placeras dock båda hållplatslägena så att broarna över gång- och 
cykelvägen respektive Dynnbäcken inte behöver breddas. Det löses genom att 
hållplatsläget på sydvästra sidan av väg 108 placeras längre mot Lund så att 
accelerationssträckan hinner avslutas innan gång- och cykelporten. 
Hållplatsläget hamnar då knappt 200 m nordväst om gång- och cykelporten, 
vilket ger bra förutsättningar för att skapa anslutande gångbana med acceptabel 
lutning utan extra omvägar. Hållplatsläget hamnar så nära Södra 
Knästorpsvägen att en anslutning till denna bara behöver bli cirka 80 m. Med 
denna föreslagna extra anslutning skapas tillgänglighet till hållplatsen från 
bebyggelsen längs Södra Knästorpsvägen. 

 

 

Bild 3. Alternativ 3 – hållplats vid Dynnbäcken, utan breddad bro 

Även på nordöstra sidan av väg 108 föreslås en extra anslutande gång- och 
cykelväg, cirka 200 m lång, fram till Knästorpsvägen för att öka närhet och 
tillgänglighet för bebyggelsen längs denna. Hållplatsläget placeras därför längre 
mot nordväst, cirka 150 m från gång- och cykelporten. Sträckningen av 
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anslutningen från gång- och cykelvägen längs Dynnbäcken måste anpassas till 
utformningen av det tänkta dagvattenmagasinet. 

Hållplatsen kan med denna lösning nås från både Knästorpsvägen respektive 
Södra Knästorpsvägen, liksom från den befintliga gång- och cykelvägen längs 
Dynnbäcken. 

 

6. Utvärdering av hållplatsalternativ 

6.1. Trafik och trafikanter 

6.1.1. Bussresenärer 
Att behålla hållplats Knästorp på väg 108 ger fortsatt möjlighet för boende och 
verksamma i Knästorp med omnejd att resa med buss. Nuvarande hållplats har 
omkring 7 påstigande resenärer totalt i båda riktningarna under en 
medelvardag. Idag måste dock bussresenärer korsa väg 108 i plan, vilket innebär 
dålig framkomlighet och låg trafiksäkerhet. Med en trafiksäker och trygg 
planskild passage skulle förutsättningar skapas för att fler väljer bussen.  

Alternativ 1 ligger närmast omgivande bebyggelse och med anslutning till 
Knästorpsvägen, vilket ger störst närhet och bäst tillgänglighet för Knästorp 
med omnejd. 

Alternativ 1 har också anslutning till Södra Knästorpsvägen vilket ger fortsatt 
tillgång till hållplatsen från den spridda bebyggelsen kring denna väg liksom 
från Ädelholm.  

Även alternativ 3 har, liksom alternativ 1, kopplingar till både Knästorpsvägen 
och Södra Knästorpsvägen, vilket ger samma tillgänglighet till både Knästorp 
med omnejd och bebyggelsen sydväst om väg 108, inkl. Ädelholm. Avståndet till 
hållplatsen är dock något längre än i alternativ 1 för de allra flesta, särskilt 
eftersom passagen till andra sidan av väg 108 ligger ”på fel håll”, vid 
Dynnbäcken.   

I alternativ 2 har hållplatsen bara anslutningar till befintlig gång- och cykelväg 
längs Dynnbäcken, vilket innebär att avståndet till hållplats från Knästorp med 
omnejd är längre än i övriga alternativ. Samtidigt kan hållplatsen inte nås från 
Södra Knästorpsvägen. Totalt sett har alternativ 2 sämst tillgänglighet. 
(Alternativ 2 kan kompletteras med anslutningar till Södra Knästorpsvägen och 
eventuellt också Knästorpsvägen, precis som i alternativ 3. Dessa skulle dock bli 
längre. Och även med dessa skulle hållplatsen fortfarande ha längst avstånd till 
omgivande bebyggelse.) 

För genomresande bussresenärer mellan Staffanstorp och Lund innebär en 
utbyggnad av hållplats på väg 108 en viss restidsförlängning. 
Resandeströmmarna mellan Staffanstorp och Lund är stort och antalet på- och 
avstigande på hållplats Knästorp är mycket litet i förhållande till detta. 
Samtidigt är det idag bara 36 av totalt 120 bussar per riktning och dygn som 
trafikerar hållplats Knästorp. Om likande trafikering fortsätter, samtidigt som 
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antalet bussar som faktiskt stannar vid hållplatsen är litet då antalet på- och
avstigande är få, så blir den totala restidsförlängningen för genomresande
bussresenärer liten.

Den sammanvägda påverkan på antalet resande i stråket väg 108 mellan
Staffanstorp och Lund bedöms vara mycket liten.

6.1.2. Boende i området
I ombyggnaden av väg 108 till mötesfri väg med 2+2 körfält stängs 
Knästorpsvägen och södra Knästorpsvägen. Det innebär att möjligheten att ta
sig tvärs väg 108 tas bort på hela sträckan mellan Staffanstorp och trafikplats
Lund södra vilket ger en stor barriärpåverkan och långa omvägar för de som vill
ta sig mellan områdena på ömse sidor av väg 108.

I alternativ 1 och 3 skapas möjlighet för gående och cyklister att på ett säkert sätt
korsa väg 108, vilket ökar tillgängligheten mellan Knästorp med omnejd på
nordöstra sidan av väg 108 och bebyggelsen längs Södra Knästorpsvägen samt
Ädelholm på sydvästra sidan. Alternativ 1 har kortare väg än alternativ 3.

I alternativ 2 saknas förbindelse till Södra Knästorpsvägen på sydvästra sidan,
vilket gör att det inte finns någon koppling mellan bebyggelsen på respektive
sida av vägen och barriäreffekten kvarstår.

6.1.3. Busstrafiken
En utbyggnad av hållplats på väg 108 mellan Staffanstorp och Lund innebär att
bussar i vissa linjer kommer angöra hållplatsen då avstignings- och/eller
påstigningsbehov finns.

Eftersom det kan vara svårt att på längre håll se om det finns påstigande vid
hållplatsen, måste sannolikt viss retardation ske för samtliga bussar som
trafikerar hållplatsen för att ha beredskap och tillräckligt låg hastighet för
eventuell inbromsning till hållplats. Bussar som ska angöra hållplatsen
retarderar ute på vägen, men det ger ingen negativ påverkan på busstrafiken.

Med hjälp av accelerationssträckorna kan hållplatsen lämnas och acceleration
ske utan anpassning till övrig trafik, och vävningen in bland övrig trafik
underlättas då hastighetsskillnaden är liten.

Sammantaget är påverkan på busstrafiken liten, särskilt med hjälp av
accelerationssträckorna som underlättar för bussens framkomlighet.  De olika
alternativen skiljer sig inte åt när det gäller påverkan på busstrafiken.

6.1.4. Biltrafik
För biltrafiken innebär en hållplats på väg 108 viss påverkan på
framkomligheten, eftersom bussar som ska angöra hållplatsen bromsar in ute på
vägen i genomgående körfält. Utifrån resandestatistiken bedöms dock antalet
bussar som stannar vid hållplatsen vara litet. Dessutom kommer det vara två
körfält på väg 108, i båda riktningarna, vilket gör att fordon bakom en
inbromsande buss har möjlighet att köra om via det andra körfältet.
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Sammantaget är påverkan på biltrafiken liten och alternativen skiljer sig inte åt.

6.2. Trafiksäkerhet
För bussresenärerna innebär samtliga alternativ ökad trafiksäkerhet då väg 108
inte behöver korsas i plan.

I alternativ 2 och 3 finns en viss risk för att bussresenärer smiter över väg 108,
från ena hållplatsläget till det andra, för att i ena riktningen slippa gå omvägen
via gång- och cykelporten. Med tanke på trafikmängden på vägen och att vägen
har 2+2 körfält och mitträcke, bedöms dock risken vara liten.

För bil- och busstrafiken innebär hållplatsen en viss ökad trafiksäkerhetsrisk, då
bussar bromsar in vid och ibland angör vid hållplatsen. Antalet bussar som
stannar vid hållplatsen bedöms dock vara relativt litet så totalt sett är påverkan
liten och de olika alternativen skiljer sig inte åt.

6.3. Omgivningspåverkan

6.3.1. Landskap
En utbyggnad av hållplats längs väg 108 innebär i samtliga alternativ fler nya
vägar i landskapet. I de flesta fall går dessa dock i skärning och planskildheterna
går under väg 108, vilket ger mindre påverkan på landskapsbilden.

I alternativ 1 måste uppehåll göras i bullerskyddsvallen förbi hållplats och
planskildhet och vallen ersätts med bullerskyddsskärm, vilket skulle utgöra ett
nytt element i landskapet. Samtidigt ges den långa bullerskyddsvallen ett
avbrott, som skapar variation.

Sammantaget bedöms hållplatsen, oavsett alternativ, ha relativt liten påverkan
på landskapsbilden.

6.3.2. Natur- och kulturmiljö
Det finns inga identifierade värden enligt genomförd Naturvärdesinventering
som påverkas i något av alternativen för hållplats längs väg 108.

 

Närområdet är mycket fornlämningsrikt, framför allt avseende boplatser med 
mera från järnåldern. Mest känd är Uppåkra som nyttjades under nästan  
1000 år och som betraktas som en föregångare till Lund. Senare tiders 
undersökningar och forskning har visat att Uppåkra omgavs av flera 
”satellitbyar” med olika inriktning. En av dessa satelliter har påträffats vid 
Dynnbäcken. Inriktningen här var exklusivt hantverk. 

Trafikverket har genomfört arkeologisk utredning steg 1, arkeologisk utredning 
steg 2 och arkeologisk förundersökning. Vid Dynnbäcken, både på den södra och 
norra sidan av väg 108, finns omfattande lämningar från järnåldern, som 
kommer att bli föremål för en arkeologisk undersökning. Dessa berörs både i 
alternativ 2 och 3. I området kring korsningen med Knästorpsvägen och Södra 
Knästorpsvägen gjordes en arkeologisk förundersökning som gav en del resultat 



 

14 
 

men inte tillräckligt mycket för att ytan skulle gå vidare till arkeologisk 
undersökning. 

Alternativ 1 tar mark i anspråk inom ett område som tidigare delvis undersökts. 
Här framkom spår efter en boplats. Frekvensen på anläggningar var inte så stor 
men det utesluter inte att tätheten kan vara betydligt större på den södra sidan 
av väg 108. Kostnaden för en förundersökning skulle kunna röra sig om  
0,2–0,3 mkr. Om det skulle krävas en arkeologisk undersökning kan man räkna 
med 0,5–1,5 mkr. Totalt bedöms arkeologiska undersökningar i alternativ 1 
kunna kosta 0,7–1,8 mkr. 

Alternativ 2 och 3 tar mark i anspråk i ett mycket fornlämningstätt område med 
byggnadslämningar, ugnar, kulturlager och omfattande fynd. Eftersom området 
är väl känt och definierat kan man möjligen gå direkt på en arkeologisk 
undersökning. Det är oklart om länsstyrelsen kräver att små impedimentytor 
också ska undersökas. Om man endast utgår från mark som exploateras är det 
realistiskt att tro att kostnaden kan uppgå till 2–3 mkr. Skulle dessutom 
impedimentytorna undersökas ökar kostnaden med 1,0–1,5 mkr. Totalt bedöms 
arkeologiska undersökningar i alternativ 2 och 3 kunna kosta 3,0–4,5 mkr. 

Kostnadsbedömningarna ovan är uppskattningar utifrån nu känd kunskap. 
Dessa kan variera något beroende på den slutliga utformningen, länsstyrelsens 
bedömning av impedimentytor och fornlämningarnas omfattning och 
komplexitet. 

6.3.3. Markanvändning 
Samtliga alternativ innebär ytterligare intrång i jordbruksmark och som tas i 
anspråk permanent.   

Alternativ 1 och 2 bedöms ta maximalt omkring 0,8 ha i anspråk för nytt 
vägområde medan alternativ 3 tar maximalt omkring 1,5 ha. 

6.3.4. Störningar 
En utbyggnad av hållplats på väg 108 mellan Staffanstorp och Lund bedöms inte 
innebära någon ytterligare påverkan avseende buller vid närliggande bebyggelse 
i något av de studerade alternativen. Detta förutsatt att bullerskyddsskärmarna i 
alternativ 1 utförs med tillräcklig höjd och att dessa placeras omlott vid 
anslutande gångväg till hållplats, så att bullerskyddseffekten bibehålls.  
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6.4. Kostnad
Kostnaden för utbyggnad av hållplats och anslutande gång- och cykelvägar har
bedömts översiktligt för de olika alternativen. Kostnaderna i tabell 1 avser
anläggningskostnad, det vill säga exklusive till exempel projekterings- och
byggherrekostnader samt kostnader för arkeologi. Den högre kostnaden

 för alt. 1 beror på att ytterligare en GC-port behöver anläggas.

 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Anläggningskostnad 7,2–8,8 3,6–4,5 3,5–4,3

Tabell 1. Bedömd anläggningskostnad i miljoner kronor. Till detta kommer
projekterings- och byggherrekostnad på ca 20 %.
 

I tabell 2 anges summan av anläggningskostnader och kostnader för arkeologi 
för respektive alternativ. 
 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

Anläggningskostnad + 
kostnad för arkeologi 

7,9–10,6 6,6–9,0 6,5–8,8 

Tabell 2. Bedömd summa av anläggningskostnad+ kostnad för arkeologi i miljoner kronor.  

 

7.  Sammanfattning och slutsats 
En eventuell busshållplats bör förses med accelerationsfält med hänsyn till 
trafikintensiteten på vägen, både avseende antalet bussar som angör hållplatsen 
liksom förbipasserande övrig trafik. Retardationskörfält behövs inte då det inte 
ger några fördelar för bussen och då fordon bakom inbromsande buss har 
möjlighet att gå ut i omkörningsfältet. 

Samtliga alternativ ger en trafiksäker hållplats med planskild korsning av väg 
108 för bussresenärerna. Alternativ 2 och 3 innebär viss risk för smitväg över 
väg 108 i plan, för bussresenärer som vill slippa gå omvägen via gång- och 
cykelporten. Med tanke på trafikmängden på vägen och att vägen har 2+2 
körfält och mitträcke, bedöms dock risken vara relativt liten. 

Påverkan på busstrafik och biltrafik längs väg 108 är liten.  

Alternativ 1 och 3 ger fortsatt god tillgänglighet till hållplats för närliggande 
bebyggelse såväl nordost som sydväst om väg 108. Alternativ 2 har något kortare 
avstånd till och från hållplatsen än alternativ 3. 

Alternativ 2 har längst avstånd till hållplats och kan bara nås från bebyggelsen 
nordost om väg 108. 

Alternativ 1 och 3 ger också en säker koppling för gående och cyklister mellan 
bebyggelsen på ömse sidor om väg 108, vilket väsentligt minskar vägens 
barriäreffekt. I alternativ 2 saknas förbindelse till Södra Knästorpsvägen på 
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sydvästra sidan, vilket gör att det inte finns någon koppling mellan bebyggelsen 
på respektive sida av vägen och barriäreffekten kvarstår. 

Påverkan på landskapsbild bedöms vara liten i samtliga alternativ, då merparten 
av tillkommande vägar går i skärning och då planskildheterna går under  
väg 108. 

Det finns inga kända naturvärden som bedöms påverkas av något av 
alternativen.  

Däremot är området mycket fornlämningsrikt och samtliga alternativ innebär 
intrång i ytor med kända lämningar. Särskilt alternativ 2 och 3 tar mark i 
anspråk där undersökningar visar på ett mycket fornlämningstätt område. 
Alternativ 1 bedöms, utifrån nu känd kunskap, ha en kostnad för arkeologi på 
0,7–1,8 mkr. I alternativ 2 och 3 bedöms kostnaden bli 2,0–4,5 mkr. 

Samtliga alternativ innebär permanenta intrång i jordbruksmark. Alternativ 3 
gör mest intrång medan alternativ 1 och 2 är likvärdiga i detta avseende. 

Inget av alternativen bedöms innebära någon ytterligare påverkan avseende 
bullerstörningar för närliggande bebyggelse. 

Alternativ 1 bedöms ha högst anläggningskostnad, 7,2–8,8 mkr. Det beror bland 
annat på att alternativet innebär ytterligare en gång- och cykelport under  
väg 108 med tillhörande gång- och cykelväg. 

I alternativ 2 måste broarna över Dynnbäcken respektive gång- och cykelvägen 
längs denna förlängas med cirka 3m på grund av att accelerationsfältet i riktning 
mot Staffanstorp går förbi dessa broar. Anläggningskostnaden för alternativ 2 
bedöms vara 3,6–4,5 mkr. 

Alternativ 3 bedöms ha lägst anläggningskostnad, 3,5–4,3 mkr. 

 

Sammantaget blir funktionen bristfällig i alternativ 2 då hållplatsen inte kan nås 
från bebyggelsen på sydvästra sidan av väg 108 och då den inte bidrar till att 
minska barriäreffekten av väg 108.  

Alternativ 3 ger nästan samma tillgänglighet som alternativ 1. Hållplatsen kan 
nås från bebyggelsen på båda sidor av väg 108, om än med något längre avstånd. 
Alternativ 3 är dock betydligt mindre kostsamt än alternativ 1 eftersom ingen 
extra gång- och cykelport anläggs i detta alternativ. 

Omgivningspåverkan liksom påverkan på trafiken längs väg 108 bedöms vara i 
princip likvärdig i de olika alternativen. Detta gäller förutom påverkan på 
kulturmiljön, där alternativ 2 och 3 bedöms ha mycket stor påverkan avseende 
fornlämningar, något mindre i alternativ 1. Kostnaderna för arkeologi kommer 
vara betydande för att bygga ut hållplatsen, särskilt i alternativ 2 och 3. 

 

Att behålla hållplats Knästorp väg 108 och bygga ut denna för att anpassas för 
den nya vägutformningen, ger fortsatt tillgång till kollektivtrafik för bebyggelsen 
i området kring väg 108. Antalet som nyttjar hållplatsen idag är litet (i medeltal 
cirka 7 påstigande i båda riktningarna under en vardag). Men med en trafiksäker 
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och trygg planskild passage skulle förutsättningar skapas för att fler väljer 
bussen. Genomresande bussresenärer längs väg 108 påverkas något negativt 
med förlängd restid jämfört med om hållplatsen upphör, men den totala 
genomsnittliga fördröjningen bedöms ändå vara liten.  

Ska hållplatsen finnas kvar och byggas ut för att anpassas för den nya 
vägutformningen så bedöms alternativ 3 vara det alternativ som uppfyller 
önskvärd funktion och samtidigt är mest kostnadseffektivt.  

Den tillkommande anläggningskostnaden + kostnader för arkeologi, 
sammanlagt 6,5–8,8 mkr, måste dock vägas mot antalet bussresenärer som 
förväntas komma att nyttja hållplatsen. 
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Bilagor/Ritningar 
 

Utformningsskisser 

Ritning 201T0501  Alternativ 1, hållplats vid befintligt läge   

Ritning 201T0502  Alternativ 2, hållplats vid Dynnbäcken,  
med breddade broar  

Ritning 201T0503  Alternativ 3, hållplats vid Dynnbäcken,  
utan breddade broar  
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