
Kollektivtrafik Genarp 
Lundaförslag kollektivtrafik Genarp 


Vi föreslår att kollektivtrafiken till Genarp utökas. Genarp är den 
tätort i Lunds kommun som har klart sämst kollektivtrafik, 
räknat per invånare 


Vi har två förslag: 

• Utöka busslinje 172 till Staffanstorp och Malmö till 
halvtimmestrafik under vardagar. Detta förslag gynnar också 
Staffanstorp. För resa mellan Lund - Genarp, kan man byta i 
Staffanstorp. En del hållplatser tas bort i Arlöv för kortare restid. 
Detta förslag är framtaget av Skånetrafiken och kan träda i kraft 
2020 om beslut fattas i samband med tidtabellsöversynen 2019. 


• Förläng busslinje 172 vidare från Genarp till Dalby och 
avskaffa samtidigt linje 162 på delsträckan Genarp-Dalby. För 
resa Genarp-Lund kan man byta i Dalby. Detta är 
kostnadsneutralt eller billigare än att driva dagens linje172 samt 
162. Linjen snabbas upp genom att vissa hållplatser tas bort så 
att hela turen går att köra på 55 minuter. Se detaljerat förslag i 
bifogad fil. Detta förslag ger Genarp bättre kommunikation med 
de östra delarna av Lunds kommun och framförallt Dalby som 
har en del service som Genarp saknar, såsom vårdcentral, 
apotek, systembolag mm. 


Idag är det väldigt få som reser med kollektivtrafik till och från 
Genarp. Förbindelserna har för dålig turtäthet och tar för lång 
tid jämfört med bilresa för att vara tillräckligt attraktiva. Detta är 
väldigt otidsenligt och inte i linje med Lunds kommuns strävan 
efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. ”Miljötänk 
ska genomsyra vår verksamhet och din vardag”. 


Under 2019 kommer nya invånare att flytta in i nybyggda 
bostäder i Genarp. En del kommer att vara flyktingar med 



uppehållstillstånd. Dessa har troligen inte tillgång till bil och får 
det svårt att ta sig till utbildning, arbetssökande, arbete och 
service med dålig kollektivtrafik. 


Då Lunds kommun inte ansvarar för kollektivtrafiken, föreslår vi 
att kommunen driver denna fråga på regionnivå och om det 
behövs bidrar med finansiering. 


Arbetet med förslaget startade upp inom ramen för Fokus 
Genarp. 


Mer information finns i bifogad fil. 
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