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Tillfällig hållplats Pildammsvägen, december 2021Information tillfälligt
hållplatsläge Pildammsvägen linje 150
Från och med tidtabellskiftet i december 2021 kommer linje 150 trafikera Pildammsvägen,
istället för som idag Mobila/Södervärn/Bergsgatan och Djäknegatan. Linjen kommer att
kopplas ihop med linje 142 och blir då en genomgående linje med sträckningen Vellinge Klågerup. Den permanenta hållplatsen på Pildammsvägen kommer att byggas och planeras
stå färdig våren/sommaren 2022, fram tills dess måste det finnas möjlighet att stanna på
Pildammsvägen.
Objektsgodkännande 3371 Busshållplats Pildammsvägen beslutades i Tekniska nämnden
2021-05-25 och beskriver den permanenta hållplatslösningen
I linjenätsutredningen framgår det tydligt att förändringen gällande linjesträckning måste
göras i samband med ny trafikupphandling, där det nya avtalet är linje 150 ingår drar igång i
december 2021, och att förändringen görs för att avlasta Södervärn och Djäknegatan.
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Körbanebredden på Pildammsvägen är 7 meter, det är därmed goda mått för att det inte ska
bli stopp eller hinder på sträckan när bussen stannar vid hållplatsläget, bussen kommer ligga
kvar i samma körbana hela tiden efter stopp vid hållplatsläget fortsätter efter korningen mot
Slottsgatan. 6 parkeringsplatser måste tillfälligt tas bort på den östra sidan för att möjliggöra
ett hållplatsläge, på västra sidan är det redan idag parkeringsförbud.

Fram tills de permanenta lägena står klara under 2022 är det endast linje 150 som kommer
stanna på dessa hållplatslägen, linje 3 kommer göra detta först när de permanenta lägena står
klara.
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De tillfälliga hållplatslägena kommer enbart bli utrustade med hållplatsstolpe, ingen annan
infrastrukturåtgärd kommer genomföras. Placeringen av de tillfälliga lägena är väl valda, dels
för närheten till det reglerade övergångställe vid Carl Gustafs väg, dels att placeringen av
dessa hållplatser inte kommer störa under byggtiden av de permanenta lägena.
I samband med den nya linjesträckningen kommer linjen angöra andra idag befintliga
hållplatser, b la Södertorp som då ersätter hållplats Mobilia och Stadsbiblioteket som skapar
närhet till Gustav Adolfs torg/Djäknegatan. Även ett tillfälligt hållplatsläge med
hållplatsstolpe vid Slagthuset på Jörgen Kocksgatan måste skapas i december 2021, fram till
permanent läge och körväg på Carlsgatan står färdig.

Dagens tidtabell för linje 150 är snarlik den som kommer gälla från december 2021, då med
linjesträckning Vellinge – Malmö – Klågerup.

