
 
 

 
 

Harstångapendeln  
- pilotprojekt med lokal kollektivtrafik i Flyinge- och Harlösabygden, våren 2020 

 
Sammanfattning 
Det är många på landsbygden som saknar möjligheter att åka med kollektivtrafik. Därför tog 

Flyinge Utveckling/Flyingebygden Tillsammans ett initiativ hösten 2019 till en liten 

”förstudie” eller pilotprojekt; ”Harstångapendeln” med Harlösa byalag som samarbetspartner. 

Projektet gick ut på att under en månads tid köra en minibuss mellan Harlösa och Gårdstånga 

Trafikplats utmed väg 104, tre turer på morgonen och tre turer på eftermiddagen fram och 

tillbaka, för att möjliggöra för dem utmed sträckan att testa att åka kollektivt.  

 

Projektet pågick mellan 24 februari-20 mars 2020. Turen gick mellan Harlösa och 

Gårdstånga trafikplats med stopp i Hunneberga, Hammarlunda, Holmby och Flyinge. Vi 

körde med en hyrd 8-personers buss och hade lokala chaufförer som ställde upp ideellt. Till 

projektet tryckte vi upp flyers och dekaler till bussen. Varannan vecka körde 

Flyingechaufförer och varannan harlösagänget.  

 

Det kostade inte resenärerna något att åka med i detta skede, men vi tänkte ta emot frivilliga 

bidrag, dock fick vi inga. Den som var under 18 år behövde målsmans godkännande, barn 

som inte fyllt 13 årvar tvungen att ha vuxen med sig.  

 

Man fick boka via nätet, men hade man inte möjlighet att boka genom länken eller hade 

frågor, gick det bra att skicka mail eller ringa till någon av projektledarna. Det var t ex många 

äldre som saknar tillgång till digital teknik.  

Bokningslänk:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bWaFNA1xmmCJvmW3KISrXSmy

m3gri_mYAazlvhkTNLs/edit?usp=sharing 

 
Syftet 
Vi ville med projektet undersöka hur stort behovet och intresset är för kollektivåkande utmed 

sträckan. Projektet blev på så sätt en levande enkät och vi kommer följa upp piloten med 

möte med kommunen för att diskutera vidare möjligheter och behov. Vi använde oss också 

av sociala medier för att skapa diskussion och samtal. Under testperioden gjorde vi också 

justeringar i tidtabellen för att anpassa efter folks önskemål. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bWaFNA1xmmCJvmW3KISrXSmym3gri_mYAazlvhkTNLs/edit?usp=sharing
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Alla chaufförerna! 

 
Behov och utmaningar för resande/mobilitet i bygden 
I våra bygder går det kollektivtrafik, buss 154, från Flyinge till Eslöv med stopp i Gårdstånga 

och där möjlighet till byte till SkE 1 och 2 till Lund, Malmö eller Hörby/Kristianstad. 

Dessutom går buss 175 till Södra Sandby. Från Harlösa går buss 155 till Lund via Revinge 

och S Sandby. Men det saknas alltså kollektivtrafik direkt till Eslöv (kommunens centralort) 

från Harlösa och ska man t ex ta sig till vårdcentral eller gymnasieskola där, får man åka via 

Lund, en omväg på ca en timme. Alla byar mellan Harlösa och Flyinge saknar buss och man 

är hänvisad till bil. Cykla går knappt då väg 104 är strakt trafikerad med hastighet på 80 km.  
 

Barn- och ungdomsperspektivet 

Viktigt att de kan ta sig till och från skola och fritidsaktiviteter. Dock; av 75 avgångselever i 

Löberöd förra året, valde endast 6 Eslöv, resten Lund. Föräldrar tvingas skjutsa ofta och det 

blir dessutom en klassfråga; om man kan anpassa sina arbetstider efter skolscheman och köra 

sina barn. 



 
 

 

 

Besöksnäringen 
Verksamheter vill ha besökare/kunder under helger och kvällar också. 

Miljöfrågan: att bo i bygden kräver tillgång bil. Ska man behöva ha 2 bilar/familj för att få 

livspusslet att gå ihop? Hur ska man lösa logistiken om man inte kan köra bil eller för barn 

och ungdomar? Om regionen/Skånetrafiken menar att man får räkna med att ha bil på 

landsbygden, kanske man ska fundera på lösningar kopplat till detta som drivmedel, bilpool, 

samåkning etc istället? 

 

Cykelvägar 

Det saknas säkra cykelmöjligheter mellan Harlösa och Holmby. Cykelvägen mellan Holmby 

och Gårdstånga behöver kanske uppgraderas med belysning och läplantering för att öka 

komfort och trygghet/säkerhet? Bar om man kunde docka på cykelvägen till Eslöv. 

Livsmedel och service: det saknas livsmedelsaffär och annan service i bygden vilket spär på 

bilberoendet. 

 

Målet med piloten 
Eslövs kommun diskuterar att inrätta möjlighet till ”medborgarpeng” enligt 

”Nässjömodellen” till hösten, där Harlösa kommer få vara först ut att testa möjligheten. 

Därför ser vi Harstångapendeln som en ”förstudie” inför ett möjligt längre projekt till hösten, 

där vi har med kommunen som part också. Dessutom ville vi med detta väcka debatt om 

möjligheterna och utmaningarna för ett hållbart resande på landsbygden. 

 

På sikt vill vi uppnå bättre förutsättningar för kollektivt åkande på landsbygden. De 

synergieffekter som finns är att det är bättre för miljön, de utan körkort och bil kan ta sig 

någonstans, det blir en träffpunkt, ekonomisk hållbarhet, samhörighet, med mera. I framtiden 

kanske vi kan se en ”bygdeminibuss” som även går att använda till annat - studieresor, besök 

till vårdcentral, utflykter och mycket mer! Men det blir i så fall en fråga längre fram, vi får 

börja i det lilla! 

 
 
Resultat efter genomförd pilot 
 

Statistik 
Testet genomfördes mellan 24 februari - 20 mars 2020, under totalt 19 dagar och innefattade 

150 resor. Medeltal 7,8 passagerare/dag.  

 

Vi körde tre turer från vardera håll på morgonen och tre turer på eftermiddagen enligt nedan, 

med stopp i Hunneberga, Hammarlunda, Holmby, Flyinge på vägen. Pendelns tider var 

anpassade så att man skulle kunna hoppa på 157 till Eslöv och SkE1 o 2 till Lund-Malmö 

eller Kristianstad och att den inte skulle ersätta 157:ans ordinarie avgångar mellan Flyinge 

och Gårdstånga, utan fungera som komplement till denna. Utgångspunkten var att flest skulle 

åka mot Gårdstånga morgon och mot Harlösa eftermiddag, vilket också stämde. 

 

Det var mest skolungdomar/yngre som åkte med och flest spontanåkte på eftermiddagen från 

Gårdstånga mot harlösahållet. Sista veckan var det mindre passagerare p g a coronasmittan. 

Vi fick in en del synpunkter på tiderna efter första testveckan och vi korrigerade dessa 

därefter, men det ledde inte till någon nämnvärd ökning av passagerare.  

 

 



 
 

Tidtabell: 

 

Morgon 

 

 

Harlösa-Gårdstånga 06.15  

   

Harlösa-Gårdstånga 07.15  

      

Harlösa-Gårdstånga 08.15  

      

 

Gårdstånga-Harlösa 06.45  

      

Gårdstånga-Harlösa 07.45  

      

Gårdstånga-Harlösa 08.45 

Eftermiddag 

 

Gårdstånga-Harlösa 15.15  

     

Gårdstånga-Harlösa 16.15  

      

Gårdstånga-Harlösa 17.15  
      

 

Harlösa-Gårdstånga 15.45  

      

Harlösa-Gårdstånga 16.45  

      

Harlösa-Gårdstånga 17.45 

 

Antal personer som steg på: 

 Harlösa 33 

 Hunneberga 1 

 Hammarlunda 13 

 Holmby 22 

 Flyinge 26 

 Gårdstånga 43 

Kostnader 
Vi sökte och beviljades stimulansbidrag om 10 000 kr pengar från Hela Sverige Ska Leva 

Skåne. Kostnaderna landade på 13 518 kr och de överskjutande kostnaderna om 3 518 kr står 

byalagen själva för. Chaufförerna arbetade ideellt, vilket så klart drog ner totalkostnaden, då 

lönekostnader är den stora posten. 

 

  



 
 

 

 

 

 

Slutsatser 
Lärdomen är att det var med för kort varsel vi körde igång, folk ställer inte om så fort, utan 

behöver framförhållning. Harlösaborna förstod nog inte att de sparar 20 minuter på att åka via 

Gårdstånga t ex. Att kunna spontanåka är viktigt.  

 

Vi nådde kanske inte ut till alla? Vi delade ut flygblad i en hel del brevlådor och satte upp 

flyers och annonserade på hemsidorna och sociala medier som Facebook och instagram. Men 

inte alla har tillgång till digitala medier. Bokningsplattformen via Google docs kanske inte är 

optimal, men vi hade också back-up via telefon. Bäst hade varit en enklare app.   

  
Vi hade en levande diskussion på sociala medier, i våra tre olika Facebookgrupper. Vi 

publicerade också bilder på Facebook och Flyingebygdens instagramkonto med namn och 

bilder på alla chaufförerna och kort presentation av dem. Vi tror att den lokala anknytningen 

och sociala gemenskapen som bildas är en nyckel för att nå framgång. Det ska kännas tryggt 

och hemtamt att åka tillsammans och man ska känna att det gynnar bygden på olika sätt, 

förutom den egna plånboken och miljön.  
 

Hur går vi vidare? 

Vi tror fortfarande på behovet, dock behöver vi göra ett längre test. Hur ska denna 

genomföras? Ett samarbete mellan olika byalag/föreningar och kommunen/Skånetrafiken? 

Delvis ideellt eller kan den vara självbärande? Koppla ihop en slinga med Löberöd-Eslöv?  
 

Arbetsgruppen föreslår ett möte med Eslövs kommun och Skånetrafiken, för att titta på 

förslagsvis ett halvårspilotprojekt, för att undersöka om det finns underlag och intresse för 

nya former för kollektivtrafik på landsbygden. T ex med mindre bussar, som vårt exempel. 

Eller agerar vi före vår tid s a s och kanske behöver till och med lagstiftning ändras för att 

Skånetrafiken eller kommunen ska kunna samarbeta med bygderna kring detta? 
 

 

Sara Ericsson,  

 

2020-05-01, Flyingebygden Tillsammans (f d Flyinge Utveckling) 


