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Svar på skrivelse
Trafikförvaltningen har emottagit en skrivelse från Salems kommun med
hemställan om att inte genomföra den förändring av linje 745 som
Trafikförvaltningen tidigare har meddelat att man avser att genomföra.
Förändringen innebär att linjen förlängs en hållplats och får en ny start- och
sluthållplats; hållplats Uttran istället för Mosshagen.
Som skäl mot förändringen anför kommunen risk för att linjen blir fullbelagd,
eller upplevs som fullbelagd, innan den når Salems centrum och att
Salemsborna då måste välja andra resalternativ. Den föreslagna nya start- och
sluthållplatsen ligger närmare ett nytt bostadsområde i Botkyrka kommun, som
skulle kunna generera fler resenärer på linjen.
Salems kommun framhåller att linjen idag är uppskattad av invånarna i
kommundelen Salem och kommunen har uppfattat att linjen är utformad för att
erbjuda de boendes i den kommundelen ett väl fungerande alternativ till bil och
resa med byte buss/pendeltåg.
Trafikförvaltningen har genom det regionala trafikförsörjningsprogrammet som
ett sina övergripande mål ett ökat kollektivt resande. Vidare åligger det
Trafikförvaltningen att ha ett regionalt perspektiv i sin verksamhet, snarare än
kommunalt.
Det kan sannolikt bli så att aviserad förändring av linje 745 medför att nya
resenärer hittar till linjen. Detta är också syftet med förändringen. För att
motverka trängsel har Trafikförvaltningen trängselkrav i trafikavtalen som
alltjämt gäller, även om trängselkrav inte behöver motsvara den individuella
upplevelsen av trängsel. Trafikförvaltningen gör inte bedömningen att
förändringen kommer att medföra att trängseln överstiger trängselkraven.
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Sammantaget gör Trafikförvaltningen fortsatt bedömningen att den aviserade
förändringen ska genomföras.

Med vänliga hälsningar
Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör
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