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Kommunstyrelsen

E-förslag – Bussförbindelse mellan
Dösjebro och Hofterup/Ålstorp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Synpunkterna som har lämnats in, via e-förslag, tas med i den utredning som pågår kring
möjligheterna att skapa en kollektivtrafikkoppling mellan Hofterup/Ålstorp och Dösjebro station.
Inlämnat e-förslag anses därmed besvarat och återrapporterat.

Ärendebeskrivning
Ett e-förslag har kommit in till kommunen om bussförbindelse mellan Dösjebro och
Hofterup/Ålstorp. Förslaget har fått stöd från 125 personer (2018-04-16). Förslaget är att
kommunen ska köpa till busstrafik på sträckan Löddeköpinge-Hofterup-Dösjebro station för att
fler ska kunna resa med tåg till och från Dösjebro. I kommentarerna till förslaget har även förslag
om en koppling till Barsebäck kommit in samt påpekande om att bussen bör gå till Ålstorp.
Kommunfullmäktige har i samband med budgetbeslutet gett uppdraget åt kommundirektören
att utreda förutsättningarna för att etablera en trafiklinje mellan Hofterup – Dösjebro med
tidtabell anpassad till resmönster och tågtider. En utredning pågår nu för att undersöka
möjligheterna att skapa en kollektivtrafikkoppling mellan Hofterup/Ålstorp och Dösjebro station.

Beslutsunderlag
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Avslutat

Nej

Sekretessbelagt

Nej

Innehåll
Förslaget gäller

ÖVRIGT / VET EJ

Rubrik

Anslutningsbuss från Dösjebro station.

Förslag
I dagsläget finns det ingen annan möjlighet att ta sig från Dösjebro station förutom genom bil, gång eller cyk
Det innebär att personer från t.ex Ålstorp & Hofterup måste äga en bil eller liknande för att kunna ta tåget.
Med anledning av att Skånetrafiken drog in ytterligare fler avgångar av 126 i samband med tidtabellsändring
kan man endast ta 126 mot Hänkelstorp ett fåtal gånger om dagen. Det är ingen nyhet att det går snabbare a
ta tåget och det finns därmed ett antal större stationer att åka till.
Kommunen har möjlighet att beställa bussar som går i kommunen på Kävlinge kommuns räkning (ett exemp
är sommarbussen) denna buss skulle isåfall kunna gå i anslutning till pågatågen mot Trelleborg och
Helsingborg och göra att fler i kommunen skulle kunna åka tåg och slippa onödiga byten och restid. Denna
anslutningsbuss skulle förslagsvis kunna gå en rutt på Löddeköpinge-Hofterup-Dösjebro station för att ta u
passagerare. Kävlinge och dess närmaste orter har inget behov av denna anslutningsbuss eftersom
infrastrukturen kring Kävlinge station är bra utbyggd men det är dessvärre inte kring Kävlinges andra station
Bilagor
Slutdatum

2018-05-15

Status

Inväntar beslut från nämnd
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Kommunstyrelsen
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