
  

Trafikborgarrådet Daniel Helldén, 
Trafiknämnden Stockholms kommun  
Stadshuset,  
105 35 Stockholm 

Stockholm 2017-02-09 

Trafikkontorets uppdrag är, enligt hemsidan, ” att göra det lätt och säkert för dig 
att ta dig fram i trafiken”. Vi vill med denna skrivelse be dig om hjälp att 
säkerställa att trafiken från den nya bussdepån i Fredriksdal i Hammarby Sjöstad 
uppfyller kraven på trafiksäkerhet.  

Vi delar den uppfattning som många har gett uttryck för, bland annat 
skyddsombudet vid Keolis, att det blir många konflikter mellan busstrafiken och 
gång- och cykeltrafikanter, när bussdepån öppnas till sommaren 2017 och 137 
bussar ska ut på gatan och efter avslutad körning tillbaka in i garaget. 
Skyddsombudet har pekat på att rondellen utanför bussgaraget redan nu är 
belastad med tung byggtrafik. När det är öppning i Skansbron står trafiken stilla 
och det bildas långa köer.  

I en artikel i SödermalmsNytt, nr 4 2017, sägs det att ”trafikkontoret tänker inte 
göra några insatser inför bussarnas flytt till Sjöstan. Först ska staden se hur 
trafiken fungerar i praktiken. Blir det problem får de lösas då”.  

Vi tycker att denna hållning är lättsinnig och står i strid med Trafikkontorets 
uppdrag att göra det säkert att sig fram i trafiken. Här, om någonsin borde 
försiktighetsprincipen gälla.  

Vi vill därför be dig uppdra åt Trafikkontoret att göra en simulering av trafiken i 
Fredriksdal/Skanstull så att både vi som bor i Sjöstaden, busschaufförerna och 
trafikkontoret får en uppskattning av riskerna. För trafikkontoret kan en sådan 
simulering ge underlag för  att vidta åtgärder, innan det händer olyckor och andra 
störningar.  

Vi vill också be dig komma till Hammarby Sjöstad och redovisa rapporten vid ett 
offentligt möte.  

Hammarby Sjöstad den 9 februari 2017 

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad 
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Bertil Stockhaus 
Ordförande 
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