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§ 17
Öppna en gata för allmän trafik
Svar på skrivelse av Asi Rebbati (L).
Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
Asi Rebbati (L) har inkommit med en skrivelse till nämnden den 18 december
2018 om trafiksituationen vid busstorget i Kista. Busshållplatsen för
stombusslinjerna 178 och 179 har flyttats från busstorget till Danmarksgatan och
ett vägmärke med förbud mot sväng i korsning har satts upp. Detta orsakar köer
under rusningstid. Köerna och det nya vägmärket gör enligt skribenten att det tar
längre tid att ta sig till E4. Skribenten vill att vägmärket ändras eller att
bussgatan mellan Köpenhamnsgatan och Jyllandsgatan öppnas för allmän trafik.
Framkomlighet i trafiken, placering av busshållplatser, busslinjedragningar och
skyltning ingår inte i stadsdelsnämndens ansvarsområde. Trafiknämnden
ansvarar för dessa frågor i staden. Förvaltningen anser att det är viktigt med god
framkomlighet och kontakt mellan stadsdelsområdets stadsdelar.
Enligt trafikkontoret flyttades hållplatsen för stombussarna för att ge bättre
framkomlighet och förkorta restiden. Åtgärden har genomförts då staden har ett
gemensamt uppdrag med Region Stockholms trafikförvaltning att ge
stombusslinjerna ökad framkomlighet. En utvärdering av projektet ska
genomföras under våren. Först därefter kan eventuella förändringar ske om
trafikkontoret bedömer att det behövs för framkomligheten.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
från den 11 februari 2019.
Dnr 1.6.-647-2018
Förslag till beslut
Ordföranden Benjamin Dousa (M) föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet
med förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Elvir Kazinic m.fl. (S) lämnade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden Benjamin Dousa (M) ställde de olika förslagen mot varandra och
fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
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Reservation
Elvir Kazinic m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget
förslag enligt följande:
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta
 Att förvaltningen får i uppdrag att påskynda utvärderingen av den
nuvarande situationen och kräva att nya övergångställen skapas vid Kista
busstorg
Situationen är nu mycket besvärlig för alla trafikanter – bussar, bilar och
gående. Bland annat saknas trygga övergångsställen för de gående från
Danmarksgatan längs Gallerian och över till busshållplatserna och T-banan.
Läget är så allvarligt och risken för svåra olyckor så stor att något måste göras
omgående. Så var det redan innan bussgatan och de nya busshållplatserna för
linjerna 178 och 179 skapades.
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