
Johan Ekman & följe tillskriver Stockholm kommun och klagar 

I ett öppet brev till trafikkontoret i Stockholm skriver ett antal företrädare för turistnäringen 
om den besvärliga trafiksituationen i staden. Turisterna kommer inte fram i 
Stockholmstrafiken 

Kryssningsturismen till Stockholm har under många år visat en stark positiv utveckling och är 
nu 2009 uppe i drygt 300 fartyg som medför totalt 400.000 passagerare ombord. Detta är 
högkonsumerande besökare som staden och vi aktörer genom olika projekt och långsiktigt 
marknadsföringsarbete länge arbetat med aktivt för att attrahera. 

Denna turism är mycket positiv - inte minst för Stockholms Stad. Därför är det mycket 
underligt att man när det kommer till konkret handling har mycket liten eller ingen förståelse 
för att hjälpa till och skapa rimliga villkor för oss som tar hand om dessa besökare och visar 
vår fantastiska huvudstad! De alltmer omfattande trafikavstängningarna sommartid gör att 
Stockholm blir otillgängligt för besökarna! 

Mycket av Stockholms attraktionskraft och det som besökarna imponeras av ligger i stadens 
arkitektur, grönska, renhet och naturligtvis även att staden är byggd på 14 öar med 
omgärdande vatten. Vi som arbetar med att visa upp staden är noga med att turisternas intryck 
av sin vistelse här ska vara positivt och locka till att komma tillbaka. Då är det viktigt att 
infrastrukturen fungerar - särskilt framkomligheten för turistbussar. 

Specifikt denna sommar är det situationen med det avstängda körfältet norrgående på 
Skeppsbron under perioden 31 maj - 5 juli som, tillsammans med kommande avstängningar 
av Söderleden nu på lördag och resten av sommaren, kommer att göra situationen ohållbar! 

En enkel lösning på problematiken är att tillåta turistbussar att få köra norrgående på 
Skeppsbron. I nuläget är det bara SL:s linjebussar som tillåts göra det! Den tillkommande 
trafikbelastning som denna åtgärd skulle innebära är liten i jämförelse med linjebusstrafiken 
som redan tillåts att köra där. Vid våra kontakter med tjänstemännen på trafikkontoret och 
även med miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton får vi ingen förståelse, utan det tydliga 
budskapet som ges är att man inte avser göra något åt frågan. 

Nu måste något snabbt göras för att undvika en kaotiskt sommar för oss som arrangörer, och 
ytterst för våra besökare som vi alla vill att de åker härifrån med positiva minnen från sitt 
Stockholmsbesök! 
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Toni kommentar: 
Bra Johan, Joachim, Maria och Irek, jag hade hoppats på fler riktigt tunga namn. Det 
är bra att ni tar upp en fråga som är skamfläck för Stockholm. Politiken går i otakt med 
verkligheten, lokalpolitiken går i otakt hur man skall öka skattinkomsterna genom ett 
bättre och vänligare Stockholm för besökarna. Men var finns Stockholms olika 
turistorganisationer, Visit Sweden, och alla andra företag som borde inse det hopplösa 
med dagens situation? Var finns museerna och Stadshusets förvaltning där kassorna 
klingar dagarna i ändan av ändlösa intresserade besökare? Det är bilden av bristande 
gemenskap där alla skall koka sin egen soppa, se till det gemensamma till något som 
hela Sverige tjänar på, nej så långt räcker inte en gemensam aktivitet där alla tror sig 
vinna en poäng att inte vara med och synas. Det är demokratins saboterare, det är 
vasallerna som tror på ett litet bidrag från maktens korridor genom att hålla käften. 
Man lever som man röstar! 
 
 


