
Medborgarförslag till Region Stockholm 

Buss Tanto – City - utan byten!  
 

Vi som bor i Tanto-området på Södermalm vill ha en betydligt mer funktionell och användbar 

direktförbindelse mellan Tanto och centrala Stockholm. 

I Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholmsregionen, sid. 7, kan man bl.a. läsa 

följande: 

”Människan i fokus  

Kollektivtrafiken ska alltid planeras med människan i centrum och utifrån perspektivet hela 

resan, från dörr till dörr. Alla ska kunna, våga och vilja åka med kollektivtrafiken.” 

Det sammanfaller på alla punkter med följande förslag. 

 

Kollektivtrafik för alla 

Vi vill att det ska vara möjligt att åka kollektivt med buss mellan Tanto och City utan byten. 

Idag är det onödigt svårt eller t.o.m. omöjligt för många att ta sig till och från affärer, jobb, 

kultur och nöjen i de centrala delarna av stan. Detta gäller särskilt för Tantobor med 

funktionshinder, äldre och småbarnsföräldrar. För dem är buss det absolut bästa sättet att ta 

sig till och från City. Även gäster och besökare som vi i Tanto bjuder hit behöver kunna ta sig 

hem. Alla boende i området, ca 2000, längs med Tantogatan, Jägargatan m.fl. gator, måste 

enklare kunna nyttja det fulla medborgarskapet i storstaden Stockholm genom bättre 

bussförbindelser.  

I Tanto-området finns också skola, förskolor, affärer och företag. Hela Tanto är dessutom ett 

populärt rekreationsområde för bad, avkoppling och promenader utmed Årstaviken. 

 

Trygghet och tillgänglighet 

Att i nuläget resa till och från City, utan krångliga byten, måste ske med pendeltåg via Södra 

station eller med T-bana från Mariatorget eller Zinkensdamm.  Till Södra station är det ca 

700 meter, hela vägen i uppförsbacke. Till T-Zinkensdamm respektive T-Mariatorget är det 

ca 15 min. promenad. Många klarar inte av att gå denna sträcka, och särskilt kvinnor vill av 

trygghetsskäl inte gå hem till fots under kvällstid eftersom området kring Tantolunden är ett 

omvittnat mörkt och otryggt tillhåll. 

En annan nackdel med pendeltåget är att det är långa färdvägar i underjorden med byten till 

flera rulltrappor och hissar. Det ökar otillgängligheten för många. 

 

Alternativa resvägar saknas 

Boende i t.ex. Norra Hammarbyhamnen har flera möjligheter att ta sig in till centrum, bl.a. 

med en stombuss med täta turer till och med på kvällarna. Tanto har ingen busslinje som 

möjliggör detta och inte heller några enkla alternativa resvägar.  

I december 2020, mitt under pandemin, ändrades och försämrades 55:ans linjesträckning 

avsevärt för oss i Tanto-området. De förändringar som gjordes då har kvarstått och riskerar 

att permanentas. 



I samband med pandemin rekommenderade SL människor att inte åka buss. Många avstod 

från att åka, vilket kom att innebära färre resande på sträckan. Dessutom förändrades 

turtätheten till 20-minutersintervall på dagtid och 30 minuter från tidig kvällstid.  

 

Negativa konsekvenser av nuvarande linjesträckning och turtäthet  

De negativa konsekvenserna är: 

- att människor, främst äldre, avstår helt från att åka. Det innebär att ensamheten, som ju är 

stor, ökar ytterligare. 

- att människor blir exkluderade från att kunna vara aktiva i samhället när 

kommunikationerna försvåras. Vi vill att människor ska inkluderas, även de med 

funktionshinder, äldre med svagare syn, ork mm. 

 

Miljö 

En politisk ambition i Stockholm är att förbättra miljön, begränsa antalet bilar och göra det 

möjligt och lätt att ta sig fram kommunalt.  Detta motverkas av 55:ans nuvarande sträckning 

och de glesa turerna. Boende väljer andra trafikslag än buss, där bil och ibland taxi blir ett 

alternativ i stället för otillgängliga kommunala färdmedel. 

 

Konkret förslag på sträckning av 55:ans buss 

Ett konkret förslag är att buss 55 t.ex. skulle kunna köra sträckan Tanto-Södra station-

Mariatorget-Slussen-Kungsträdgårdsgatan-Regeringsgatan (Gallerian)-Gustav Adolfs Torg-

Slussen-Mariatorget-Södra station-Tanto.  

Tidigare när 55:an stannade vid t.ex. Kungsträdgården var det många människor som steg på 

för att åka till Slussen och byta till andra linjer eller till pendeltåg vid Södra station. 

Det innebar en viktig avlastning för 2:an och 76:an, särskilt i rusningstrafik. 

 

Vi vill att 

- Tantoborna ska få en buss som går mellan Tanto och City, tur och retur - utan byten 

- turtätheten förbättras och därmed förtätas 

 

Vi som står bakom detta medborgarförslag är Reidun Andersson, Sonja Berggren,  

Ulla Bjerkhaug, Ann-Kathrin Staaf, Margareta Svensén och Gunnar Söderholm, alla boende i 

Tanto.  

 

 

Stockholm den 28 oktober 2022 

 

………………………………  

Kontaktperson  

Sonja Berggren. Telefon:070-676 46 23. Mail: sonja@probus.se 
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