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nyheter

Kameror ser dig
i alla SL-bussar
Bilderna ska sparas i tre dygn.
Allt som händer
i rullande SL-bussar
ska ﬁlmas. Till sommaren har samtliga
bussar i länet övervakningskameror.
I full fart installeras just nu
över 10 000 kameror i SL:s
bussar. Av totalt 2 000 bussar har hittills 900 fått sina
kameror. I de vanliga bussarna ﬁnns sammanlagt fem
kameror – två ﬁlmar föraren
och de tre övriga är riktade
mot passagerarna. De blå
ledbussarna kommer att ha
totalt sex kameror.

VB

– De första bussarna med
övervakningskameror rulllade ut redan i september,
berättar Henrik Virro, projektledare för SL:s trygghetsprojekt, och till sommaren kommer alla att ha sina
kameror.
Först ut var bussarna från
Swebus. Där började man
med kameror på de linjer

som traﬁkerar Botkyrka,
Handen och Södertälje.
Bakgrunden till kamerabevakningen är ett krav från
bussförarna efter att många
av dem utsatts för våld, hot
och trakasserier.
– Vi har mest fått positiva
reaktioner på kamerorna
från såväl förare som passagerare. Det var ju också
facket som drev på för att
de skulle komma upp, säger
Henrik Virro.
Kamerorna ﬁlmar hela
tiden och ﬁlmen sparas i
tre dygn. Men till skillnad
från kamerabevakningen
på tunnelbanestationerna
kan inte SL gå in och titta på
det som en busskamera ﬁlmar. I stället har SL ett avtal
med polisen, vars särskilda
bildanalysgrupp i efterhand
kan studera en ﬁlm.
– Men det får bara ske
i samband med en brottsutredning, säger kriminalkommissarie John Bäckström, chef för gruppen.
Trots att en del kameror
alltså funnits på plats sedan

i september är det bara under den senaste månaden
som polisen fått rätt teknisk
utrustning för att kunna
titta på ﬁlmerna.
– Vi har redan haft ett
antal misshandelsfall som
handlat om utsatta passagerare. I ett annat fall var det
en förare som blev anklagad
av en passagerare för att ha
misshandlat henne, men
ﬁlmen visade att det inte
stämde.
John Bäckström berättar
att gruppens fyra bildanalytiker har fullt upp. Förutom
bussﬁlmerna studerar de
nämligen även ﬁlmsekvenser från tunnelbanan som
polisen begärt ut efter misstankar om brott.
– Det kan röra sig om
misshandel, ﬁcktjuvar eller
våldtäkter. Det handlar om
ﬂera fall varje dag. Efter
förra veckans helg var det
så många fall att det blev kö
här.
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