Till näringsidkare i kv. Vitsippan och
kv. Martallen i Midsommarkransen

Ny utformning av korsningen Svandammsvägen och Vattenledningsvägen

Under 2017 kommer Stockholms stad att bygga om korsningen vid Vattenledningsvägen och Svandammsvägen för att
förbättra trafiksituationen för fotgängare och för att lyfta fram platsens torgstruktur.
Ytan framför Svandammsvägen 42 och 41 - 43 kommer att göras om för att ge plats åt en mer torgliknande struktur.
Detta innebär att Svandammsvägen blir smalare i korsningen mot Vattenledningsvägen och att det blir tydligare stråk
för fotgängare genom korsningen. På ytan framför butikerna på respektive sida av Svandammsvägen byggs torgytor
med träd och sittplatser.
Vid den norra ytan finns det idag en relativt stor höjdskillnad som efter upprustningen avhjälps av en trappa. Marken
höjs framför entréerna och blir på så vis tillgängliga. Detta gör att det blir en enklare och bättre angöring till entréerna
på platsen.
För transporter till fastigheterna anläggs två 12 meters lastzoner på båda sidor av Svandammsvägen.
Lokala trafikföreskrifter
Vi vill även passa på att informera om nu gällande lokala trafikföreskrifter i området.
Dessa trafikföreskrifter kommer att gälla även fortsättningsvis efter ombyggnaden av korsningen.
För Svandammsvägen och Vattenledningsvägen finns det följande lokala trafikföreskrifter:
• Motordrivet fordon eller fordonståg vars sammanlagda längd, lasten inräknad, överstiger 12 meter får inte köras.
• Fordon med en bruttovikt som överstiger 3,5 ton får inte parkeras mellan klockan 22 och 06.
• Lastbil med en bruttovikt som överstiger 3,5 ton får inte köras mellan klockan 22 och 06.
• I terräng är all fordonstrafik förbjuden om inte annat anges genom lokal trafikföreskrift eller vägmärke. Terräng är,
enligt trafikförordningen, allt som inte är väg.
• Dispens för längre fordon ges ytterst sällan för transport av delbart gods som kan omlastas till kortare fordon.
Du hittar mer information om hela projektet på
stockholm.se/aspudden-midsommarkransen
Har du frågor kring detta, kontakta:
Maria Salenius, Exploateringskontoret
Telefon: 08-508 265 45
E-post: maria.salenius@stockholm.se

