Infarten till Sibeliusgången via Ainogången mellan Lidl och ungdomsgården.

Tio vanliga frågor och svar
1. Varför installeras pollare?
Pollarna ska säkerställa att endast behörig trafik kör
på Sibeliusgången. På så sätt ska trafiksäkerheten bli
bättre och tryggheten öka.
Pollarna som är höj- och sänkbara har placerats vid
två infarter till Sibeliusgången:
• På Ainogången mellan Lidl och ungdomsgården.
• På Kalevalagången mellan ICA och förskolan.
Sibeliusgången är planerad för gående och cyklister
men trots att det är förbjudet kör många bilar där.
En trafikmätning 2018 visade att det sker 300-400
passager per dygn på Sibeliusgången. De som bor i
området, fastighetsägare och polis vill att tryggheten
i området ska bli bättre.
Detta är ett pilotprojekt som ska leda till ökad kunskap om drift, behörighet och teknik inför ökad
användning av den här typen av trafikhinder.
2. Vart ska jag parkera istället?
Parkering för besökare finns vid två platser i direkt
anslutning till Sibeliusgången: En bakom Lidl, den
andra vid ICA och Akallaskolan.
Parkering för boende finns i Faren (garagen) under
Sibeliusgången, det vill säga fastigheterna Nystadsfaret, Sveaborgsfaret och Porkalafaret. Respektive
fastighetsägare ansvarar för tillgängligheten.

3. Hur gör jag när jag ska flytta?
Använd alltid Faret när det är möjligt.
Om du av någon anledning inte kan använda Faret,
kan du ansöka om dispens. För att du ska kunna få
dispens krävs det särskilda skäl till att transporten
måste gå på Sibeliusgången. Du kan bli nekad dispens om dina skäl inte anses vara tillräckliga.
Din fastighetsägare ansvarar för tillgängligheten i Faret. Kontakta din hyresvärd om alternativa flyttvägar.
4. Hur får jag mina leveranser till min butik?
Använd alltid Faret när det är möjligt.
Om du av någon anledning inte kan använda Faret,
kan du ansöka om dispens. För att du ska kunna få
dispens krävs det särskilda skäl till att transporten
måste gå på Sibeliusgången. Du kan bli nekad dispens om dina skäl inte anses vara tillräckliga.
Fastighetsägaren ansvarar för tillgängligheten i Faret.
5. När kan jag få dispens?
Om det bedöms vara omöjligt för dig att använda
Faret kan du få dispens.
Dispens ges till exempel inte om det anses vara möjligt att använda Faret eller parkera utanför området
och använda en pirra för att nå leveransadressen.
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6. Hur gör jag för att söka dispens?
1) För andra transporter än färdtjänst- och sjukresor:
använd blankett som finns på Stockholms stads
webbplats.
Fyll i och mejla blanketten senast fem dagar innan
dispensen ska gälla till tillståndsavdelningen.
Skriv rubrik: ”Dispens Sibeliusgången” i mejlet.
Skicka ansökan till: dispens.tk@stockholm.se
Om du inte har tillgång till dator kan du vända dig
till din hyresvärd. Det finns även pappersblanketter
som du kan hämta på Medborgarkontoret i Husby.
Har du inte möjlighet att mejla din dispensansökan
kan du posta den till:
Trafikkontoret
Tillstånd
Box 8311
104 20 STOCKHOLM
2) För färdtjänst- och sjukresor gäller följande:
Föraren ansöker om färddispens och uppger resans
transport-ID. Servicecenter kontrollerar att det finns
en beställd resa till eller från Sibeliusgången med
samma transport-ID och ger dispens. Ansökan sker
via telefonsamtal till Servicecenter (08-651 00 00).
Servicecenter har öppet dygnet runt årets alla dagar.
Oberoende av typ av dispens, ska föraren alltid ringa
Stockholms stads Servicecenter (Tel: 08-651 00 00)
för att sänka pollarna på plats vid infart och utfart.
7. Hur fungerar pollaren?
När bilen står framme vid pollaren ringer du som har
dispens till Stockholms stads Servicecenter som då
kan sänka väghindret. Själva sänkningen av pollaren
sker på distans och tar några sekunder.
Det är endast när en bil står i öppningen som pollaren kan sänkas. Det går alltså inte att sänka pollaren
i förväg.
Bara en bil i taget kan köra in medan pollaren är
sänkt. Efter varje passerad bil åker pollaren snabbt
upp igen. Den som försöker passera efter en annan
bil riskerar skador och att fastna ovanpå pollaren.

Servicecenter öppnar bara för in- och utfart för de
fordon som har dispens. Fordon som olovligen vistas
på Sibeliusgången riskerar att bötfällas.
8. Kostar det någonting att söka dispens?
Detta är ett pilotprojekt. Därför kommer alla dispenser vara avgiftsfria under projekttiden.
9. Hur gör jag som reser med färdtjänst eller
sjuktransport?
Enligt lagen har den som reser med färdtjänst eller
sjuktransport skäl för att få dispens. Föraren uppger
giltigt transport-ID till Servicecenter som sänker pollaren.
10. Kommer utryckningsfordon fram?
Brandkår, polis och ambulans och andra utryckningsfordon kan alltid sänka pollaren och komma in
på Sibeliusgången.

