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Cargo nyhetsbrev 6/2018: 

1. Stockholm marathon påverkar trafiken  

2. Trailerparkering i Stockholm 

3. Tidtabellsändringar inför sommaren  

 

1. Stockholm marathon påverkar trafiken  

Viking Lines fartyg kommer att trafikera normalt lördag den 2 juni under 
Stockholm marathon men loppet påverkar trafiken från och till Stadsgården kl 
13:00-16:30: 

• Nedfarten från Centralbron till Söder Mälarstrand/ Stadsgårdsleden är 
avstängd.  

• Tillfarten till Stadsgårdsleden måste ske söderifrån via Södra Länken eller via 
Hammarby Sjöstads-området till Lugnets trafikplats och sen in mot 
Danvikstull, Londonviadukten och fram till Stadsgårdsleden. 

• På Stadsgårdsleden arrangeras två sk. bilslussar, vid Viking Line och 
Fotografiska, med banfunktionärer som kommer att hjälpa lastbilar att 
komma in på kajområdet eller komma ut från kajområdet för att sen åka ut 
via Danvikstull och vidare. 
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2. Trailerparkering i Stockholm 

Pga. högsäsongen har vi brist på trailerparkering i Stockholm. Vi ber er därför 
att göra ert yttersta för att trailers ska hämtas från hamnen omgående.  

 

3. Tidtabellsändringar på HEL-STO och HEL-TAL linjen inför sommaren  

Helsingfors – Stockholm v.v.  

Fartygen kommer att anlöpa både Helsingfors och Stockholm tidigare än vanligt 
och även avgå från Helsingfors senare än vanligt. Avgångstiden från Stockholm 
tidigareläggs med en halv timme. 

Sommartidtabellen på linjen HEL-STO gäller från och med 16.6 tills den 13 
augusti. 

 

 

Helsingfors – Tallinn v.v. 

Mariella och Gabriella kommer turvis att göra en tur‐retur resa mellan 
Helsingfors och Tallinn efter ankomst från Stockholm till Helsingfors. 

Vid sista avgången från Tallinn till Helsingfors kl. 22:15 tas endast självrullande 
frakt samt passagerare. 

På linjen HEL-TAL förekommer ändringar i tidtabeller mellan 16.6‐12.8.  
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