Världens bästa klubb vinner

Trafik-PM

25manna 2015
Lördagen den 10 och söndagen den 11 oktober
Bilar, se även bilaga 1
Vägvisning för bilar, obs ej bussar, från trafikplats 185 Arninge på E18 mot Norrtälje. Efter ca 4 km, på
väg 264, sväng höger in på Roslagsvägen. Därifrån är det cirka 3 km till arenan. Parkering sker på gärden i
närheten av arenan. Avstånd till arenan är max 1 000 m. På hemvägen måste alla bilar ta höger
vid påfart till väg 264 för att sedan välja aktuell utfart i rondellen vid norrortsleden väg 265.

Bussar, se även bilaga 2
Vägvisning till avstigning för bussresenärer sker från trafikplats Karby/Brottby på E18 mot Norrtälje ca 20
km norr om trafikplats Arninge. Därifrån är det ca 10 km till plats för avstigning på gamla Norrtäljevägen
vid Gillinge. Vägen kommer att vara avstängd för övrig trafik vid tider för av- och påstigning. Tider
framgår nedan. Funktionärer kommer att finnas vid av- och påstigning vid Gillinge. Därifrån är det 2 500-2
800 m promenad på stig fram till arenan. Följ snitsel fram till arenan.
Bussar som har behov av arrangörens parkeringar får en karta av funktionärer vid bussavstigningen där
körväg till en av två alternativa bussparkeringar anges. Ytterligare instruktioner erhålls vid respektive
parkering. Busschaufförer har möjlighet att ta sig till/från arenan med en minibuss som kör skytteltrafik
mellan arenan och bussparkeringen (med uppehåll mitt på dagen).
OBS. På grund av begränsat utrymme för bussuppställning vid hämtningsplatsen får
inget lag kalla fram sin buss förrän alla i laget är klara att stiga på bussen.
Tider för av- och påstigning:
Lördag:
07:00- 10:00 avstigning
Lördag:
14:30- 17:30 påstigning

Söndag:
Söndag:

07:30- 10:30 avstigning
13:00- 15:00 påstigning

OBS: Av- och påstigning medges ej på andra tider än ovan

Kollektivtrafik, se även bilaga 3
T-bana från T-centralen kl 9:03 röda linjen mot Mörby centrum, avstigning vid Danderyds sjukhus, sedan
buss 626 mot Linanäs och byte vid Kundvägen till buss 615 mot Ullna och avstigning vid Lövsättra vägskäl
kl 9:58. Gångväg 1 200 – 1 500 m till arenan. Buss tillbaka går kl 10:01, 16:01 och 19:01.
På lördagen går också en extra tur med buss 615 från Täby C kl. 8:25 till Lövsättra vägskäl.
Alternativ resväg är med buss från Tekniska Högskolan i Stockholm till hållplats Gillingebanan, kortare
restid, men längre gångväg till arenan, cirka 3 500 m. Läs mer på www.sl.se.

Husvagnar
Husvagnar/husbilar hänvisas till Rösjöbadens camping, http://www.rosjobaden.se/.
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Vägvisning till logi, se även bilaga 4
Vägvisning till parkering för logigäster börjar i rondellen under järnvägen i Vallentuna på väg 268. För bilar
skyltas via Banvägen väster om tågspåren till infartsparkeringen. Därifrån snitslad gångväg 250 m till

gymnasiet. Ingen parkering är tillåten framför gymnasiet av brandskyddsskäl.
För bussar skyltas till gymnasiet där av- och pålastning görs. Bussar som ska parkera i Vallentuna visas till
parkeringen på Vallentuna IP. I närheten finns även Vallentuna Sporthotell, telefon 08-51170008 och
070-7923775.

Vägbeskrivning från logi till tävlingsarenan.
Bussar kör ut på väg 268 och fortsätter på Angarnsvägen till Angarn, varifrån trafiken dirigeras vidare mot
bussavsläpp.
Bilar kör ut på väg 268 och fortsätter på Angarnsvägen cirka 1 km. Tag till höger in på Arningeleden i
rondellen. Vid tät trafik kommer bilar, för att undvika vänstersväng mot arenan, att visas förbi avtaget mot
arenan för att senare ledas tillbaka.
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