Alternativ väg för gående
till arenan lörd 7.00-8.45
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Avfärd och lastning av bussar
1.
2.

Ankommande
bussar
7 (2)
Mottagning
ankommande
bussar.
Vid avfärd ska
gruppledaren möta
bussen här och
dirigera bussen till
den anvisade
påstigningsplatsen.

Av- och påstigningsplats för bussar till 25manna
(WGS84: 59.267665, 17.925374)
För att bli anvisad en plats för av- och påstigning ska alla bussar köra
av E4N eller E4S vid trafikplats 151, följ vägvisning mot Kungens
Kurva. Följ därefter Smistavägen fram till Elippsvägen. Från rondellen
vid Elippsvägen kommer parkeringsvakter att dirigera bussen till en
plats för av- eller påstigning. Vi ber busschaufförer och orienterare
att följa p-vakternas direktiv och lasta ur och lämna av/påstigningsområdet så snabbt som möjligt, så att fler bussar kan
komma in och lasta av. Cirka 200 bussar ska hinna lämna sina
passagerare på en och en halv timme.
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Samla bussgruppen i anslutning till
”busstältet”, vid entrén till arenan.
Meddela till ”busstältet” när gruppen
är klar för avfärd. Gruppledare får
karta med uppgift om när och var
bussen kan komma och hämta
gruppen.
Gruppens ledare för gruppen till
angiven hållplatsgrupp.
Ledaren går sedan till mötesplats för
ankommande bussar (finns markerad
på kartan).
När bussen anländer går ledaren
ombord och dirigerar bussen till den
hållplatsgrupp där gruppen väntar.
Bussen parkeras för påstigning enligt
direktiv från p-vakter.
Ledaren hämtar gruppen till bussen.

Bussparkering under dagen
Bussar som behöver uppställningsplats under dagen
hänvisas till:
1. Pålamalmsvägen vid Kronoparksvägen i Tullinge
(Latitud: 59°11'25.4"N, Longitud: 17°55'53.3"O). Från
denna plats ordnas busstransport till och från Kungens
kurva.
2. Gymnasievägen, Huddinge (Latitud: 59°14'40.07"N,
Longitud: 17°59'57.98"O). Härifrån ordnas ingen
transport till 25manna. Kollektivtrafik finns i anslutning
till parkeringsplatsen.
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Plats för bussavstigning
Körriktning för bussar
Gångväg till Arenan
Nr på busshållplats (antal
bussar)

