PM övriga bussar

25mannahelgen
7 - 8 oktober 2017
Detta dokument är riktat till alla utom finska bussar, vilka antas åka med färja lördag
kväll. Dokumentet gäller även finska klubbar som stannar till söndagens tävling.
På grund av arenans begränsningar gällande lämplig plats för bussavstigning har
arrangören valt att skilja på finska bussar (som ska hem med färja) och övriga
(svenska, norska etc.) bussar. De finska deltagarna får cirka 800 meter extra
gångväg, men dessa kommer, till skillnad från övriga, att ha möjlighet att parkera vid
sin avlastningsplats och således vara tillgängliga för avfärd så fort som deltagarna
stigit på.
Vägvisning
Vägvisning från Södertälje (se kartskiss. Från E4/E20 (oavsett riktning) avfart 144,
följ skyltning mot Nynäshamn. Följ koordinat enligt nedan.
WGS84 DD (LAT, LONG)

59.16507, 17.78708
WGS84 DMS (LAT, LONG)

N 59° 9' 54.24", E 17° 47' 13.48"
WGS84 DDM (LAT, LONG)

N 59° 9.9039', E 17° 47.2247'
RT90

6562107.663, 1613355.606
SWEREF99 TM

6561760.758, 659327.272

I övrigt, se karta nedan

Se kartutsnitt för Astra och Arenan nedan.

Bussavstigning
Avstigning sker i Bremora enligt karta nedan. Ovan angiven koordinat leder till
korsningen Södertäljevägen-Bremoravägen. Därifrån följ funktionärers anvisning.
Eftersom det blir vänstersväng för bussar vid uppfart mot Bremoravägen så
rekommenderas att fortsätta till rondellen 400 meter längre fram för att därigenom
kunna svänga upp höger på Bremoravägen.
Från avstigningsplats är det cirka 1800 meter till arena uppmärkt med orange/vit
och/eller röd/vit snitsel. Följ funktionärers anvisningar. OBS: Blågul snitsel =
tävlingsområde.
OBS: det finns endast ett begränsat antal avstigningsplatser så arrangören vädjar till
en snabb och smidig avlastning för att minimera köbildning.
I samband med avstigning kommer funktionärer instruera bussledare och
busschaufför om rutiner för påstigning.

Bussparkering
Bussarna kommer att anvisas parkering vid AstraZeneca (se kartor ovan). Chaufför
kommer få en karta med koordinat vid avstigning. Från Astra kommer arrangören
tillhandahålla transport av chaufförer till och från arenan 7:30 - (c:a)10:30 och
(c:a)14:00 - 18:00.
Busschaufförer är naturligtvis fria att välja annan lösning men arrangören avråder
från att söka parkeringsytor i Vårsta, då lämpliga platser redan är tagna i anspråk.
Önskvärt är dock att bussarna ansluter till Astra innan påstigning för att därifrån
avropas i lämplig takt. Se: påstigning.

Påstigning
Eftersom det endast finns ett begränsat antal platser för påstigning så önskar
arrangören att bussledare anmäler sin buss klar för avfärd när samtliga resenärer är
resklara. Detta görs i ”busstältet” som finns strax utanför Arenan (exakt plats kommer
anges på den information som bussledaren erhållit vid avstigning).
Från busstältet tar det cirka 10 minuter att promenera till busspåstigningen (samma
som avstigning), vilket är ungefär samma tid som det tar för bussen att åka från Astra
(förutsatt att chauffören åkt i förväg om även denna varit på arenan). På så sätt
hoppas arrangören att även påstigning kan ske snabbt utan större köbildning.
Det arrangören således vill undvika med ovanstående är alltså att bussar tar upp
plats i onödan i väntan på resenärer.
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