Trafik-PM
Fisksätra-sprinten/Skogsö-medeln
Fredagen den 3 maj & lördagen den 4 maj 2019
Det bästa sättet att ta sig till tävlingen är med Saltsjöbanan. Arenan ligger i Fisksätra
och då det är mycket begränsade parkeringsmöjligheter vid arenan rekommenderar
samtliga deltagare och publik att använda kollektivtrafiken. Både buss 465 och
Saltsjöbanan stannar vid Fisksätra station omedelbart söder om arenan. Vi kommer
dock att i begränsad omfattning kunna erbjuda deltagare i Swedish League parkering
i Fisksätra (upp till 1700 m från arenan).
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Buss
Buss 465 från Nacka Strand eller Nacka Forum, restid från Nacka Forum ca 12 min.

Lokaltåg
Saltsjöbanan från Slussen med anslutningsbuss (25B) till Henriksdal där byte till tåg sker
eller från någon av infartsparkeringarna i Nacka (Sickla och Nacka station).

Buss 25B och Saltsjöbanan

Se www.sl.se för fler förslag och tidtabeller
Cykel
Det går bra att cykla till arenan, för mer info om cykelvägar se:
www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla/
Parkeringen för cykel är belägen i direkt anslutning till arenan vid Fisksätrahallen
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Bil o Buss
Från E4 tag väg 75 mot Gustavsberg som övergår i väg 222. Vid trafikplats Skvaltan tag av
mot Saltsjöbaden/Fisksätra.Följ Saltsjöbadsleden till trafikplats Fisksätra, tag av till höger
och sväng höger på Fidravägen. Vägvisning från trafikplats Fisksätra. Avlastning
(”Dropzone”) kan göras efter Fisksätravägen vid korsningen Hamnvägen . All trafik i
Fisksätra ska ske ”motsols”; håll till höger efter avfarten och informationstavlan.
Parkering
Fisksätra är ett miljonprogramsområde planerat efter den tidens riktlinjer om
separering av olika trafikslag.
Vi kan i mycket begränsad omfattning (ca 250 platser) erbjuda parkering i Fisksätra. Denna
parkering är reserverad för tävlande i Swedish League, och i första hand för dem som är
gäster i Stockholmsområdet. Järla kommer att ha funktionärer på parkeringarna i Fisksätra
som hjälper till med ordning och vägvisning. Avståndet till arenan kommer att vara 5001700m.
För alla andra deltagare gäller kollektivtrafik eller cykel till arenan.
Deltagare kan på eget ansvar använda någon av de allmänna parkeringar som finns i
Nacka. Dessa ytor används som s.k. infartsparkeringar, parkeringar vid köpcentrum eller
offentliga anläggningar vilket innebär att tillgången till plats varierar under tävlingsdagarna.
Vi kan inte garantera plats på dessa ytor och det kommer inte att finnas funktionärer där. Se
kartor nedan eller https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-ochresande/parkering/infartsparkeringar/ för kapacitet och placering av dessa ytor. Utöver
dessa parkeringar finns ca 70 platser vid Erstaviksbadet ca 3,5 km från Arenan. I Fisksätra
finns inga möjligheter till gatuparkering.
Planera er resa så att ni har god marginal!
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Infartsparkeringar och avgiftsbelagda p-platser intill Saltsjöbanan och buss 465
Vid Saltsjöbanans hållplats Henriksdal finns ett avgiftsbelagt p-hus på Kvarnholmsvägen

Infartsparkeringar Sickla/ Nacka Strand/Nacka Forum med anslutningar till kollektivtrafik

1.
2.
3.
4.
5.

I Sickla köpkvarter finns Infartsparkering i P-hus. Ansluter till Saltsjöbanan hållplats Nacka
(ca 100 platser). Här finns även möjlighet till avgiftsbelagd parkering.
Järla Skolväg. Ansluter till Saltsjöbanan
ICA Maxi, Skvaltans väg. Buss 465 (ca 140 platser)
P-Hus Nacka Strand. Buss 465
Nacka Forum. Här finns även möjlighet till avgiftsbelagd parkering Buss 465 alt Saltsjöbanan vid
Station Lillängen
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Infartsparkeringar Fisksätra/ Saltsjöbaden

6.
7.
8.
9.
10.

Saltsjöbadens Centrum Saltsjöbanan station Tippen (15 platser)
Igelboda. Saltsjöbanan station Igelboda (35+36 platser)
Neglinge Station, Saltsjöbanan (20+15 platser)
Tattby Station, Saltsjöbanan (30 platser)
Erstaviksbadets parkering. Grusplan, Saltsjöbanan från Erstaviksbadet (ca 75 platser)

I Saltsjöbaden kan det även finnas möjlighet att parkera vid:
•
•
•
•
•
•

Tippens sporthall
Saltsjöbadens centrum
Saltsjöbadens IP
Igelboda skola
Saltsjöbadens Samskola
Saltsjöbadens Ishall

Eller på Igelbodaplatån och villagatorna i Igelboda, Neglinge eller Tattby.
OBSERVERA att detta enbart är tänkt som vägledning och att Järla Orientering inte på något sätt är
ansvariga för, eller disponerar dessa ytor eller anordnar vägvisning därifrån. Respektera alltid gällande
parkeringsbestämmelser.
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