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Allmän Information 
Årets festival är den 23:a i raden och trafikavdelningens 
målsättning är att genomföra alla transporter på ett 
professionellt sätt och på utsatt tid. För att lyckas med 
detta ställs ett stort krav på planering från 
festivalledningens sida, men också ett stort ansvar från er 
förare. Ni är trafikavdelningens grundstomme och har ett 
väldigt viktigt uppdrag. 
 
Er uppgift är att köra festivalens inbjudna gäster till och 
från flygplatser, hotell, biografer och restauranger. För att 
lyckas med detta på ett tillfredsställande sätt krävs 
samarbete, kommunikation och en god stämning. Med 
dessa mål har trafikavdelningen tagit fram årets motto 
och ledord: 
 

Tuta och Kör, Glatt Humör! 
 

- Säkerhet 
- Trygghet 
- Arbetsglädje 

 
 
Om vi på ett säkert sätt kan framföra våra fordon, kommer både ni 
som förare och framförallt era passagerare att känna sig trygga. 
Jobbar vi starkt med att upprätthålla en god vilja och tätt 
samarbete så skapar vi tillsammans en genuin arbetsglädje. 
 
Tänk på att planera varje körning innan ni åker iväg!  
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Om olyckan är framme. 
Alla våra MINI-bilar omfattas av MINI  MOBILE CARE som är deras 
nybilsgaranti.  
Om ni får ett driftstopp av något slag skall ni I första hand ringa till deras 
tjänst för att få hjälp med bärgning eller reparation på plats. 
Tel till MINI MOBILE CARE: 020 21 00 00. 
 
Dem har öppet dygnet runt.   
Glöm inte att alltid meddela trafikledningen om någon form av olycka inträffar 
Om man inte får hjälp av MINI MOBILE CARE, kontakta trafikledningen. 

Trafikledningen 
Trafikledningen är den för er chaufförer närmsta kontakt 
med Festivalen. Ni får era uppdrag av trafikavdelningen 
och är dem ni kontaktar om det skulle vara något. Helt 
enkelt ska ALL kontakt hållas direkt med 
trafikavdelningen.   
Trafikavdelningen kommer ha sitt kontor på Berns under 
festivalveckan.  

KONTAKT 
Linus Rockström  
Tel: 073 563 83 86 
Mail: trafik.stockholmfilmfestival.se 
 
Att hämta och lämna bil: 
Det star i ert schema vart man hämtar och lämnar bilen. 
Oftast hämtas bilen i Kungsbrogaraget, om inget annat 
anges. Efter att bilen är parkerad raportera vart bilen står 
och att ni är klara för dagen, efter det behöver ni lämna 
nyklarna till Trafikledningen på Berns, en kort härlig 
prommenad att avsluta dagen med. 
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Fordonsinformation 
 
Till vårt förfogande har vi ett antal Mini Coopers. Nedanför 
är en lista på några saker som kan vara värda att ha i 
åtanke. Om det uppstår ett problem och ni bedömer att 

tid finns, LÄS MANUALEN före ni kontaktar 
trafikkoordinatorn. 
 
• Nyckeln är den runda dosan och ska föras in som vanligt till höger om 

ratten, för att slå på tändningen tryck en gång på START-knappen 
bredvid. För att starta motorn, håll ner kopplingen samtidigt som ni 
trycker på knappen. För att starta en automatväxlad bil, håll ner bromsen 
samtidigt som växeln är i läge P eller N. Inget gaspåslag krävs för 
uppstart. 

 
• Våga ta i ordentligt när ni ska lägga i backväxeln på en manuell växellåda. 

Den är trög och man kan lätt få en känsla att man kommer ta sönder 
växellådan. 

 
• Spaken för blinkers kan te sig krånglig till en början då den har två lägen i 

vardera riktning. Singelblink och därefter fast. Det är lätt hänt att man slår 
på bilens helljus i en stressad situation då det styrs av samma spak. 

 
• Helljuset slås på fast genom att föra blinkersspaken ifrån dig. För att 

signalera enstaka ljussken slår man blinkersspaken mot sig. 
• Fönsterhissarna fram styrs från mittenpanelen, ej vid vardera fönster. 
 
• För att ta ut nyckeln, tryck den först lätt inåt. 
 
• Då bilen står stilla och man släpper på kopplingen när växeln står i friläge 

stängs motorn ibland av, beroende på temperatur m.m. När man sedan 
trycker ner kopplingen startas motorn automatiskt. Detta är normalt och 
undviker onödig tomgång. Använd denna funktion vid t.ex. rödlysen. 

 
• Om du får ett motorstopp så startas motorn automatiskt efter du släppt 

upp kopplingen och trycker ner den igen i växellådans friläge. 
 
Vi är många som kommer att använda bilarna, så lägg ner tid på att 
justera säte och speglar efter dina behov. God ergonomi och sikt är 
mycket viktigt och kan lätt glömmas bort i en stressig arbetsmiljö. 
 
Behandla bilen som om det vore din egen. Snälla. 
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Årets destinationer 2012 
 
FLYGPLATSER 
Arlanda 
Bromma 

HOTELL 
Guestceter 
Berns – Berzelii Park, 
Näckströmsgatan 8  
Jury och Industri 
Story Hotel – Riddargatan 6 
Lydmar – Södra 
Blasieholmshamnen 2 

RESTURANGER 
Parkliv – Löfströms Allé 7, 
Sundbyberg 
Enoteca – Karlavägen 28 
Publik (PUB-huset) –  
Hötorget plan 3 
Rolfs Kök – Tegnérgatan 41 
Prinsen – Mäster Samuelsgatan 4 
Imperiet – Götgatan 78 
Hotel Norrtull –  
Sank Eriksgatan 119 
Vurma – Birger Jarlsgatan 36 
Scandic Grand Central - 
Kungsgatan 70 
Cantineros 
Kornhamnstorg 53 
Lo Scudetto 
Kommendörsgatan 46 

Kung Carls Bakficka 
Norrlandsgatan 28 
Restaurang Jonas 
Fleminggatan 39 

BIOGRAFER 
Bio Rio – Hornstulls strand 3 
Filmhuset – Borgvägen 3 
Grand Sveavägen – Sveavägen 45 
Kulturhuset, Klara – Sergels torg  
Skandia – Drottninggatan 82 
Sture – Birger Jarlsgatan 41A 
Victoria – Götgatan 67 
Zita – Birger Jarlsgatan 37 
Rigoletto – Kungsgatan 16 
 
FESTER 
Spy Bar –Birger Jarlsgatan 20 
Morfar Ginko – 
Swedenborgsgatan 13 
 
 
PARKERINGSPLATSER 
Kungsbrogaraget –  
Östra Järnvägsgatan 21 
SFF kontor – Gamla Brogatan 19 
 
Tankning/tvättning 
OKQ8 Slussen  
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Arlanda 
Terminal 5 ANKOMMANDE 

 
Terminal 5 
AVGÅENDE
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Terminal 2 ANKOMMANDE/AVGÅENDE (SAMMA) 
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Bromma - 
Flygplatsinfarten

 
Kör in till höger mot i taxi och upphämtningsfållan, alternativt 
kör förbi ingången till terminalen och parkera direkt vid öppna 
planen. 
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Berns – Berzelii Park, Näckströmsgatan 8 

 
Infart Norrifrån. Kör in vänster till Näckströmsgatan från 
Kungsträdgårdsgatan, efter Max Hamburgerrestaurang och Café 
Milano. 

 
Infart söderifrån. Kör in höger till Näckströmsgatan från 
Kungsträdgårdsgatan.
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HÄMTNING/LÄMNING – NÄCKSTRÖMSGATAN 8 
Sker utanför porten på Näckströmsgatan, ej stora ingången 
vid Berzelii park 
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Story Hotel – Riddargatan 6 

Infart söderinfrån från Nybroplan. Kör upp Birger Jarlsvägen. 
Ta höger in på Grev Turegatan. 

 

Sväng höger in på 
Riddargatan.
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Hämtning / lämning utanför 
entren

 
Undvik att komma norrifrån. Du kan ej köra in till Story Hotel 
från Birger Jarlsgatan när du kommer norrifrån! 
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Lydmar – Södra Blasieholmshamnen 2 
Hämtning / Lämning, går bra från båda håll, utanför entren på 
Lydmar hotel. I t-korsningen.  
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Parkliv – Löfströms Allé 7, Sundbyberg 
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Enoteca – Karlavägen 28 

Upphämtning /lämning, utanför ingången på parkeringsplats, 
dubbelparkera om det är fullt. 
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Publik Restaurang & Bar 
(PUB-huset) – Hötorget plan 3  
Upphämtning / lämning. I korsningen Drottninggatan 
Kungsgatan, utanför PUB entrén. Kom från Vasagatan-hållet 
för att hamna på rätt sida. 
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Rolfs Kök – Tegnérgatan 41 
Upphämtning / lämning. Utanför entren, försök komma från 
korsningen drottninggatan för att komma på rätt sida.  
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Prinsen – Mäster Samuelsgatan 4 
Infart norrifrån, Sväng in höger från Birger Jarlsgatan 
(enkelriktad 
gata)

Upphämtning / lämning precis utanför entrén. 
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Imperiet – Götgatan 78 
Sväng in vid skrapan från Götgatan, Upphämtning / lämning 
utanför Entrén. gör en U-sväng för att komma ut på Götgatan 
igen.   
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Hotel Norrtull – Sankt Eriksgatan 119 – 
Kör in på Hälsingegatan från Sankt Eriksgatan oavsett hall du 
kommer från.  

Ta sen höger I slutet av gatan in på Norra 
Stationsgatan.
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Ta sen höger igen på Dalagatan och stanna sen utanför 
Norrtull Hotel. 
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Vurma – Birger Jarlsgatan 36 – 
Upphämtning / lämning direkt utanför entrén på P-plats, kör 
runt kvarteret om det är upptaget och gästen inte är där ännu. 
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Scandik Grand Central – Kungsgatan 70 – 
Upphämtning / Lämning, utanför entrén I korsningen 
Vasagatan Kungsgatan. 
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Cantineros – Kornhamnstorg 53  

Sväng in på Munkbrogatan från Munkbroleden. 

Följ gatan hela vägen tills du kommer fram till 
Kornhamnstorg, sväng höger I korsningen. 
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Upphämtning/Lämning utanför entrén. 
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Lo Scudetto – Kommendörsgatan 46  
Upphämtning / Lämning: Utanför entrén. Det finns en stor 
parkeringsplats bredvid resturaurangen där det är lätt att 
vända/ställa sig. 
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Kung Carls Bakficka – Norrlandsgatan 28 
Upphämtning / Lämning: Utanför Entrén  Infart från Birgej 
Jarlsgatan. Om du kommer söderifrån gör en U-sväng vid 
David Bagares gata, enbart infart Norrifrån. 
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Restaurang Jonas – Flemminggatan 39 
Hämtning / Lämning: Utanför Entrén. Om du kommer innifrån 
stan, kör vidare på Flemmingsgatan till stora korsningen 
Polhemsgatan och gör en U-sväng så du kommer på rätt 
sida.



 30 

Bio Rio – Hornstulls strand 3 
 
HÄMTNING/LÄMNING, utanför Biografens Entré. 
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Karta over hur man kör in till Bio Rio, planera din körning I 
förväg! Bussfilen: ignorera, kör som vanligt. Väldigt lite 
busstrafik, extremt lite poliskontroller.
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Filmhuset – Borgvägen 3 
 
HÄMTNING/LÄMNING, brevid P-platsen nedanför den stora 
rampen. 
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Grand Sveavägen – Sveavägen 45 
 
HÄMTNING/LÄMNING utanför entrén. 
 

 
 
(Från Sergels torg, gör en U-sväng vid korsningen.) 
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Kulturhuset, Klara – Sergels torg 
 
Kör in på Beridarbansgatan från 
Brunkebergstorg

 
 
HÄMTNING/LÄMNING – Nere vid 
vändplan
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Skandia – Drottninggatan 82 
 
HÄMTNING/LÄMNING – Enbart I korsningen Apelbergsgatan 
/Drottninggatan
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Notera, endast en inkörsväg. Via Olof Palmes gata. 

IN: GRÖN PIL  UT: BLÅ PIL 
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Sture – Birger Jarlsgatan 41A 
 
HÄMTNING/LÄMNING – Kör in I fickan bredvid 
Sturebiografen. Kör du från Stureplan, strax efter du passerat 
Sture på vänster sida, kör upp höger på Eriksbergsgatan och 
vänd i Y-korsningen. 
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Victoria – Götgatan 67 
 
HÄMTNING/LÄMNING – Åsögatan 112. Kör upp 
Folkkungagatan

Ta sedan höger in på 
Nytorgsgatan
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Sväng höger igen in på Åsögatan 

Kör hela Åsögatan ner och hämta / lämna av gäst vid 
vändplan.
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GRÖNT IN 

BLÅTT UT
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Zita – Birger Jarlsgatan 37 
 
HÄMTNING/LÄMNING Utanför entrén.  
Om det inte finns plats utanför Zita kan man använda samma 
ficka som för Sture. Detta måste först vara överenskommet 
med trafikledningen. 
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Rigoletto – Kungsgatan 16 – Upphämtning 
/ Avlämning. Utanför biografens entré. Försök komma från 
Stureplan för att komma på rätt sida. 

 
Om det inte finns plats kan man I värsta fall ställa sig I 
lastplatsen rakt over gatan utanför pressbyrån. Detta måste 
vara överenskommet med trafikledningen. 
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Spy Bar – Birger Jarlsgatan 20 – 
Upphämtning / Avlämning utanför entrén.  
Om det är svårt att stanna, fortsätt och cirkulera runt 
byggnaden Spy Bar ligger I, genom Sturegatan och 
Humlegårdsgatan tills du kan stanna och hämta upp gästen 
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Morfar Ginko – Swedenborgsgatan 13 
– Upphämtning / avlämning utanför entrén.  

 



 46 

Parkering Kungsbrogaraget – Östra 
Järnvägsgatan 21 
 
INFART 
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INGÅNG - GÅENDE 
 

 
 
ÖPPETTIDER: 06:30 – 24:00 
 
Parkera i första hand på det övre planet, i andra hand det 
nedre. Glöm inte att raportera till trafikledningen att din bil är parkerad 
och på vilket plan den star! 
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Parkering/Uppställning – Väpnargatan 

Kör in från från Nybroplan (till höger om Dramaten) in på 
Sibyllegatan, och sväng direkt in på Väpnargatan 
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SFF Kontor – Gamla Brogatan 19 
 
INFART – Kungsgatan, vid Apoteket. 

 
UPPSTÄLLNING – Notera, parkeringsförbud råder. Kontakta 
trafikledningen vid uppställning längre än 30 minuter. 
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Tankning/tvätt – OKQ8 Slussen 
 

För att tanka: Tanka först bilen i en kassa automat (inte i 
automat för kort-betalning) gå sen in till kassan och säg att du 
kommer från Stockholms filmfestival och uppge ditt regnr och 
visa upp ditt körkort, sen är det klart. Samma procedur gäller 
för användning av biltvätten.  
OKQ8 har i sitt register alla våra regnr och du behöver inte 
betala något.    
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UPPSTÄLLNING BUSSEN. VOLONTÄRUPPEHÅLL – 
Årstaängsvägen 
En buss kommer finnas där ni både kan äta er mat och hålla 
till när ni är lediga. Bussen kommer oftast stå under 
Liljeholmsbron, men kan finnas på olika ställen.  
För information om vart bussen är kontakta 
volontäravdelningen eller 
trafikledningen

 
 
 

 
 


