Allmänt utskick om trafikavstängningar för Student‐VM i triathlon, 1–2 september, i Kalmar

OBS!
Viktig information om trafik‐
avspärrningar för Student‐VM i
triathlon som arrangeras 1–2 september
2018.
Helgen den 1–2 september kommer stora delar av Kalmar innerstad vara avstängd. Det
berör mesta dels Kvarnholmen men även stora delar av Ängöleden samt Lindö/Malmen.
Tävlingarna pågår 10.00–15.00, lördag och söndag. Avspärrning kommer i huvudsak ske i
anslutning till tävlingen, lördag 1/9 09.50–14.00 samt söndag 2/9 09.50–14.00. Distansen är
sprint och tävlingstiden för varje klass är beräknad till ca 1 h. Larmtorget kommer vara
avspärrat för öppningsceremoni fredagskväll 31 augusti, dock berörs ingen trafik.
Se tävlingskartor nedan för ytterligare information.

Blå = Simning
Lila = Cykelmoment
Grön = Löpmoment

Röd = Avstängning
Orange = Omledningsväg/översläpp

Kvarnholmen: Hela Kvarnholmen påverkas. Infart och utfart från de centrala delarna kan ske
via översläpp på Södra Långgatan. Åtkomst till östra delarna sker via Järnvägsgatan,
Ölandskajen, Baronens parkering och Skeppsbron. Åtkomst till parkeringarna på norra
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Kvarnholmen sker via Landshövdingegatan söder ifrån. Förutom ovanstående tider kommer
Larmgatan från Södra Kanalgatan till Fiskaregatan vara avstängd båda dagar 06.00 till 15.00.
Transporter till Larmgatan sker via Fiskaregatan som tillfälligt får ändrad körriktning. Även
Södra Kanalgatan öster om Fredrikskansbron är förutom ovanstående tid avstängd från
08.00 på lördag 1/9. Parkering förbjuden under hela helgen på Larmgatan, Östra Sjögatan
samt parkeringen vid vattentornet. Parkeringsgarage på Fiskaregatan och Strömgatan nås via
Västra Sjögatan samt Fiskaregatan.
Ängö/Varvsholmen: In och utfart till Ängö och Varvsholmen sker med hjälp av lotsning via
Bjelkegatan och cykeltunnel under Ängöleden ut på Lindö och vidare till Magistratsgatan.
Trafik in till Ängö och Varvsholmen kan även ske via östra Kvarnholmen och
Landshövdingegatan. Obs endast trafik i nordlig riktning.
Svinö: Infart samt utfart från Svinö sker med hjälp av lotsning i en fil via Ängöleden. Räkna
med viss väntetid.
Riktning Centrum från Ölandsleden: Trafik från Ölandsleden mot centrum leds norrut via
Tallhagsvägen till Funkabovägen och ut till Norravägen där vidare färd kan ske till centrum.
För centrum se ovan.
Brofästet/Tallhagen: Åtkomst till Brofästet samt Tallhagens IP och Tennishallen sker via
cykelbana från Getingen och Rådmansgatan.
Lindö: Boende på Arkitektgatan ombedes parkera på västra sidan av Gröndalsvägen då
Arkitektgatan är helt stängd för trafik ut på Gröndalsvägen. Parkering förbjuden under hela
helgen på Jutegatan.
Fredriksskans: Parkeringarna på Fredriksskans kommer vara tillgängliga via Strandgatan där
översläpp över Fredriksskansgatan finns. Räkna med väntetid. Parkering förbjuden på
tävlingssträckan på Fredrikskansgatan under hela helgen.
Räkna med stora trafikstörningar och med viss väntetid vid översläpp och omledningsvägar.
Student‐VM i triathlon är en tävling arrangerad av Destination Kalmar, Kalmar RC Triathlon,
FIKS, SAIF och Svenska Triathlonförbundet. Tävlingarna hålls vartannat år på olika platser
runt om i världen. År 2018 har Kalmar, i hård konkurrens, utsetts till värdstad. Målgång
kommer vara på Larmtorget där även bästa åskådarplats är.
Varmt välkommen att vara en del av evenemanget!
Mer information hittar ni på: www.wuctrikalmar2018.com
Kontaktperson: Johan Göransson, 0480‐41 77 29
Med vänliga hälsningar,
Projektgruppen för Student‐VM i triathlon Kalmar 2018

