
                                                          

Information om trafikavstängningar i samband med IRONMAN 
Kalmar den 18 augusti 

Inför och under triathlontävlingen IRONMAN Kalmar kommer trafiken att påverkas på de 
vägar och de områden som omfattas av tävlingen. Avstängningar av vägar görs för att 
garantera säkerheten för deltagarna. Detta kommer att medföra vissa störningar men vi hoppas 
att ni har överseende. Nedan följer en genomgång av de avstängningar som kommer att göras 
i ditt område samt de alternativa trafiklösningar som erbjuds. 

Hammarby, Degerhamn, Södra Möckleby och Pilekulla 

Påverkan på trafiken under tiden 08.30 – 13.00. Vägarna är avstängda i sin helhet. Ambulans, 
räddningstjänst och Polis har alltid rätt att trafikera vägarna.  

De tävlande cyklisterna kommer från Bjärby på kustvägen, väg 931, till Hammarby och sedan 
till Degerhamn. I Degerhamn cyklar de Degerhamnsvägen upp för backen från 
cementfabriken och korsar väg 136 med hjälp av trafikvakter. Därefter fortsätter de på 
Kyrkvägen, sedan Alunvägen och tar av på Torngårdsvägen till Pilekulla och Torngård. 

Boende efter vägen kommer inte att kunna ta sig ut med bil under tävlingens gång. I 
Hammarby kan man ta sig med bil upp till väg 136 på en enskild väg men då måste fordonet 
parkeras där innan tävlingen. I Degerhamn blir de som bor mellan Strömmeln och 
cementfabriken samt på Pildalsvägen instängda. Om ni behöver ta er ut under tiden som det är 
avstängt kan ni parkera fordonet innan tävlingen på Strömgatan eller i anslutning till den. 
Strömgatan kommer att vara öppen upp till väg 136.  

Boende efter Kyrkvägen, Alunvägen, Målarvägen, Elvägen och Torngårdsvägen i Södra 
Möckleby kommer att bli instängda men parkera fordonet på angränsande gator innan 
tävlingen så kan ni använda bilen under tävlingen. Boende i Pilekulla kommer att bli helt 
instängda under tävlingen och boende måste i god tid planera sitt resande och om ni måste åka 
från bostaden ska det ske före kl. 08.15.  

Väg 136 kommer hela tiden att vara öppen men korsningen med Degerhamnsvägen/ 
Kyrkvägen regleras med trafikvakter. Under vissa tider, framförallt 09.00 – 11.00, kommer 
det att komma så mycket cyklister att det är risk för köer.  

Räddningstjänsten kommer under tävlingen att placera sina fordon på annan plats än 
brandstationen för att snabbt komma ut vid behov. 

På Torngårdsvägen direkt efter korsningen med Alunvägen kommer det att vara en 
langningsstation för cyklisterna. Där kommer också supportrar till de tävlande att kunna langa 
egen mat och dryck. 

 

  



                                                          

 

Vi hoppas på ett lyckat evenemang för alla. Passa på att se de tävlande under dagen. Det finns 
många bra ställen för publiken att se tävlingen från och det kommer att vara mycket 
aktiviteter. 

Information om trafiken finns också på IRONMAN Kalmars hemsida, 
www.ironmankalmar.com och på www.morbylanga.se 
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