
                                                                  

Information om trafikavstängningar i samband med IRONMAN 
Kalmar den 18 augusti 
Inför och under triathlontävlingen IRONMAN Kalmar kommer trafiken att påverkas på de vägar där 
tävlingen går. 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. 

Färjestaden 

Påverkan på trafiken under tiden 07.30 – 16.00.  

Väg 943 genom Färjestaden (Brovägen och Runsbäcksvägen) är avstängd i sin helhet, dock med vissa 
översläpp.  

De boende som blir instängda (boende väster om väg 943), men som behöver köra bil under 
avstängningstiden, rekommenderas att parkera bilen på kvällen innan på alternativa platser öster om 
Brovägen och Runsbäcksvägen. Dessa platser är vid nya handelsområdet, Ölands köpcentrums 
parkering, Vasatomten eller andra lämpliga platser. 

Trafiken från Kalmar, som ska till Färjestaden kommer att hänvisas till trafikplats Algutsrum. Trafiken 
från Kalmar, som ska till Ölands Djurpark och Saxnäs Camping/Golf m.fl. kommer också att hänvisas 
till trafikplats Algutsrum. Följ skyltning därifrån.  

På sträckan mellan norra och södra delen av cirkulationsplats Träffpunkt Öland (västra sidan) kommer 
vägen att vara avdelad med sidomarkeringsskärmar i två körfält, ett för de tävlande och ett för trafik 
från norr.   

På vissa platser i Färjestaden kommer det att finnas översläpp för biltrafik. Översläppen sker med 
hjälp av trafikvakter. Möjlighet att använda dessa passager kommer att vara mycket starkt begränsad. 
Det blir mycket tät cykeltrafik under dagen så undvik bilkörning i möjligaste mån och räkna med köer 
och långa väntetider. Mellan kl. 08.00 och 12.30 kommer cykeltrafiken att vara så tät att det blir svårt 
att passera över Brovägen/ Runsbäcksvägen. 

De boende väster om Brovägen, inom områdena Snäckstrand och Joels udde, kommer att ha möjlighet 
att köra ut vid Träffpunkt Öland. Genom att öppna gång- och cykelvägarna mellan Krabbstigen och 
Kräftstigen samt Musslevägen och Vassgatan har de boende en möjlighet att ta sig ut norrut mot 
Träffpunkt Öland.  

Gäster till Möllstorps camping har möjlighet att köra ut vid cirkulationsplats Träffpunkt Öland. Trafik 
till och från Netto/nya handelsområdet sker via en privat väg från Möllstorpsgatan. Trafik till och från 
Paradisverkstaden kommer att kunna köra Brandstationsgatan. Statoilmacken kommer att kunna nås 
via Gamla Storgatan. De boende på Norra Hamnplanen kan parkera vid Ölands Köpstad. Boende 
kommer också att kunna köra ut med trafikvakt i cirkulationsplatsen men cykeltrafiken är tät så att det 
blir svårt att passera.  

Mellan cirkulationsplatserna vid Norra och Södra Hamnplanen kommer det att vara en 
langningsstation för cyklisterna i båda riktningarna. På Hamnplanen kommer det också att anordnas 



                                                                  

aktiviteter av föreningar och näringsliv. Södra Hamnplanen och parkeringsplatsen vid Talludden 
kommer att stängas för biltrafik. Ingen överfart kommer att tillåtas. Boende på Talludden och Kaj 4 
som skall ut kan parkera öster om Brovägen. Under tävlingen kommer parkering att tillåtas på 
Sjöbergs äng och Vasatomten. 

Överfart till och från Granudden/Kaptensgatan/Berggrens väg kommer att ske vid Berggrens väg över 
till Nybrovägen. Gång och cykelvägen mellan Kaptensgatan och Berggrens väg kommer att öppnas 
upp för biltrafik. Överfarter kommer att tillåtas mellan Sundsvägen - Engkvists väg för de boende 
väster om Runsbäcksvägen. Överfarter kommer att tillåtas över Runsbäcksvägen mellan Sjövägen - 
Elfings väg för de boende väster om vägen.  

Vägen mellan Färjestaden och Mörbylånga  

Påverkan på trafiken under tiden 07.30 – 15.30. Vägen är avstängd i sin helhet, dock med vissa 
undantag. Några fastigheter mellan Stekelvägen i Färjestaden och Eriksöre kommer att bli instängda 
och kommer inte att kunna ta sig ut med bil under tävlingen. Om man behöver använda bil under 
avstängningstiden måste man parkera den öster om väg 943 mot Runsbäckshållet innan 
avstängningen. Trafiken till och från Eriksöre camping kommer att kunna korsa väg 943 och köra in 
på den enskilda vägen till Eriksöre med trafikvakt. Mellan kl. 08.00 och 12.30 kommer cykeltrafiken 
att vara så tät att det blir svårt att passera över väg 943. 

 

Vi hoppas på ett lyckat evenemang för alla. Passa på och 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 

    


