
                                                          
 

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. 

 

Vägen mellan Färjestaden och Mörbylånga  

Påverkan på trafiken under tiden 07.30 – 15.30. 

Väg 943 mellan Färjestaden och Mörbylånga kommer att vara avstängd. Cyklisterna kommer 
först att cykla söderut mellan Färjestaden och Mörbylånga och från cirka kl. 09.45 kommer de 
att cykla från Gynge till Färjestaden. 

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. 08.15 och 13.00 kommer cykeltrafiken 
att vara så tät att det blir svårt att passera över väg 943. Översläppet sker med trafikvakter. 

Trafik till och från Haga Park, Sandbergen, Stora Frö, Lilla Frö malm och Kleva kommer att 
kunna köra över väg 943 vid Kleva för att på väg 948 ta sig upp till Resmo och väg 136. 
Mellan 08.15 och 13.00 kommer cykeltrafiken att vara så tät att det blir svårt att passera över 
väg 943. Översläppet sker med trafikvakter. 

Gynge och Kleva 

Påverkan på trafiken under tiden 09.30 – 15.00. Cyklisterna kommer i år från St Brunneby 
över alvarvägen till Resmo och fortsätter på den enskilda vägen ner till Gynge 

Väg 943 mellan Färjestaden och Mörbylånga är avstängda i sin helhet liksom den enskilda 
vägen från Resmo genom Gynge by ner till väg 943.  

Boende i Gynge kan använda den allmänna vägen 948 från Gynge i östlig riktning för att ta 
sig till väg 136. 

Alvarvägen från St Brunneby till Resmo 

Påverkan på trafiken under tiden 09.00 – 14.30. 

Vägen är avstängd i sin helhet. Boende i sydöstra Resmo får parkera sina bilar norr om 
Alvarvägen om de ska köra norrut under avstängningstiden. Det ett par hus på denna sträcka 
som bli instängda.  



                                                          
 

Under tiden 10.00 – 13.00 kommer det att vara så många cyklister att det kan uppstå köer och 
väntetider för trafikanter på väg 136 vid passering av korsningen i Resmo. Översläppet sker 
med trafikvakter. 

I Resmo kommer det att vara en langningsstation för cyklisterna. 

 

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 

 

   

      


