
                                                                  

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. 

Mörbylånga 

Påverkan på trafiken under tiden 08.00 – 12.30. 

I Mörbylånga kör cyklisterna fram till Köpmangatan och svänger där in mot Mörbylånga. 
Man cyklar fram till Trollhättevägen och svänger till vänster och sedan ner på Esplanaden.  

Delen mellan väg 943 och Trollhättevägen kommer att på halva vägbanan att regleras med 
dubbellots samt trafikvakter.  Det är denna väg som kommer att vara öppen för biltrafik till 
och från Mörbylånga centrum. Det kan bli långa köer så undvik i möjligaste mån att köra bil 
till och från Mörbylånga under avstängningstiden. Under tiden 09.00 – 10.30 är det så tät 
cykeltrafik att det kommer att vara svårt att passera. För er som behöver lämna Mörbylånga 
under förmiddagen rekommenderar vi att ni åker före klockan 08.15. Ut- och infart till 
Mörbylånga går via kyrkan och sedan upp till väg 136.  

Boende norr om Köpmangatan mellan väg 943 och Trollhättevägen kommer inte att kunna ta 
sig ut eller in med bil under avstängningstiden. Parkera söder om Köpmangatan kvällen innan 
om ni behöver komma ut under förmiddagen.  

För de boende som blir instängda öster om Trollhättevägen kommer gång- och cykelvägen 
mellan Köksvägen och Benkroken i västlig riktning och mellan Armkroken och Tomtekroken 
i östlig riktning att öppnas upp för biltrafik. Från Rönningevägen kommer cykelvägen upp till 
Mörbylånga kyrka att öppnas upp för biltrafik.   

Trollhättevägen är avstängd från Köpmangatan och söderut till korsningen med vägen mot 
Beteby. Esplanaden är avstängd mellan Trollhättevägen och Västerlånggatan i båda 
ritningarna. Via Storgatan cyklar de tävlande till Torget därefter västerut på Köpmangatan och 
söderut på Västerlånggatan fram till Esplanaden. Alla angränsande gator kommer att stängas 
av helt, även Köpmangatan sträckan från Storgatan till Västerlånggatan. Boende får parkera 
bilar på angränsande gator om de ska köra bil under avstängningstiden. 

På Torget kommer det att anordnas aktiviteter av föreningar och näringslivet. 

På Esplanaden mellan Skansgatan och Sparringgatan kommer det att vara en langningsstation 
för cyklisterna. 



                                                                  

Trafik till och från Mörbylånga camping och Mörbylånga idrottsplats kommer att kunna köra 
Skansgatan tvärs över Esplanaden med trafikvakt. Mellan 09.00 – 10.30 kommer det att vara 
så tät cykeltrafik att det blir svårt att passera över Esplanaden. Vi rekommenderar som 
alternativ att köra Hamngatan längst i väster eftersom den inte är avstängd. Boende som vill 
använda bilen, rekommenderas att parkera bilen på annan närliggande gata, norr om 
Esplanaden, för att sedan enkelt komma ut på Köpmangatan.  

Boende på Trålgatan och Revgatan kan ta sig ut med bil via Stagneliusgatan då bom och 
stenar ska vara bortpockade under tävlingstiden. 

 

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 


