
                                                                  

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. 

 

Från Solberg till Torngård och vidare upp till St. Brunneby (Seby, Segerstad, Skärlöv, 
Hulterstad, Triberga, Alby, Stenåsa) 

Påverkan på trafiken under tiden 09.00 – 14.00. 

De tävlande cyklisterna kommer från S Möckleby på den helt avstängda Torngårdsvägen, väg 
930, fram till Torngård. Boende längs hela denna sträcka i Solberga och Träby kommer inte, 
förutom över en enskild väg via Löt, att kunna ta sig ut under tävlingens gång med 
motorfordon. Eftersom sträckan är avstängd under så lång tid måste boende planera sitt 
resande i god tid och ni som måste åka från bostaden måste göra det före kl. 08.45. 

De tävlande cyklar sedan på väg 925 från Torngård och fram till St. Brunneby där de svänger 
av till Resmo. På väg 925 mellan Torngård och St. Brunneby får fordon inte föras i nordlig 
riktning. Den delen är avsedd för tävlande och körfältet i norrgående riktning är avskärmat för 
de tävlande. Avgränsningen mellan det avlysta området för tävlingscyklisterna och körbanan 
för trafik kommer att ske med sidomarkeringsskärmar som är tätt placerade. Fordonstrafik är 
tillåten i södergående riktning. 

Under tiden 09.15 – 11.30 kommer cyklisterna så tätt i Torngård att det kan bli köer och 
väntetider för passerande trafik. Under tiden 10.00 – 12.30 kommer cyklisterna så tätt i St. 
Brunneby, vid avtagsvägen mot Resmo, att det kan bli köer och väntetider för passerande 
trafik. 

Om ni behöver lämna området på förmiddagen bör ni göra det innan 09.15 för att undvika 
köer och förseningar. 

I Hulterstad kommer det att vara en langningsstation för cyklisterna. 

Trafik från söder, från Ottenby, Össby, Mellstaby m.fl. byar som ska norrut mot N Möckleby 
kommer att ledas om via väg 927-957 till Grönhögen-Arontorp-N Möckleby. 

 

 



                                                                  

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 

 

 

   


