
Trafikinformation under Kalmar Mini Tri 17 Augusti 2022

Triathlonfest
IRONMAN-veckan består av många olika evenemang och under onsdag kväll 17 augusti körs en 
av Sveriges största triathlontävlingar på kortdistans – Kalmar Mini Tri. 
För att garantera säkra och rättvisa tävlingar så påverkas Kalmar stad och trafik i stor 
utsträckning 17 Augusti kl 17.00 - 22.00. Ta er gärna till centrum eller till en del av banan och 
upplev triathlonfesten! 

Kartan till höger visar tävlingssträckan i rött vilken är stängd för trafik och överfart. Samt 
omledningsvägar i blått/lila för respektive område. Det är under hela kvällen risk för köbildning 
och långa väntetider. 

Kvarnholmen 17.00 – 22.00
Stora delar av Kvarnholmen påverkas av tävlingarna och det är mycket folk i rörelse i hela 
innerstaden. Vi rekommenderar att ta cykel eller buss in till centrum när tävlingarna pågår. 
Kommer man i bil är det lättast att nå Kvarnholmen via Järnvägsgatan/Ölandskajen/
Skeppsbrogatan eller Fredriksskansgatan. Parkering finns bl a vid Kalmar Sportcenter, 
Stagneliusskolan, Kalmarsundsparken, Lars Kaggskolan, Cellgraven, Slottsfjärden, Baronen och 
Elevatorkajen.

Ängö/Varvsholmen 17.00 – 22.00
In och utfart till Ängö och Varvsholmen sker via Lindö genom lotsning via gång och cykeltunnel. 
Maxhöjd för fordon är 2,2m

Svinö 17.00 – 22.00
In och utfart till Svinö sker norr ifrån via trafikplats Tallhagen genom lotsning i egen fil markerad 
med koner.  

Norra Kalmar öster om Norra vägen 17.00 – 22.00
För boende och besökande till områden norr om Ölandsleden och öster om Norra vägen leds 
trafiken via Ölandsleden, trafikplats Tallhagen och sedan Tallhagsvägen norrut.

Berga industriområde samt Krafslösa 17.30 – 22.00
Stora delar av Berga industriområde påverkas av tävlingen. Viss åtkomst kan ske via Tyska vägen, 
Engelska vägen, Amerikavägen samt Rigavägen. För åtkomst till Krafslösa norr om Krafslösavägen
nyttjas Runnehällsvägen norrut till Norra vägen och för åtkomst till Krafslösa söder om 
Krafslösavägen nyttjas Runnehällsvägen söderut via cykelbana till Amerikavägen.

Trafikupplysning: Trygghets och larmcentralen 0480-45 95 95 eller på 
www.kalmar.se alternativt www.ironman.com/im-kalmar

http://www.kalmar.se/
http://www.ironmankalmar.com/

