
LÄCKEBY / STÄVLÖ /HJÄLMÖ / RAFSHAGEN / ÅBY, SVARTINGSTORP 
SKAMMELSTORP /VÅNGERSLÄT / LUNDGATAN / FRÖSTINGSTORP / 
SPORSJÖ / MELBY

Stävlö, Hjälmö, Rafshagsvägen och Åby
Påverkan på trafiken under tiden 10.30 – 16.00. De tävlande kommer från Lindsdal på väg 586 och svänger in vid Kråksmåla
och cyklar mot Norrstävlö. Därifrån går banan på Rafshagsvägen i västlig riktning och cyklisterna svänger in mot Åby och 
vidare mot Läckeby.

Sträckorna på de enskilda vägarna är avstängda i sin helhet på de delar som ingår i tävlingen, förutom en kort sträcka. På 
vägen mot Rafshagen mellan avtagsvägen mot Åby och Norrstävlö är motorfordonstrafik tillåten i östlig riktning för behörig 
trafik (boende samt campare på väg till Rafshagen). Trafik regleras med vakt. Biltrafik från Stävlö, Hjälmö och Rafshagen kan 
köra över Björnö eller Vesslö. Campingplatsen i Rafshagen informerar sina gäster om hur de tar sig ut till E22. Efter kl. 14.30 
kan bilister från Rafshagen även köra i västlig riktning med anvisning av trafikvakt. Boende i Vitetorpet, Johanneslund, 
Låstorpet och Kultebacketorpet kan parkera sina bilar på Rafshagsvägen under avstängning. Boende i Åby får parkera bil i 
Läckeby eller på den enskilda vägen mot Mosekrog (Haga) om de behöver använda bilen.

Åbygatan, Läckeby (Snättebrovägen) samt väg 595 fram till Rockneby
Påverkan på trafiken under tiden 10.45 -16.15. Väg 595 (Läckebyvägen) är avstängd i sin helhet mellan Snättebrovägen och 
österut fram till den västra cirkulationsplatsen i Rockneby.  

Boende på Åbygatan och Snättebrovägen med anslutande gator kan innan avstängningen parkera bilar på gator och 
parkeringsplatser i Läckeby som inte blir instängda. Boende efter vägen mellan Läckeby och Rockneby kommer att bli 
instängda under avstängningstiden. För de som behöver använda bilen under tävlingen behöver resan planeras i god tid. 
Behöver man lämna området under avstängningstiden så måste man vara ute före kl. 10.30.

På Snättebrovägen mellan Åbygatan och Läckebyvägen kommer det att vara en langningsstation för de tävlande.

Boende efter Åsagatan, Skammelstorp, Petersborg, L Vångerslät och Mogatan i Läckeby
Påverkan på trafiken under tiden 11.00 – 16.30. Vägarna är avstängda i sin helhet. 

Boende i Skammelstorp, Petersborg, Vångerslät m.fl. byar kommer att bli instängda under tävlingen. För de som behöver 
använda bilen under tävlingen behöver resan planeras i god tid. Behöver man lämna området under avstängningstiden så 
måste man vara ute före kl. 10.45. 

Boende väster om Mogatan kan parkera sina bilar öster om densamma under avstängningen om de behöver komma ut. 
Överfarter kommer att tillåtas tvärs över Mogatan, med trafikvakt, vid korsningen med Kvarnstigen/Signalvägen.

Vid Åby kyrka samt in- och utfart till Läckeby
Påverkan på trafiken under tiden 11.15 – 16.30.

På Läckebyvägen mellan Mogatan och väg 125 (framför Åby kyrka) kommer cykelbanan att användas för motorfordonstrafik 
från väg 125 in mot Läckeby. Motorfordonstrafik från Läckeby mot väg 125 kommer att ledas i det södra körfältet medan 
cyklisterna kör i det norra körfältet, närmast kyrkan. Det är endast på detta ställe som bilister i Läckeby kan ta sig in och ut
ur samhället.
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För nionde gången avgörs en av världens mest populära IRONMAN-tävlingar 

i Kalmar och på Öland. IRONMAN Kalmars banor är mycket uppskattade och 

cykelbanan röstades 2018 fram till världens bästa. Något som inte varit 

möjligt utan avstängningar som görs för säkerhetens skull. Denna 

information skickas ut till berörda områden för att ge en bild av tider, 

avstängningar och omledningsvägar under eventet. 



Cyklisterna kommer att köra 100 m norrut på cykelbanan parallellt med väg 125. Vid överfarten till Lundgatan finns 
trafikvakter som stoppar trafiken på väg 125 när tävlande korsar vägen. 

Lundgatan från Läckeby till Sporsjö och söderut
Påverkan på trafiken under tiden 11.15 – 17.00.

Vägarna är i stort sett avstängda i sin helhet. Ett undantag: På vägen söderut från Sporsjö kommer delen mellan 
korsningen vid förskolan och infarten till Ugglerum att regleras med dubbellots samt trafikvakter. Väg 575 mellan norra 
infarten till Ugglerum och enskild väg mot Melby kommer att vara avstängd helt. 

Boende i Fröstingstorp, vissa delar av Sporsjö m.fl. byar kommer att bli helt instängda. För de som behöver använda bilen 
under tävlingen behöver resan planeras i god tid. Behöver man lämna området under avstängningstiden så måste man 
vara ute före kl. 11.00. 

Melby och angränsande byar
Påverkan på trafiken under tiden 11.15 -17.00. Vägen är helt avstängd på sträckan mellan väg 575 och väg 586. Boende 
kommer i vissa fall att bli helt instängda under avstängningen. För de som behöver använda bilen under tävlingen 
behöver resan planeras i god tid. Behöver man lämna området under avstängningstiden så måste man vara ute före kl. 
11.00.

ÖVRIGA OMRÅDEN
Kvarnholmen
För besökande till Kvarnholmen rekommenderar vi att ni använder buss eller cykel för att ta er in till centrum. Kommunen 
kommer att anordna parkeringsplatser vid Kalmar Sportcenter och Kalmarsundsbadet. Cykelparkering hänvisas till Olof 
Palmes gata och inom avgränsat område på parkeringen norr om Gamla Vattentornet.

Öland
Ölandsleden och Ölandsbron är öppen under hela tävlingen. Bron har ett körfält i varje riktning öppet för biltrafik samt 
nersatt hastighet max 50km/h. På Öland är det mycket begränsad framkomlighet i Färjestaden och söderut. Väg 136 är 
öppen under hela tävlingen för färd söderut.

Nordöstra Kalmar
För resor till och från områden norr om Gröndalsvägen och öster om Norra vägen ex Berga, Bergavik, Norrliden. Nyttjas 
Ölandsleden, trafikplats Tallhagen och Tallhagsvägen norrut.

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 och det kommer att vara mycket aktiviteter. 

Information om trafiken finns också på IRONMAN Kalmars och på kommunens hemsidor, www.ironman.com/im-

kalmar och www.kalmar.se. För trafikinformation kan ni under lördagen den 20 augusti ringa Trygghets och 

Larmcentralen i Kalmar 0480-45 95 95.

http://www.ironman.com/im-kalmar
http://www.kalmar.se/



