MUISTIO
LIIKENNE
TAPAAMISPAIKKA/KILPAILUKESKUS
10MILA 2019 ratkaistaan Glimåkran laitamilla Trollacenterin kilpailukeskuksella.

AUTOT
Liikenne lännestä ja pohjoisesta
Valtatieltä 23 ramppi eteläiseltä ajotieltä Osbyhyn. Aja tielle 2121 kohti Glimåkraa.
Liikenne etelästä ja lounaasta
Valtatieltä 19 ja 119 ramppi liikenneympyrästä risteyksessä tiellä 19/119. Aja tietä 119 kohti Brobytä
ja Glimåkraa.
Pysäköinti
Pysäköintiin on varattu useampi alue, ja kaikissa on kova alusta. Autojen pysäköintipaikalla ei saa
pysäköidä asuntoautoja tai -vaunuja. Pysäköintimaksu sisältyy ilmoittautumismaksuun ja on
ilmainen vierailijoille. Seuraa virkailijoiden ohjeita.

LINJA-AUTOT
Linja-autojen kyydistä jääminen
Linja-autojen kyydistä jääminen tapahtuu Glimåkran koillisosassa, kilpailukeskuksen välittömässä
läheisyydessä. Alue on rajallinen, joten tielle 119 voi syntyä ruuhkia. Huomaa, että kyydistä ei saa
nousta tiellä 119, sillä se on läänin päätie. Seuraa virkailijoiden ohjeita.
Teiden 119 ja 2121 risteyksestä tapahtumapaikalle on väliaikaisia opastekylttejä.
Kyydistä poistumiselle varatuilla kaduilla on voimassa pysäköintikielto. Pysäköintivirheistä seuraa
rangaistus.
Linja-autojen pysäköinti
Niille, jotka saapuvat linja-autolla mutta eivät ole vielä ilmoittaneet asiasta: Pyydämme, että
ilmoitatte saapumisaikanne sekä tarvitsetteko pysäköintipaikan linja-autolle kilpailuvuorokauden
ajaksi. Ilmoittakaa asiasta sähköpostitse osoitteeseen parkering@10mila2019.se.
Pysäköintitarpeesta jo ilmoittaneet linja-autot saavat ajo-ohjeet sekä muita ohjeita matkustajien
jäädessä pois kyydistä. Katso erityisesti Linja-automuistio.

ASUNTOVAUNUT JA MATKAILUAUTOT
Asuntovaunut ja matkailuautot tulee sijoittaa teiden 119 ja 2121 risteyksen lähelle; alue sijaitsee
länteen tiestä 119 ja etelään tiestä 2121. Saapuminen Källbogatanilta. Pysäköinti nurmella. Kun
alue on täynnä, ajetaan alueelle sisään tieltä 119 Brobyhyn päin. Seuraa virkailijoiden ohjeita.

LEHDISTÖ JA VIP
VIP-vieraiden ja lehdistön pysäköintialue löytyy juuri rakennetulta alueelta heti kilpailukeskuksen
eteläpuolelta.
Seuraa kylttejä sekä virkailijoiden ohjeita.

MATERIAALIEN PURKAMINEN KILPAILUKESKUKSEN LUONA
Perjantaina on iltapäivällä/illalla mahdollista purkaa raskaita materiaaleja Boaltsvägenillä Norra Tvärgatanin
varrella. Lauantaina Boaltsvägenillä on sallittua vain liikenne VIP-pysäköintialueelle. Sunnuntaina Boaltsvägen
avataan klo 10.00 jälkeen etelästä niille, joiden täytyy hakea raskaita varusteita kilpailukeskukselta.

ETÄISYYDET KILPAILUKESKUKSEEN
Autojen pysäköintialueelta n. 600–1500 m merkittyä reittiä
Linja-autojen kyydistäpoistumispaikalta noin 500 m, merkitty reitti

RAJOITETTU LIIKKUVUUS KILPAILUPÄIVIEN AIKANA
Kilpailupäivinä (la 27.4. ja su 28.4.) Boaltsvägen ja Fabriksgatan on suljettu julkiselta liikenteeltä
Norra Tvärvägeniltä pohjoiseen. Sulku alkaa 27.4. klo 13.00 ja päättyy 28.4. klo 12.00.
Boaltsvägenillä on sallittu vain pohjoiseen suuntautuva liikenne tieltä 119 Norra Tvärgatanille. Norra
Tvärgatanilla on sallittu vain länteen suuntautuva liikenne.

LISÄTIETOJA
Lisätietoja, kilpailu-uutisia sekä ajankohtaisia Tiomila-kysymyksiä löydät osoitteesta www.10mila.se.

