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Trafik-PM

Information
Antalet parkeringsplatser i området runt Ånnaboda är starkt begränsat. Vi vädjar till alla som har
möjlighet att samåka med varandra.
Observera att all trafik till 10MILA måste passera
via Garphyttan och andra vägalternativ till arenan
kommer inte att vara möjliga.

Samling/Arena
Ånnaboda friluftsområde, 22 km nordväst om Örebro, Närke (N 59º20.286’, E 14º56.175’). Närmaste
järnvägsstation, finns i Örebro. Närmaste reguljärflygplats, Stockholm Arlanda (Kartlänk till arenan).

Trafikhänvisning
Trafik från E20/E18 via Örebro
Avfart 112 mot Garphyttan/Ånnaboda/Väster, följ
därefter skyltning mot Garphyttan/Ånnaboda. Vägvisning/skyltning till 10MILA startar i Garphyttan.
Trafik från E18 väster
Avfart 107 mot Garphyttan/Vintrosa. Följ därefter
vägvisning/skyltning till 10MILA via Lannaforsvägen och Garphyttan.

Förbokade campingplatser
Se nästa sida samt anvisningar i ”PM Logi”.

Parkering—Personbilar
Fredag
Följ skyltning till 10MILA-arenan i Ånnaboda från
Garphyttan.
Parkering sker i anslutning till arenan. Parkeringen
måste tömmas under fredag kväll då den under
tävlingsdygnet används för bussavsläpp. Det är
tillåtet att köra tillbaka samma väg till Garphyttan
som vid ankomst.

Lördag och söndag (P-Sånnaboda)
Parkering Sånnaboda öppnar lördag kl. 07.00.

Följ skyltning från Garphyttan mot 10MILA arenan.
Efter ca 2.5 km uppför blir vägen enkelriktad och
endast bussar och fordon med tillstånd tillåts passera upp till arenan. Personbilar väljer vänster körfält för infart till parkeringen. Följ parkeringsvakternas anvisningar. Gångvägen från parkeringen till
arenan är ca 800 meter. Följ hänvisning/markering
för gångväg till arenan.
Det är ej tillåtet att campa, eller att parkera husbilar, på bilparkeringen.
Det är viktigt att det ej lämnas skräp på parkeringen. Gärdet skall efter arrangemanget fungera som
betesmark.
Vid avfärd, kör samma väg ned till Garphyttan som
vid uppfärd. Följ parkeringsvakternas anvisningar.

Bussar
Till arenan för lämning/hämtning
Bussar släpper av/hämtar löpare vid Bus stop.
Följ skyltning till 10MILA från Garphyttan. Vägen
blir enkelriktad höjd med parkering Sånnaboda.
Fortsätt i höger körfält.
Observera att det strax efter Sånnaboda finns en
passage över vägen för fotgängare. Visa hänsyn.

Vid infarten till arenan svänger bussar höger för
lämning/hämtning vid Bus stop. Följ parkeringsvakternas anvisningar.

Efter lämning/hämtning
Följ skyltning. Observera att utfartsvägen är kuperad och avslutas med en brant backe - kör försiktigt! Efter nedförsbacken finns en stor parkeringsyta vid Södra Storstenshöjden där bussar kan parkeras under tävlingsdygnet.
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Efter lämning/hämtning, forts
Gångväg (ej cykel) från buss-/husbilsparkering till
arenan är ca 2.6 km (80 höjdmeter). Följ hänvisning/markering för gångväg till arenan (gångstig).
Det är förbjudet att gå på bilvägen mellan Södra
Storstenshöjden och arenan då det är den enda utfartsvägen från arenan och den är brant med risk
för olycka.

Transport av löpare till/från boenden
Vi rekommenderar lämning/hämtning av löpare vid
parkering Sånnaboda då det innebär en kortare resväg. Denna ligger på vänster sida ca 2.5 km från
Garphyttan.

Det kommer under natten (lördag 21.00 – söndag
07.00) vara tillåtet att släppa av löpare vid bussavsläppet (Bus stop). Det innebär dock en längre
bilväg tillbaka till boenden via utfartsvägen som
passerar Södra Storstenshöjden.

Husbilar (ej bokade platser)
Husbilar som skall släppa av löpare kan göra detta
vid arenan (3 min) men måste därefter direkt åka
vidare eftersom ingen parkeringsyta finns vid arenan
För husbilar som ej har förbokad plats på arenan
erbjuds parkering vid Södra Storstenshöjden (2.6
km). Följ parkeringsvakternas anvisningar efter avsläpp.
Husbilar som inte ska släppa av/hämta löpare
måste redan i Garphyttan följa skyltning mot
Suttarboda / Södra Storstenshöjden, dvs. ni skall
INTE åka mot arenan.
Gångväg (ej cykel!) från husbils-/bussparkering till
arenan är ca 2.6 km (80 höjdmeter). Följ hänvisning/markering för gångväg till arenan (gångstig).

Husbilar och Camping (förbokad)
Ni som har bokat boende vid arenan (husvagn, husbils, tält eller stuga) följer skyltning från Garphyttan
mot 10MILA arenan. När vägen blir enkelriktad i
Sånnaboda fortsätter ni i höger körfält till arenan
och presenterar er p-dekal (boende) för parkeringsvakterna. Denna distribueras klubbvis via e-post.
Följ därefter anvisningarna för ankomst till ert boende.
Viktigt! Under lördagen rekommenderas ankomst
före ungdomskavlens start (10.30). Det är risk för
köbildning då löpare korsar vägen i höjd med arenan. Trafikvakter finns på plats för att dirigera trafiken och deras anvisningar måste följas. Dessa anvisningar gäller även vid utfart från arenan fram till
dess att tävlingarna har avslutats.

Press och VIP
Ackrediterad press och föranmäld VIP erhåller Pdekal per e-post. P-dekal skall uppvisas för trafikpassage in till arenaområdet Ånnaboda.
Följ skyltning till 10MILA från Garphyttan. Efter ca
2.5 km blir vägen enkelriktad i höjd med parkering
Sånnaboda för personbilar. Fortsätt i höger körfält
för att komma upp till arenan. Tag höger före campingen och kör upp till uppmärkt parkering för
Press/VIP som ligger i anslutning till restaurangen i
Ånnaboda.
Viktigt! Under lördagen rekommenderas ankomst
före ungdomskavlens start (10.30). Det är risk för
köbildning då löpare korsar vägen i höjd med arenan. Trafikvakter finns på plats för att dirigera trafiken och deras anvisningar måste följas. Dessa anvisningar gäller även vid utfart från arenan fram till
dess att tävlingarna har avslutats.

