Till boende och affärsidkare i centrala Linköping

Information om trafikstörningar i samband med
Blodomloppet torsdag 1 juni 2017
Torsdagen den 1 juni kommer motionsarrangemanget Blodomloppet att äga
rum med bansträckning genom centrum enligt kartskissen nedan.
Flaggvakter och banfunktionärer kommer vägleda både löpare, åskådare och
trafik under tävlingen, men räkna med begränsad framkomlighet i hela
Innerstaden kl 18.30 – 20.30.
På andra sidan av detta meddelande finns en mer detaljerad beskrivning av
störningarna.
Vi ber om överseende med de olägenheter detta medför.
Med vänlig hälsning
IK Akele och Blodtappen

linkoping@blodomloppet.se tel: 0140-75 50 10 www.blodomloppet.se

Drottninggatan (sträckan S:t Larsgatan – Djurgårdsgatan)
Genomfartstrafik (inkl cykel) kommer vara helt avstängd med polishjälp. Trafik kan istället utnyttja
Lasarettsgatan.
Löparna korsar Drottninggatan längs Klostergatan.

Hamngatan (sträckan Drottninggatan – Järnvägsgatan)
Genomfartstrafik kommer vara helt avstängd med polishjälp. Trafik kan istället utnyttja DrottningbronNya Tanneforsvägen-Tullbron.
Undantag: Utfart från Nygatan och P-hus Druvan kan ske i riktning söderut längs Hamngatan.
Löparna springer i norrgående körfält längs Hamngatan från Storgatan till Södra Stånggatan.

Trädgårdstorget (Nygatan)
Det kommer byggas en fålla i mitten av Nygatan över Trädgårdstorget där löparna springer. För bästa
framkomlighet önskar vi att samtliga reklamskyltar mm plockas in i butikerna senast kl 18.00.
Gångtrafik längs sträckningen går förstås bra, medan det inte är möjligt att korsa banan annat än på
de platser där vi har bemannade ”övergångsställen”.

S:t Larsgatan-Storgatan-Hamngatan (sträckan Trädgårdstorget-Södra Stånggatan)
Löparna springer i hela gatans bredd. Ingen motorfordonstrafik kommer vara tillåten. Gång och
cykeltrafik är möjlig, men det kommer vara svårt att korsa gatorna.
Detta innebär bland annat följande:
* Göran Dyks gata är avstängd.
* Korsningen S:t Larsgatan-Storgatan är öppen för trafik norrifrån/norrut och västerifrån/västerut.
I riktning söderifrån/söderut resp österifrån/österut kommer det att vara avstängt.
* Snickaregatans anslutning till Storgatan kommer att vara avstängd
* Ågatans anslutning till Hamngatan kommer att vara avstängd.

Södra Stånggatan (sträckan Södra Oskarsgatan - Hamngatan)
Genomfartstrafiken kommer vara helt avstängd, men södergående trafik från P-Guldmyntet är tillåten,
vid utfart på Hamngatan är det dock endast möjligt att köra norrut mot Järnvägsgatan. Trafik till och
från Stångs Magasin är inte möjlig.

Strandgatan
Löparna springer i hela vägens bredd. Dock är detta så pass tidigt under loppet att det kommer bli
luckor mellan startgrupperna. Under dessa luckor kommer det vara möjligt att köra ut från
Strandgatan söderut längs Hamngatan. Infart till Strandgatan är inte möjlig så länge Hamngatan är
avstängd.

