Vägavstängningar under Skidskytte-VM 2019
Litsvägen från cirkulationsplatsen Litsvägen – Pampasvägen – Genvägen (vid gamla

fryshuset) till cirkulationsplatsen Litsvägen – Arenavägen (vid Östersund Arena) avstängd 2-18
mars.
Trafiken leds om via Arenavägen.
Eftermiddagar under tävlingsdagar rekommenderas Stuguvägen/E14/E45 för resande norrut.
Och Rådhusgatan/Trondheimsvägen för resande västerut.
Rådhusgatan mellan Hamngatan (utanför Östersunds bibliotek) och Biblioteksgatan är helt

avstängd 1 mars klockan 21.00 till 17 mars klockan 21.00.
Utökad avstängning av Rådhusgatan mellan Biblioteksgatan och Samuel Permans Gata
mellan klockan 18.00 och 22.00 följande datum: 6 mars, 7 mars, 8 mars, 9 mars, 10 mars, 12
mars, 13 mars, 14 mars och 16 mars.
Följ hänvisningsskyltar.
ÖSK-vägen (vägen upp till Arctura och Skidstadion) avstängd för allmänheten 1–20 mars.

Gäster till Arctura får passera fram till och med 6 mars samt från 18 mars.
Rådhuset
Generell störning runt Rådhuset, framförallt längs trottoaren, från 18 februari till 18 mars.

Avstängningar på Skidstadion inför Skidskytte-VM 2019
Parkering

Alla parkeringar vid Skidstadion är avstängda från och med den 17 februari till och med den
20 mars.
17 februari–1 mars – Parkering sker på den upplogade Lägdan längs ÖSK-vägen
2 – 20 mars – Parkering sker vid Solliden eller nyttja andra skidspår i kommunen, se
www.ostersund.se/skidspar.
Alternativ parkering är stora parkeringen nedanför Litsvägen 17 februari–1 mars. Från 2 mars
hänvisas till Solliden eller andra skidspår i kommunen, se www.ostersund.se/skidspar.
Gäster till Restaurang Arctura parkerar på Lägdan längs ÖSK-vägen fram till Arcturas
stängning den 7 mars.
Omklädningsrum
Omklädningsrummen och duscharna på våning 1 i mediahuset kommer vara helt avstängda
1 mars till och med 20 mars kl. 12.00.

Spårområdet
Start/målområde samt skjutvall avstängda 18 februari till och med 17 mars.
VM-tävlingsspåren avstängda från 1 mars till 17 mars.
3 km motionsslingan och Björnbergsrundan är öppet för allmänheten, påstigning vid
Solliden. Övriga öppna spår, se www.ostersund.se/skidstadion. Följ anvisningsskyltar i
samband med VM-tävlingar.
Arcturarestaurangen
Restaurang Arctura är stängd för allmänheten 7-17 mars. Dock öppen 11 mars och 15 mars
som är tävlingsfria dagar.
Intersport vid Skidstadion
Stängt för allmänheten 1 mars till 18 mars.

Transporter/parkeringar till från VM-tävlingar
Under hela VM-perioden 6–17 mars kommer detta märkas i trafiken i Östersund. Tre timmar
innan VM-tävlingarna samt två timmar efter kommer trafiken i Östersund att ha störningar.
Var ute i god tid samt välj hellre att gå, åka buss eller cykel snarare än biltransport.
Gångstråk
Gångstråket är uppmarkerat med flaggor och börjar vid Östersunds Rådhus eller Stortorget.
Det tar en knapp halvtimme att gå från city till arenan. Se karta på 2019ostersund.se
Cykelparkering
Cyklister kan parkera i anslutning till entrén till Skidskytte-VM (Vid cirkulationsplats LitsvägenGenvägen-Pampasvägen)
Buss till/från arenan
Från Stortorget (nedre delen) – Ica Maxi samt Ica Maxi – Stortorget åker besökare gratis med
VMs elbussar mot uppvisande av VM-biljett till den aktuella dagens tävlingar. Bussen
kommer att avgå löpande med start 2 timmar innan tävling.

Stadsbuss nummer 14 trafikerar Busstorget/Kyrkparken – Ica Maxi och går enligt vanlig
tidtabell.
Minitåg
Ett minitåg trafikerar Stortorget (övre delen) – Arenan i samband med tävlingar från den 9
mars. Tåget är gratis och avgår löpande med start 4 timmar innan tävling.
Bilparkering
Parkering av bilar sker vid flertalet parkeringar, alla mot en avgift. (Swish eller jämna
kontanter.) (A, B, C = 100 kr/bil, D, F = 50 kr/bil) Handikapparkering vid Lägdan längs ÖSK-

vägen, Handikapptillstånd krävs.
Se parkeringskarta på www.2019ostersund.se.

