
SAMLING/ARENA 
10MILA 2017 avgörs öster om Göteborg med arenan på 
ängarna mellan Lexby och Kåhög i Partille. 
Vägvisning från E20:  

MED ALLMÄNNA KOMMU- 
NIKATIONER 
Det finns möjlighet att åka lokaltåg eller buss till arenan, för tidtabell se www.vasttrafik.se.  
SJ snabbtåg 431 och regiontåg 171 på fredag samt snabbtåg 425 på lördag stannar på Partille station. Västtrafiks 
buss 519 alt 10Milas boendebuss tar dig därefter till arenan.  Snabbtåg 470 tar dig tillbaka från Partille på lördag. 

FLYG 
Avstånd till/från Landvetter airport  22 km. 

FORDON 
Fordon på E 20 från Göteborg (västerifrån) väljer avfart 80 i Partillemotet medan fordon på E20 från Alingsås 

(österifrån) delas upp så att personbilar väljer avfart 82 i Jonseredsmotet. Övriga fortsätter däremot till avfart 80 i 

Partillemotet. (Mot = trafikplats) 

http://www.vasttrafik.se/


Fordon på väg 40 från Jönköping/Borås väljer avfart 74 i 

Bårhultsmotet och vidare mot Partille. Efter 5.5 km i Furulund 

vägvisas personbilar till höger in på Tingsvägen och vidare till 

Jonseredsmotet. Bussar och husbilar leds från Furulund vidare till 

Partillemotet. 

Från Partille –och Jonseredsmoten vägvisas med hjälp av grön/gula 

evenemangsskyltar för att få alla fordonsslag på rätt plats. 

 

PARKERING  
P-avgift är inkluderad i anmälningsavgiften.  
Olika fordonsslag har olika parkeringsytor följ vägvisning. 

• Bilar följer anvisad väg till ängarna vid Kåhögs gård. 

• Bussar, minibussar o husbilar parkerar på hårda ytor. 
Husbilar o bussar skall ha förbokad plats. 

De kan inte parkera på arenan!  

• Bussar har avsläpp i Lexby. De som löst förbokad plats parkerar 
efter avsläpp på en bussterminal 3 km tillbaka. Speciella regler 
gäller för buss vid återfärd. Instruktioner lämnas vid ankomst.

• För stora/tunga bilar kan speciella regler tillkomma, följ 
funktionärers anvisning.  

• Vi parkerar inte i villaområdena i Lexby och Kåhög. 

 
MJUKT UNDERLAG 
Parkering på arenan sker på mjukt underlag: 

• Det är inte möjligt att köra in med egen bil på arenaområdet än 
på anvisad plats. Särskilt tillstånd kan erhållas att köra in före 
tävlingsdagarna och efter. 

• Vid ogynnsam väderlek kan en alternativ trafikanordningsplan 

behöva användas. Denna publiceras på hemsidan. 

 

AVSTÅND  
Avstånd till arena/boendeinfo från 

• kommunal busstrafik 20 m 

• bilparkering 300 m.  

• buss från skolförläggningar 20 m 

• bussavsläpp 500 m 

• husbilar (gångbana) 1000 m. 

• minibussar (gångbana) 1400 avsläpp möjlig vid bussavsläpp 

• lokaltåg Partille stn (gångbana) 2200 m, buss finns. 
 

Avstånd från boendeinfo till: 

• växel/målområde 600 m 

• vindskydd 300-500 m  

• boendetält 50 m. 

• husvagnar 75 m 



 

LEXBYDALSVÄGEN – GENOM ARENAN 
På lördagen mellan kl 09.00 och 19.00 samt mellan kl 21.00 och 22.00 är 
trafiken helt avstängd. 
Övrig tid har de boende i området rätt att använda vägen. 

Anvisning finns till VIP-parkering resp husvagnsparkering. 
Funktionärer assisterar.  
Viss biltrafik kan förekomma - V.g. iakttag försiktighet då du passerar 
vägen. 

 
VID REGN ELLER FUKTIG VÄDERLEK 
Då marken på arenan är mjuk ber vi er att i möjligaste mån använda de 

förstärkta gångstråk som finns 

 

LJUSFÖRHÅLLANDEN UNDER 10MILA 
Lördag: Solen går ner kl 20.54. 
Söndag: Solen går upp kl 05.20.  

FLAGGFRI ZON 
För att upplevelsen för publik på plats på arenan ska bli så bra som möjligt 
kommer det finnas en flaggfri zon där klubbvimplar och liknande ej är 
tillåtna för att inte skymma storbildsskärm och upploppet.  
Likaså är serviceytan där starterna går flaggfri zon. 

 
FÖRBJUDET OMRÅDE 
Området väster om mål- och växlingsslinga samt väster om 
Lexbydalsvägen är förbjudet område. 
För ej incheckade tävlande och ledare är uppvärmnings-området (del av 
startfållan) inte tillåtet att vistas i. 

 
TÄLT OCH VINDSKYDD 
Tält och vindskydd får endast sättas upp på förbokad plats. 
 
UPPVÄRMNING 
När löpare checkat in sker uppvärmningen i fållan i anslutning till växeln 

som fortsätter söderut över vägen (ca 100 m i startfållan). 

Ej incheckade löpare kan värma upp i hela arenaområdet inklusive 

ängarna och på vägen till start för öppna banor. 

 
START 
För att erbjuda bästa möjliga överblick av starten i respektive klass går 
den tvärs genom arenan. Ca 20 minuter före start börjar man stänga av för 
den. Några minuter innan start är det inte möjligt att ta sig från den norra  

 
 
sidan till den södra och vice versa. När starten gått öppnas området igen. 
Vänligen respektera funktionärerna! 

 
DRÖNARE 
Det råder ett generellt förbud mot att flyga med drönare över eller i 

anslutning till tävlingsarenan såväl som över avlyst tävlingsområde 



 
SERVERING 
Vi erbjuder TV-sändning i servering och sporttält. Den kommer vissa tider 

vara avstängd. I övrigt är du välkommen in att handla och utnyttja 

faciliteterna.  

Notera att ur säkerhetssynpunkt accepterar vi inte att väskor och dylikt 

lämnas i serveringstältet. Vi förbehåller oss rätten att transportera bort 

dessa 
 
TOALETTER 
Toaletter för publik och löpare finns på sju ställen på arenan. Löpare inne i 

uppvärmningsområdet hänvisas till toaletter där. 

 
OMKLÄDNING OCH DUSCH  
Avstånd 700 m från mål. 

Omklädning efter lopp sker i tält och utomhus. 

Varmdusch finns ”inomhus” i duschbodar. Vid hög belastning finns en 

alternativ dusch utomhus. 

Endast miljömärkta produkter får användas i duschen. Arrangören 

tillhandahåller duschtvål. 

Skotvätt finns i anslutning till dusch. 
 

SJUKVÅRD 
Sjukvård finns på arenan från kl. 13.00 den 28 april till tävlingens slut. Den 

är i första hand till för tävlande. Publik och med-följande hänvisas till 

ordinarie sjukvård på Östra sjukhuset 8 km bort.  

 
MINIMILA 
Lördag kl 10-15 ordnas miniknst i anslutning till arenan.. 

 
FÄRSKVATTEN/EL 
Arenan befinner sig på ”vildmark” där ingen infrastruktur finns. 

För påfyllning av dricksvatten finns det vattenbehållare försedda 

med kranar på arenan. Vi är tacksamma om ni inte tvättar skor 

och kläder med detta dricksvatten utan gör det vid duschen. 

Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att koppla in elektriska 

apparater i de elcentraler som är till för arenans elförsörjning. 
El till tält finns endast på förutbestämda platser. 

 

ÅTERVINNING 

Hjälp oss att hålla ordning på arenan. Lägg avfallet i utplacerade 

återvinningskärl. Vi källsorterar och är miljödiplomerade.  

 

VAKT 

Vi befinner oss i anslutning till en storstad. Vi ber alla vara uppmärksamma 

på eventuella oegentligheter. Anmäl incidenter till tävlings-expeditionen. 

Arrangören kommer att ha vakt som patrullerar i området.  

 

BRANDSKYDD 

Tält resp husvagnar skall om man sover i dessa ha ett minavstånd på 3 

resp 4 m mellan sig. Det gäller även till grannarna. Vg respektera 

anvisningar från funktionärerna. 

Brandsläckare är utplacerad i tält- och vindskyddsområdet. 

Blockera inte vägarna i området. 

 

BUSSHÅLLPLATS TILL SKOLFÖRLÄGGNINGAR 

Busshållplatsen ligger på Lexbyvägen alldeles SV om boendeinfo. 
 

 


