OVERSIKTSKART SETERMOEN – VILLAGE MAP OF SETERMOEN

Nearest airport is Bardufoss Airport, 30 km, 30 minutes by car north of Setermoen.

Shuttlebuss fra parkeringsområder til Setermoen Sentrum.
1.
(Rutebuss og flybuss vil stå ved Bardu kirke fredag 14.
august.
Shuttlebuss parkering – Setermoen sentrum 14. august:
Første avgang.kl.13.00 fra Sponga. Buss går fram til kl
17.00.
Første avgang kl 19.00 fra sentrum. Buss går fram til kl
21.00.
Priser: Voksen kr.30,- t/retur, Barn 3-14 år kr.20,- t/retur.
Bussen tar betalingskort.
Campingvogn og bobilparkering.

Shuttle from parking areas to the center of Setermoen.
(Intercity bus and Airport shuttle stops/starts by the
church on Friday 14th. of August.
Shuttle bus from parking area – center of Setermoen
on August 14th: First departure at 13.00 from parking
areas. Bus runs until 17:00pm. First departure at
19:00pm from Bardu church. Bus runs until 21:00pm.
Prices: Adults NOK.30, - return, Children 3-14 years
NOK.20, - return. The bus accepts card payments.

Taxiholdeplass fredag 14. august.

Bardu Taxi on Friday 14th of August.

E6 stenges kl 16.00 nord for Setermoen
(Kirkemogata/Bardu Kirke) for sørgående trafikk.
E6 stenges kl 16.00 ved Brannvoll for nordgående trafikk.
Parkering for bevegelseshemmede.

E6 is estimated to close at 16.00pm. Open again at
18.30pm 14th of August.
E6: closed north of Setermoen at the church. South of
Setermoen closed at Brannvoll.
Parking for the disabled.

Beverting flere steder i sentrum.

Food and refreshments at the center of Setermoen

Interkommunal legevakt
(følg omkjøringsvei

Emergency ward. Dial 110 (Fire), 112 (Police), 113
(Ambulance).

Arctic Race of Norway 2 etappe (løype). Målgang 14.
august, ca. kl 17.42 – 18.07.

Arctic Race of Norway, Stage 2 (Route). Finish expected
at 17.42pm to 18.07pm on August 14th August.

Løype Mini Arctic Race for barn 3-12 år.

Mini Arctic Race for children 3-12 years old.

Rute til legevakt, samt omkjøring for trafikk til/fra Altevatn,
Østerdalen, Bardujord, Sørdalen.

Detour for traffic on RV847 to Emergency ward and
to/from Altevatn and Rohkunborri National Park,
Østerdalen, Sørdalen, Bardujord.
Race Village Setermoen. Marketplace for sponsors and
local businesses. Outdoor TV-screen for the public, VIP
area, food, activities, entertainment. Finish line for
Arctic Race, Stage 2, Technical Zone. Roads in this area
are closed 14th August.
The center of Setermoen – Race Village, entertainment
and activities.

Race Village Setermoen. Markedsplass for sponsorer og
lokalt næringsliv. Utendørs TV skjerm for publikum, VIP
Arena, teknisk sone, mat, aktiviteter, underholdning,
Målområde for Arctic Race, Teknisk sone. Veier inn i
området er sperret hele dagen den 14. august 2015.
Indre sentrumsområde hvor Race Village, underholdning
og aktiviteter, matservering vil foregå 14. august.

Caravan parking area.

For nærmere informasjon. Furter Information: website www.arcticracebardu.no or www.letour.com/arn

SPERRING AV VEIER OG PARKERING I FORBINDELSE MED ARCTIC RACE OF
NORWAY 2. ETAPPE EVENSKJER-SETERMOEN FREDAG 14. AUGUST.
E6
E6 stenges på følgende tidspunkt fra Lavangen og inn til Setermoen.
Kryss RV84/E6, Fossbakken
Lavangen
kl 14.30.
Kryss RV141/84 Tennevoll
Lavangen
kl 14.50.
Avkjøring Lian, Soløy
Lavangen
kl 14.50.
Avkjøring RV84, Lavangsnes
Salangen
kl 15.15
Kryss RV84/RV851 Sjøvegan
Salangen
kl 15.45
Kryss RV851, Øvre Salangen
Salangen
Kl 15.45
Kryss RV851, Kistefoss
Bardu
Kl 16.00
Kryss RV 851/E6 Brannvoll
Bardu
Kl 16.00
E6 Bardu Kirke (trafikk fra nord)
Bardu
Kl 16.00
Åpning ca. 30 minutter etter at rittet har passert. E6 stenges ved Bardu kirke (Kirkemogata) i retning
sør og i Brandvollkrysset retning nord i tidsrommet 1600 – ca 1830. Tidspunkter er veiledende.
Fra sentrum nord for Statoil er E6 åpen for nordgående trafikk (retning Bardufoss) hele dagen. Det
anbefales å kjøre gjennom boligfeltene og ut på E6 via Trolldalsveien. Det blir en del intern
busstrafikk mellom kirka og Spongaveien samtidig som det står biler parkert i veikanten.
Molundveien
Stengt mellom kl 1620 og ca 1830.
Infanteriveien
Pga Sparebanken NN Mini Arctic Race for barn, som går i boligfeltet på Brinken, blir denne veien
stengt i tidsrommet 1330-1530 og i tidsrommet 1620 – ca 1830.
Brinken boligfelt
I tidsrommet 1330-1430 er Brinkenveien mellom Infanteriveien og Magasinveien samt hele
Magasinveien stengt.
Fv 847 (Setermoen – Altevann)
Tidsrom 0700 – 2000 stenges veien totalt mellom rundkjøringa på E6 og i retning Altevann til
avkjøring Setermoen skytefelt i sørkant av Artillerisletta. Følg henvisning fra vakter/skilting.
Åpningstidspunktet kan bli endret alt etter tiden som nedrigging tar.
Tidsrom 1620 – ca 1830 stenges strekninga mellom innkjøring til Legevakt og innkjøring Setermoen
skytefelt i sørkant av Artillerisletta.
Omkjøring: Spongaveien og Steienveien (på østsida av Barduelva til/fra Vikingkrysset).

Boliger i Toftakerlia og Blokkveien
Omkjøring nordover til E6 må skje via P-plassen til Veksthuset og ut bak Esso til E6 (ny vei), men da
innen kl 1620 når E6 stenges. Sørover kan man kjøre langs joggeløypa på Artillerisletta parallelt med
FV847 til påkjørsel Setermoen skytefelt. Det samme gjelder retur, men da innen kl 1600 for da
stenges all trafikk på FV 847 mellom avkjøring legevakt og Setermoen sentrum.
Legevakt (TMS): Vanlige konsultasjoner gjøres via omkjøring Spongaveien-Steienveien-Vikingkrysset
– Altevassveien til alternativ innkjøring ovenfor dagens innkjøring som sperres. Beboere i Toftakerlia
og Blokkveien kan kjøre til legevakt etter trasé som beskrevet ovenfor.
Ambulanse i utrykning: egen løsning.
Parkering publikum
Hoved parkering ved Setermoen skole/Bardu Ungdomsskole, Barduhallen (grusbanen) og i
Verkstedleiren (innkjøring ved Rema1000). Alle disse parkeringsområdene ligger ca. 1,5 km nord for
sentrum av Setermoen. Følg anvisning fra vakter og skilting. Herfra går det internbuss til/fra
holdeplass ved kirka. Busstransporten er i regi av Furuly Turbuss. Informasjon om dette er spesielt
gitt på nettsidene www.arcticracebardu.no og www.furulyturbuss.no. Det er også mulig å parkere
ved Storlømyra skistadion. Publikum fra Øvre Bardu kan parkere på Artillerisletta med siste
innkjøring kl 1530 og utkjøring sørover tidligst kl 1830. Der er begrensning på antall biler. Skal man
oppover dalen tidligere bør man parkere nord for Setermoen sentrum på angitt plasser og kjøre
Spongaveien/Steienveien mot Øvre Bardu.
Parkering bevegelseshemmede
Det er reservert noen plasser for biler med tillatelse for bevegelseshemmede på P-plass bak
Veksthuset. Innkjøring via Esso søndre innkjøring på E6 og forbi vaskehallen, over gangveien til
Domusplassen og inn på parkeringa. Innkjøring senest kl 1500 og utkjøring tidligst kl 1830. Det er
begrenset antall plasser her. Når det er fult, så vil vakter henvise til ordinær publikumsparkering
Esso/Setermoen
Trafikk går som normalt til 1620. Da stenges all adkomst til/fra Esso fram til E6 åpner ca. kl 1830.
Bardu Hotell
Trafikk til og fra Bardu Hotell går via Esso og P-plass Veksthuset i tidsrommet 0700 - ca. 2000. Etter
ca. kl 2000 er alle veier åpen og trafikk kan gå som normalt
Turbusser/charterbusser
Tur- og charterbusser får tillatelse til å kjøre til holdeplass ved kirka/menighetshuset ca. 350 meter
nord for Setermoen Sentrum for å slipp av og ta på publikum. Disse må parkere på
publikumsparkeringene ca. 1,5 km nord for Setermoen, dvs skolen, Barduhallen eller Verkstedleiren.

Bussholdeplassen i sentrum av Setermoen samt området ved Bardu Senter, Bardu Taxi og bak
kommunehuset.
Området er reservert for parkering for Arctic Race fredag 14.august mellom kl. 06:00 – 21:00
Parkerte biler uten akkreditering vil bli tauet bort. Bussholdeplassen og Taxisentralen flyttes til
området ved Bardu kirke.
Parkeringsplassen mellom RV847 (Setermoen-Altevann) og Veksthuset.
Parkeringsplassen er reservert for utstillere i Race Village fra torsdag 13. august kl. 10:00 til fredag
14. august kl. 21:00. Parkerte biler uten akkreditering vil bli tauet bort. Det vil ikke være mulig å
benytte parkeringsplassen i dette tidsrommet.
TIPS TIL PUBLIKUM

Ta med noe å sitte på (campingstol etc)
Mvh arrangørkomiteen ARN Bardu.
e-post
nettside
Facebook

post@arcticracebardu.no
www.arcticracebardu.no
Arctic Race of Norway – Bardu

CLOSING OF ROADS AND PARKING IN CONNECTION WITH THE ARCTIC RACE
OF NORWAY, 2ND. STAGE FROM EVENSKJER TO SETERMOEN ON
FRIDAY THE 14TH.OF AUGUST 2015.
E6
The E6 will be closed at the Church of Bardu (Kirkemogata) for southbound traffic and at the
crossroads Brannvollkrysset for northbound traffic in the period between 16.00 pm and 18.30 pm.
From the petrol station “Statoil” at Setermoen, the E6 will be open for northbound traffic all day
(direction Bardufoss). We recommend that you use the roads through the housing areas and then on
to the E6 at Trolldalsveien. At the E6 shuttles will run all day.
Molundveien
Closed between 16.20 pm and 18.30 pm.
Infanteriveien
The bank Sparebanken NN organizes a Mini Arctic Race for children in the housing area of Brinken
and the road will be closed in the periods 13.30 pm to 15.30 pm and 16.20 pm to 18.30 pm.
Brinken housing area
In the period 13.30 pm to 14.30 pm the road Brinkenveien between Infanteriveien and Magasinveien
and the whole of the road Magasinveien will be closed.
FV 847 (Setermoen – Altevann)
In the period between 07.00 am and 20.00 pm this road will be completely closed from the
roundabout at the E6 and in the direction of Altevann till the exit to the Setermoen Artillery Range
south of the Artillerisletta. Follow instructions given by the guards and on the signposts. The opening
of the road will depend on how long it takes to dismantle used equipment.
In the period 16.25 pm to 18.30 pm the stretch between the exit to the Setermoen Artillery Range
and the exit to the Emergency Ward will also be closed.
Diversion: Use the roads Spongaveien and Steienveien on the east side of the river to/from
Vikingkrysset.
Houses in Toftakerlia and Blokkveien.
Traffic going north on to the E6 follows diversion by way of the parking area behind Veksthuset and
then behind “Esso” (new road) on to the E6 but not later than 16.20 pm when the E6 will close.
Southbound traffic follows the diversion along the jogging track at Artillerisletta which runs parallel
to the FV847 till the exit at the Setermoen Artillery Range. The same applies for returns but not later
than 16.25 pm when all traffic at FV847 will be blocked between the centre of Setermoen and the
exit to the Emergency Ward.

Emergency Ward (TMS): For pre-arranged appointments, follow the diversion by way of the roads
Spongaveien- Steienveien – Vikingkrysset – Altevannsveien to the alternative exit to the Emergency
Ward. People from Toftakerlia and Blokkveien use the diversion described above.
Ambulance: separate solution
Parking for the public
The main parking areas are at Setermoen and Bardu schools, Barduhallen (the Sports arena) and in
Verkstedleiren (access from Rema 1000). All these parking areas are about 1.5 kilometres north of
the centre of Setermoen. Follow instructions given by the guards and on the signposts. From here
shuttles run to and from the church. The bus service is run by Furuly Charter Service. More
information to be found on the web-pages www.articracebardu.no and www.furulyturbuss.no It will
also be possible to park at Storlømyra skiing stadium. People coming from Øvre Bardu may park
their cars at Artillerisletta, latest arrival at 15.30 pm and the earliest possible departure at 18.30 pm.
Limited number of parking spaces. If you want to go in the direction of Altevann earlier than 18.30
pm, we advise you to park at the indicated areas north of Setermoen and follow the diversion
Spongaveien/Steienveien towards Øvre Bardu.
Parking for the Disabled
A few parking spaces are reserved for the physically disabled behind Veksthuset. They need to show
their permit in order to use these spaces. Use the southern entrance to “Esso”, go past the carwash,
cross the footpath and then on to the parking area. Latest arrival at 15.00 pm and earliest
departure at 18.30 pm.
Esso/Setermoen
Traffic as usual until 16.20 pm. Then all access to/from Esso will be closed until 18.30 pm.
Bardu Hotel
Traffic to/from the Bardu hotel runs by way of Esso and the parking area at Veksthuset in the period
between 07.00 am and 20.00 pm. All the roads will be open after 20.00 pm.
Touring - and charter buses.
Touring – and charter buses will be permitted to drive to the church about 350 metres north of the
centre of Setermoen to deposit or pick up passengers. The buses must then park at the parking areas
1.5 kilometres north of Setermoen at the schools, Barduhallen and Verkstedleiren.
The bus stop in the centre of Setermoen and the parking areas for the Bardu Senter, the Taxi stand
and the Town Hall
The parking areas are reserved for the Arctic Race on Friday 14th.of August in the period between
06.00 am. - 21.00 pm. Cars without a valid permit will be removed. You will find the bus stop and the
taxi stand by the church.

Parking area between RV847 (Setermoen – Altevann) and Veksthuset

The parking area is reserved for the exhibitors in the Race Village from Thursday the 13th.of August at
10.00 am.to Friday 14th.of August at 21.00 pm. Cars without a valid permit will be removed. It will not
be possible for the public to use the parking area in this period.

ADVICE TOTHE PUBLIC
Bring something to sit on! (a camp stool etc. )
For more information, visit our webpage www.arcticracebardu.no

