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Parkeringsskyltar för besökande är
markerade med blå skylt. Parkeringsplatser i rött är enbart för personal.
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PARKERING FÖR BESÖKANDE

NATIONELLT
VINTERSPORTCENTRUM
MOT BUSSTORGET

TA SIG TILL CAMPUS MED BIL
Du som kommer söderifrån:
Kör E14, följ skylt mot Sollefteå, Östersund, Frösön, Odenskog. Sväng höger in på Trafikplats
Odenskog. Ta vänster i rondellen, tredje avfarten. Följ sedan anvisning nedan.
Du som kommer västerifrån
Kör E14, följ skylt mot Sollefteå, Östersund, Frösön, Odenskog. Sväng höger in på Trafikplats
Odenskog. Ta höger i rondellen, första avfarten. Följ sedan anvisning nedan.
Du som kommer väg 87 från öster
Ta vänster, andra avfarten, i Odenskogs-rondellen. Följ sedan anvisning nedan.
Du som kommer E45 från norr
Följ skylt mot Sundsvall, Mora, Odenskog. Sväng in på E14 och kör den i ca 2 km. Sväng höger
in på Trafikplats Odenskog. Ta höger i rondellen, första avfarten. Följ sedan anvisning nedan.
Vägbeskrivning från Odenskogs-rondellen till campus
Om du kör av den anvisade avfarten ovan så är du inne på Stuguvägen mot centrum, följ
denna väg en dryg kilometer tills du kommer till nästa rondell. Fortsätt rakt fram i denna
rondell och ta sedan första tvärgatan till höger (skyltat: Mittuniversitetet) in på Akademigatan.
Du är nu framme på campus. Besöksparkering (med biljettautomat) finns direkt till höger och
lite längre fram på Akademigatans vänstra sida. Promenera Pedagogens väg rakt ner på Campusområdet så ligger Hus D med NVC i nedre vänstra delen av campus.
Om du redan befinner dig i Östersund
Kör Rådhusgatan, vid Nya kyrkan svänger du upp på Stuguvägen och tar sedan tredje tvärgatan till vänster (skyltat: Mittuniversitetet) in på Akademigatan. Du är nu framme på campus.
Besöksparkering (med biljettautomat) finns direkt till höger och lite längre fram på Akademigatans vänstra sida. Promenera Pedagogens väg rakt ner på Campusområdet så ligger Hus D
med NVC i nedre vänstra delen av campus.
BUSSRESENÄRER
Du som anländer med buss kliver av på busstorget. Korsa Rådhusgatan vid Länsbiblioteket
och gå Artillerigatan rakt upp, ca 300 m, så är du framme vid campus och Mittuniversitetet.
Håll höger när du kommer in på Studentplan på campus så kommer du till Hus D med NVC.
TÅGRESENÄRER
När du kommer ut från stationen vid Östersund C tar du antingen buss till busstorget (buss
8 eller 9 mot Centrum) eller promenerar till campus (knappt 1 km): Gå till vänster på Stationsplan ut på Ringvägen sväng höger in på Gränsgatan som du följer upp till Rondellen där
du tar vänster in på Rådhusgatan. Gå Rådhusgatan fram till Länsbiblioteket där du tar höger
upp på Artillerigatan. Gå Artillerigatan rakt upp, ca 250 m, så är du framme vid campus och
Mittuniversitetet. Håll höger när du kommer in på Studentplan på campus så kommer du till
Hus D med NVC.

