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Trafikale ændringer i forbindelse med Cykelstafetten  

den 25. maj 2019 

 
 
Motionscykelløbet Cykelstafetten Spar Nord i Rudersdal løber af stablen 
lørdag den 25. maj. I år er ruten afkortet og foregår på dele af ’VM-
ruten’ (se medsendte kort). Det medfører trafikale ændringer i området 
den 25. maj i tidsrummet kl. 13-19. På Kongevejen mellem Virum og 
Holte gælder ændringerne fra lørdag den 25. maj kl. 05 til søndag den 
26. maj kl. 02.    
  
Alle beboere kan komme til og fra deres bopæl – også med bil. Flere 
steder er der dog omkørsel eller ensretning, så man må forvente lidt 
ekstra køretid.   
  
Vi håber på forståelse i forbindelse med de eventuelle gener, som 
motionscykelløbet medfører.   
  
Stort fokus på sikkerhed  

Motionscykelløbet arrangeres af RE SportEvent Group i tæt samarbejde 
med Rigspolitiets Idrætsforening, som står for afvikling, sikkerhed og 
trafikregulering. Der er trafik-officials på ruten til at sørge for, at 
trafikreguleringen foregår sikkert. Ambulancer, beredskab, hjemmepleje 
og andre former for livsvigtig hjælp kan altid komme frem.  
  
Jeg har vedhæftet et kort, hvor I kan se ruten og ændringer.   
  
Cykelrute 
Motionscykelløbet bliver afholdt på dele af VM-ruten fra 2011. Der er mål 
og skifteområde på Geels Bakke. Ruten er: Kongevejen → til højre ad 
Øverødvej  → Vangebovej  → til venstre ad Mothsvej  → Søllerød 
Slotsvej  → til højre ad Søllerødvej   → til højre ad Skodsborgvej  → til 
højre ad Kongevejen.  
  
Omlægning af trafikken  
Kongevejen lukkes i nordgående retning fra lørdag den 25. maj kl. 05 til 
søndag den 26. maj kl. 02. Det sydgående spor deles i to, og der er 
dobbeltrettet trafik lørdag kl. 05 til søndag kl. 02.   
  
Dele af VM-ruten bliver ensrettet lørdag den 25. maj fra kl. 13 til kl.19.  
 Øverødvej er ensrettet fra Vangebovej til Kongevejen mod vest. Der 

er omkørsel via Rudersdalsvej.  
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 Vejene er ensrettet mod øst på denne strækning: Vangebovej til 
Mothsvej – til venstre ad Mothsvej  – Søllerød Slotsvej  – til højre ad 
Søllerødvej – Søllerødvej til Skodsborgvej.  

 Skodsborgvej fra Ørholmvej til Søllerødvej har dobbeltrettet trafik.   
 Skodsborgvej er spærret for kørsel fra Ørholmvej til Kongevejen. Der 

er omkørsel via Teknikerbyen – Bredevej. 
 
Skodsborgvej lukkes mellem Kongevejen og Ørholmvej  

Vejen er lukket for biler uden ærinde i tidsrummet kl. 13 – 19 den 25. 
maj. Bor du på vejen, kan du komme frem og tilbage. Der må dog 
beregnes ekstra køretid. Der er omkørsel via Teknikerbyen – Bredevej. 
Eller Kongevejen – Lindevangen.     
  
Specielt for Skovstykket og Hjortholmsvej  

Kongevejen bliver lukket i nordgående retning mellem Skodsborgvej og 
Øverødvej. Men for beboere og gæster på Skovstykket og Hjortholmsvej 
vil der være en sluse, hvor man kan komme ud og ind. Du skal dog 
regne med, at der kan være lidt ventetid.  
  
Parkering  

Bemærk, det vil ikke være muligt at parkere på de veje, der er en del af 
ruten (se vedhæftede kort over ruten).     
  

Omlægning af buslinjer   

Der vil være ændringer på enkelte buslinjer. Hold jer opdateret på 
rudersdal.dk/cykelstafetten eller rejseplanen.dk.   
  
Kontakt 

Hvis der opstår spørgsmål eller problemer lørdag d. 25. maj, kan I ringe 
til arrangørens hotline på telefon nr.: 71 75 09 77.  
  
Har I spørgsmål, kontakt arrangøren på info@cykelstafetten.dk   
 
I kan se mere på www.rudersdal.dk/cykelstafetten  
  
I er velkomne til at kontakte mig, hvis der er yderligere spørgsmål.   
  
  
Venlig hilsen  
  
Maria Risom Laursen  
Projektkoordinator   
 


