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TRAFIKKAVVIKLING

BUSS
• Matebusser vil frakte løpere til og fra 1. og 2. veksling. Bussene går kontinuerlig  
 hvert 15 min. fra kl. 10–13:30 fra bussholdeplassen ved Vik Senter. 

• På- og avstigning på Kjellerberget.

• Løpere til 2. veskling: på- og avstigning i krysset Svingerudveien / Gomnesveien. 

• Løpere som har løpt 3. etappe hentes på Botilrud og returneres til Vik.

• På- og avstigning skjer ikke ved andre stopp enn nevnt ovenfor.

MERK DEG
• Deltagere skal følge ordinære trafikkregler og for øvrig etterkomme  
 vaktenes anvisninger.

• Bortsett fra til 1. og 2. veksling skjer transport på egenhånd  
 – kjør mest mulig sammen.

• Det skal løpes på venstre veikant, der det ikke finnes gangvei eller fortau.

• Inn til Hønefoss sentrum skal deltakere krysse Osloveien fra høyre til venstre  
 veiside ved Dalsbråten gjennom undergang under lyskrysset og følge gangvei  
 ned til rådhuset.

PARKERING
Det er ikke lov å parkere på offentlige og private veier. Offisielle parkeringsplasser 
for Ringeriksmaraton finner du her:

• PENDLERPARKERING VIK

• HELGELANDSMOEN NÆRINGSPARK

• PENDLERPARKERING BOTILRUD

• PENDLERPARKERING HVERVENKASTET

• RISESLETTA SKOLE

• EGGEMOEN FLYSTRIPE

HOLE:

E18, avkjøring ved Stein Gård er 
stengt. Parkering forbudt.

Viksveien fra påkjøringsrampe  
E-16 holdes stengt i tidsrommet  
kl. 08:00–11:15.

Selteveien  / fra kryss E16, holdes 
stengt fra kl. 09:00–12:00.

Selteveien/Røyseveien holdes stengt 
fra kl. 11:00–12:00. 

Røyseveien holdes delvis stengt fra 
kl. 11:00–12:00.

Trongmoen holdes delvis stengt fra 
kl. 09:00–12:00.

Prestegårdsveien / Røyseveien stenges 
fra kl. 10:00 til siste løper er passert.

Frøysundgata / Røyseveien stenges fra 
kl. 10:00 til siste løper har passert. 

Jørgen Moesvei v / Prestegårdsvei 
holdes stengt fra kl. 09:00–12:30.

Jørgen Moesvei, fra innkjørsel til Mo 
Gård, til krysset Beredskapsveien 
holdes stengt fra kl. 09:00–12:00.  

Frøysundgata og Kirkebakken  
v/Gomnesveien holdes stengt fra  
kl. 11:20–12:30.

Beredskapsveien v / Helgelandsmoen 
holdes stengt fra kl. 11:00–12:30.

Gomnesveien / Skauveien, veier til 
boligfeltet stenges av når løperne 
kommer og til siste løper har passert.

RINGERIKE: 

Gomnesveien stengt for trafikk fra 
krysset Busund Bru til Norderhov 
fra kl. 11:30–13:00, omkjøring om 
Busundveien FV164 (Snyta).

Gomnesveien / Busund Bru E16 
stenges for trafikk fra Røyselandet i 
perioden kl. 11:30–13:00.

Norderhov Kirke, Prestebakken,  
holdes stengt fra kl. 10:00–13:00.

Gomnesveien / E16, enveiskjørt inn fra 
E16 mot Gomnes fra kl. 11:30–13:00.

Storgata er stengt fra kl. 07:00–17:00.

Stabellsgate holdes stengt fra  
kl. 11:00–11:30.

Kong Ringsgate, holdes stengt fra  
kl. 07:00–17:00. Alternativ bussrute.

Vågårdsveien, holdes stengt fra  
kl. 13:00–15:00.

Nymobakken (fra Myrvang sandtak 
til innkjøring kryss Vegård) holdes 
stengt fra kl. 12:30–15:00.

JEVNAKER: 

Brugata, Jevnaker kommune (fra 
Rema 1000) og til kryss Storgata er 
helt stengt fra kl. 12:15–15:00. Delvis 
stengt fra kl. 16:00–18:00.

Storgata, Jevnaker, fra kryss Engata 
og Kirkegata er helt stengt fra fredag 
kl. 22:00 til lørdag kl 18:00.

Kryssende gater, Bjerkegata, Fjord-
vegen og Engata (stenges nedenfor 
innkjøring Glimtstubben) er delvis  
stengt fra kl. 08:00–12:15. Helt stengt  
fra kl. 12:15–17:00.

Parkeringsplass på Torget, Jevnaker 
er helt stengt fra fredag kl. 18:00 til 
lørdag kl. 19:00. Parkering kan skje 
på andre anviste parkeringsplasser på 
Jevnaker og ved Jevnakerhallen.

FØLGENDE VEIER STENGES:

VEITRAFIKKLOVEN 
GJELDER.



HUSK! DU SOM DELTAKER I 
RINGERIKSMARATON SKAL 
VISE HENSYN TIL ANDRE FOT-
GJENGERE SOM DU MØTER 
ELLER PASSERER PÅ DIN VEI. 
SLIK BIDRAR DU TIL ET  
ARRANGEMENT SOM ER  
POSITIVT FOR ALLE.
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