
BUSS
• Matebusser vil frakte løpere til og fra 1., 2. og 3. veksling. Bussene går  
   kontinuerlig fra kl. 10–13:30 fra bussholdeplassen ved Vik Senter. 

• Èn buss til og fra Kjellerberget

• Èn buss går via E16 til og fra Helgelandsmoen. Bussen stopper ved Norderhov 

 kirke, samt noen hundre meter fra vekslingen på Gomnesveien. Beregn god tid.

• 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., 2. og 3. 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 Eikliveien.

• Av hensyn til løpere oppfordrer vi beboere langs løypa om minst mulig bruk  

   av bil under løpet. Merk at vekslingen er i veien på Gomnesveien og  

   Nymobakken ved Hensmoen.  

 
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:

Viksveien: Stengt fra kl. 08.00–11.15

Selteveien: 
Stengt fra kl. 09.00–12.00

Selteveien har manuell dirigering 
i perioden kl. 09.00–12.00

Røyseveien v/kryss Selteveien: 
Delvis stengt fra kl. 09.00–12.00 

Trongmoenkrysset: 
Stengt fra kl. 09.00–12.30 

Prestegårdsveien / Røyseveien: 
Stengt fra kl. 10.00 til siste løper 
har passert.

Jørgen Moesvei:  
Stengt fra kl. 09.00–12.30 

Kirkebakken v/Gomnesveien: 
Stengt fra kl. 11.20–12.30

Gomnesveien fra Helgelandsmoen 
Næringspark til Frøysugata: 
Stengt fra kl. 10.00–13.00 

Svingerudveien v/Helgelandsmoen: 
Stengt fra kl. 09.00–12.30

Gomnesveien / Skauveien: 
Delvis stengt når løpere passerer.

RINGERIKE: 

Gomnesveien/Busund Bru:  

Gomnesveien: Stengt for trafikk i 
retning E16/Oslo Busundbrua fra
kl. 10.00–13.00. Trafikk til Hønefoss 
går via Busund, ikke om Norderhov. 
Enveiskjørt fra E16.

Norderhov kirke, Prestebakken: 
Stengt fra kl. 10.00–13.00

Eikliveien fra Dronning Åstasgate til 
Gigstad vei: Stengt fra kl. 11.00–14.00

Gigstad vei/Harald Harådesgate: 
Stengt fra kl. 11.00–14.00 

Storgata: Stengt fra kl. 07.00–17.00

Stabellsgate: 
Stengt fra kl. 10.30–11.30

Kong Ringsgate: Stengt fra kl. 07.00–
17.00. Alternativ bussrute vil bli brukt.

Vågårdsveien: 
Stengt fra kl. 12.30–15.00

Nymobakken:
Stengt fra 12.30–15.00

JEVNAKER: 

Brugata; fra Rema 1000 og til kryss 
Storgata:
Stengt fra kl. 12.15–15.00. 
Delvis stengt fra kl. 15.00–17.00.

Storgata; fra kryss Enggata og 
Kirkegata: Helt stengt fra fredag før 
arrangementet kl. 22.00 til arrange-
mentsdag (lørdag), kl. 17.00.

Kryssende gater; Bjerkegata, 
Fjordvegen og Enggata: 
Stenges nedenfor innkjøring Glimt-
stubben. Delvis stengt fra kl. 08.00–
12.15. Helt stengt fra 12.15–17.00.

Parkeringsplass på torget: 
Stengt fra fredag kl. 22.00 til 
lørdag kl. 19.00.

FØLGENDE VEIER STENGES:

TRAFIKKAVVIKLING
VEITRAFIKKLOVEN 

GJELDER



HUSK! Du som deltaker i 
Ringeriksmaraton skal vise  
hensyn til andre fotgjengere 
som du møter eller passerer  
på din vei. Slik bidrar du til et  
arrangement som er positivt  
for alle.

ringeriksmaraton.no
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