Pressemeddelelse
Trafikken i Vordingborg påvirkes af PostNord Danmark Rundt
Den 28. udgave af PostNord Danmark Rundt ruller fra 1.- 5. august gennem landet.
Vordingborg er målby for 3. etape, der køres fredag 3. august med start i Næstved.
Rytterne forventes til målområdet på Færgegaardsvej ved Slotstorvet omkring kl. 16.50.
Området vil dog blive spærret for trafik allerede om formiddagen.
Inden vinderen af dagens etape kan kåres, skal rytterne køre tre omgange på en 5,4 km lang
rundstrækning. Den strækker sig over Færgegaardsvej, tv. ad Københavnsvej, tv. ad Christian
Richardsvej, tv. ad Boulevarden, tv. ad Marienbergvej, tv. ad Volmersgade og tv. ad
Færgegaardsvej og målstregen, der passeres for sidste gang ca. kl. 17.18.
De nævnte gader vil være midlertidigt lukket, når reklamekaravanen kører (en halv time før
rytterne) og feltet passerer.
Undervejs på etapen vil de veje, der støder op til ruten, være spærret kortvarigt, når
reklamekaravanen og rytterne kører forbi.
Mere detaljeret information om afspærringer fås hos det lokale politi. Movia oplyser, at
buslinjerne 660R, 661R og 664 er omlagt.
Linje 660R kører ikke den normale rute ad Nyrådsvej – Københavnsvej - Christian Richardsvej
– Prins Jørgens Allé – Valdemarsgade – Boulevarden – Algade. Det gælder i begge retninger.
I stedet køres ad Solbakkevej – Københavnsvej – Brovejen – Næstvedvej – Marienbergvej –
Vordingborg Station i tidsrummet fra kl. 15.00 – 18.30.
Linje 661R kører ikke den normale rute ad Københavnsvej – Christian Richardsvej –
Valdemarsgade – Marienbergvej – Færgegaardsvej. Det gælder i begge retninger. I stedet
køres ad Brovejen – Næstvedvej – Marienbergvej – Vordingborg Station – Marienbergvej –
Næstvedvej – Kuskevej – Brovejen – Rampen og videre ad den normale rute i tidsrummet fra
kl. 15.00 – 18.30.
Linje 664 kører ikke den normale rute gennem Vordingborg. Det gælder i begge retninger. I
stedet køres ad Solbakkevej – Københavnsvej – Brovejen – Næstvedvej – Marienbergvej –
Vordingborg Station og videre ad den normale rute til Kastrup i tidsrummet fra kl. 15.00 –
18.30.

PostNord Danmark Rundt håber, at rigtig mange vil være med til at tage godt imod rytterne.
Vi opfordrer til, at hunde holdes i kort snor og små børn i hånden, når både reklamekaravanen,
feltet og holdbilerne suser forbi. Det gælder især de steder på ruten, hvor der ikke er afspærring. Følg venligst anvisningerne fra løbets officials, der står for sikkerheden.
Vær opmærksom på, at reklamekortegen af sikkerhedsmæssige årsager kun kaster gaver ud
til publikum i højre side af kørselsretningen.
Med venlig hilsen PostNord Danmark Rundt

