Pressemeddelelse
Trafikken på Frederiksberg påvirkes af
PostNord Danmark Rundt
Den 29. udgave af PostNord Danmark Rundt ruller gennem landet fra 21.-25. august.
Frederiksberg er målby for løbets 5. og sidste etape, der køres søndag 25. august, Og det
kommer til at påvirke den lokale trafik en hel del. En del gader vil være helt lukkede, mens
andre blot er spærret i en kortere periode. Dog vil Frederiksberg Allé, Frederiksberg Runddel
samt dele af Pile Allé og Allégade blive spærret allerede tidligt på formiddagen, fordi der skal
stilles scener og tilskuertribuner op.
Feltet, der er startet i Roskilde kl. 12.25, ventes at ramme rundstrækningen på Frederiksberg
omkring kl. 14.35. Første målpassage på Frederiksberg Allé er ca. kl. 14.40, og herefter skal
rytterne køre 10 omgange på en rundstrækning på 6,7 kilometer, inden den endelige vinder af
5. etape spurter over målstregen omkring kl. 16.20.
Rundstrækningen løber ad følgende rute: Frederiksberg Allé, tv. ad Pile Allé, th. ad
Roskildevej, th. ad Dalgas Boulevard, th. ad Peter Bangs Vej og videre til Smallegade, tv. ad
Falkoner Allé, th. af Hostrupsvej, th. ad Thorvaldsensvej, th. ad Bülowsvej, lige ud ad Madvigs
Allé og til højre ad Frederiksberg Allé, hvor der er opløb 50 m før runddelen.
Allerede kl. ca. 13.30 er der cykelløb på rundstrækningen. Det er et felt af motionister, der
kører velgørenhedsløb til fordel for Julemærkefonden. De kører én runde på rundstrækningen.
Mere detaljeret information om afspærringer fås hos det lokale politi.
Flere lokale buslinjer omlægges. Movia oplyser, at det gælder for linjerne 4A, 6A, 8A, 9A, 26,
31, 34, 71, 72 og 74.
Linje 4a kører ikke den normale rute ad Sønder Fasanvej – det gælder begge retninger. I
stedet køres ad Valby Langgade – Ålholmvej – Grøndals Parkvej – Finsensvej i tidsrummet kl.
11.15 – 20.00.
Linje 6a kører ikke den normale rute ad Roskildevej – det gælder begge retninger. I stedet
køres ad Ålhomvej – Valby Langgade – Pile Allé i tidsrummet kl. 11.15 – 18.00.
Linje 8A kører ikke den normale rute ad Allégade – Falkoner Allé – det gælder begge
retninger. I stedet køres ad Vesterbrogade – Kingosgade – Alhambravej – H.C. Ørstedsvej –
Åboulevarden i tidsrummet kl. 8.00 – 20.00.

Linje 9A kører ikke den normale rute ad Peter Bangs Vej – Smallegade – Gammel Kongevej
- det gælder i begge retninger. I stedet køres ad Finsensvej – Nordre Fasanvej – Godthåbsvej
– Rolighedsvej – Rosenørns Allé – H.C. Ørstedsvej i tidsrummet kl. 11.15 – 18.00.
Linje 26 kører ikke den normale rute ad Pile Allé – Frederiksberg Allé. Det gælder i begge
retninger. I stedet køres ad Vesterbrogade i tidsrummet kl. 6.30 - 21.00.
Linje 31 kører ikke den normale rute ad Smallegade – Gammel Kongevej. Det gælder i begge
retninger. I stedet køres ad Nordre Fasanvej – Godthåbsvej – Rolighedsvej – Rosenørns Allé
– H.C. Ørstedsvej i tidsrummet kl. 11.15 – 18.00.
Linje 34 kører ikke den normale rute ad Hostrupvej – Thorvaldsensvej. Det gælder i begge
retninger. I stedet køres ad Nordre Fasanvej – Godthåbsvej – Rolighedsvej – Rosenørns Allé
– H.C. Ørstedsvej i tidsrummet kl. 11.15 – 18.00.
Linje 71 kører ikke i tidsrummet kl. 6.30 – 21.00.
Linje 72 og 74 kører ikke.
PostNord Danmark Rundt håber, at rigtig mange vil være med til at tage godt imod både
motionisterne og de professionelle ryttere, når de kommer til Frederiksberg. Gør brug af
offentlig transport, kom på cykel eller til fods, da hverken de trafikale forhold eller muligheden
for at parkere vil være som normalt.
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 anvisninger 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

