Kære pårørende i Roskilde Kommune
Lørdag den 2. juli 2022 bliver en kæmpe festdag i hele Roskilde
by og kommune. Alt bliver klædt i gult, når verdens største
cykelbegivenhed, Tour de France, kommer til byen, hvor 2.
etape sendes afsted.
Roskilde kan se frem til talstærkt besøg af både lokale, regionale
og internationale cykelfans, der vil være med til at fejre og
opleve den enorme begivenhed.
Og det bliver stort. Tour de France er enormt populært overalt
og også i Danmark, så vi kan se frem til gul folkefest i hele byen
og især omkring cykelløbets rute og i bymidten.

Afspærringer gør det svært at komme rundt
Det betyder dog også, at det vil blive meget svært at komme
rundt i byen på selve dagen for etapen i Roskilde. Både på grund
af den gule folkefest og på grund af de mange helt afspærrede
veje i forbindelse med cykelbegivenheden. Sagt på en anden
måde. Lørdag den 2. juli bliver det en udfordring for alle at
komme rundt i Roskilde gader, med mindre man er en del at
Tour-karavanen.

Tour de France kommer til at fylde overalt
Alle i byen er naturligvis meget velkomne til at være med til den
store cykelfest, men det kan være en god idé at overveje, om
lørdag den 2. juli er en god dag at besøge sine pårørende på fx
plejecentre eller botilbud. For det bliver meget svært at gøre ret
meget andet i Roskilde end at opleve og nyde cykelsportens
ypperste verdensstjerner på de lokale veje.

Bliv klædt på til den store cykelfest
For at give jer overblik over, hvor omfattende en begivenhed,
Tour de France i Roskilde bliver, har vi vedlagt diverse
information, der viser, hvor og hvornår der bliver afspærret,
hvor rytterne kører og så videre. Og vi vedlægger også et par
links til vigtige hjemmesider, der giver endnu mere oplysning
om, hvordan den store cykeldag kommer til at foregå i Roskilde
Kommune.
Alt sammen for, at alle kan blive bedst muligt klædt på til den
store cykelfest.

Info om lukkede veje i forbindelse med 2. etape i Roskilde:
Fra torsdag morgen den 30. juni og frem til 2. juli kl. ca. 18:
Vindeboder (Bananen) bliver lukket.
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Fra midnat mellem den 1. og 2. juli til kl. ca. 15:
Frederiksborgvej bliver lukket fra Baldersvej og ned til
rundkørslen ved Sankt Clara Vej.
Sankt Clara Vej bliver lukket fra rundkørslen ved
Frederiksborgvej til rundkørslen ved Sankt Ibs Vej/Vindeboder.
Fra midnat mellem den 1. og 2. juli til kl. 18:
Sankt Clara Vej er lukket fra rundkørslen ved
Vindeboder/Sankt Ibs Vej og frem til Sankt Hans Gade/Sankt
Mortens Vej/Maglekildevej.
Fra kl. 06 til ca. kl. 14 den 2. juli:
Sankt Ibs Vej-Fjordvej-Strandengen-Frederiksborgvej lukkes fra
rundkørslen til Sankt Laurentii Vej.

Derudover lukkes hele ruten for cykelløbet lørdag den 2. juli fra
kl. 07.00 frem til cirka kl. 14.00. Det betyder, at der ikke kan køre
biler på disse veje og pladser:
Maglekildevej – Bondetinget – Domkirkepladsen - Fondens Bro –
Stændertorvet – Algade - Kong Valdemars Vej - den ene side af
rundkørslen ved Frøspringvandet – Klosterengen – Byageren –
Bymarken - Østre Ringvej - Søndre Ringvej – Ringstedgade –
Ringstedvej – Lindenborgvej - Ledreborg Allé.

Bevogtede sluser til nødvendig kørsel
Der kommer bevogtede sluser til beredskabskøretøjer og
hjemmepleje etc.
Bemærk, at afspærringerne kun kommer til at gælde for biler –
ikke for gående eller cykler.
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Som tilskuer har man mulighed for at følge det hele tæt på,
enten i området ved havnen, hvor rytterne gør sig klar til løbet,
eller langs ruten. Der kommer også en fanzone i Byparken, hvor
der er storskærm alle tre dage, Tour de France er i Danmark.
Via disse links kan der findes ydeligere information om Tour de
France i Roskilde:
Trafikinformation om Tour-etapen i Roskilde 2. juli 2022
Yderligere information om Tour de France i Roskilde 2. juli 2022

Venlig hilsen

Tour de France projektgruppen
Roskilde Kommune

