Til næringsvirksomheter og institusjoner
Informasjon til aktuelle næringsdrivende/institusjoner i Asker
vedrørende gjennomføring av sykkelrittet «Tour of Norway 2018», den
17. mai
Asker kommunes formannskap og Fellesnemda for «Nye Asker» har besluttet at
sykkelrittet «Tour of Norway» skal igjen besøke Asker den 17. mai 2018.
Dette vil medføre noen begrensninger med hensyn til fremkommelighet med bil i
deler av Asker kommune. Målgang vil som i fjor være ved Askerhallen/Bleiker
vg. skole, etter 2 avsluttende runder i Asker (se kartutsnittet under).
Bleikerveien og Bleikeråsen vil som i fjor bli stengt fra ca kl 08.00, og forbli
stengt frem til rittet er avsluttet og målområdet er ryddet utpå kvelden (ca kl
21.00).
Alternativ innkjøring til Bleikerområdet, inkludert Leangkollen vil frem mot
tidspunktet for rittets ankomst til Asker kunne skje via Slemmestadveien/
Langenga, til Bleikeråsen.
I forbindelse med gjennomføringen av de 2 avsluttende rundene i Asker vil
Slemmestadveien og stenges for biltrafikk en periode. Straks syklistene har
passert på runde 2 åpnes Slemmestadveien for biltrafikk. Avslutning markeres
ved at en bil skiltet med «Sykkelritt slutt» passerer.

Rittet planlegges gjennomført med samme løypetrase som i fjor, men tidene er
noe endret, dvs at målgang for rittet forventes skje noe tidligere (dog med
værforbehold som bla knytter seg til hastighet for syklistene), se under;

Etappe 2: Hønefoss-Asker, torsdag 17.mai (175 km).
Etappen starter kl.13:40 på Hvervenmoen i Hønefoss. Samme løype som sist år
på Nasjonaldagen.
Løypa ble gjennomgått i detalj, og da med spesielt fokus på den avsluttende
runden i Asker (11,3 km).
2 runder avsl. runder som i 2017. Se etappen på denne linken:
https://bikemaster.no/a.asp?c=718

Mål i Asker.
Vi antar at syklistene kommer til Asker med inngang på runden ca. kl.17:25
(Vettre).
1.passering av mållinjen (2 runder igjen) ca. kl.17:30 (42 km/snitt)
2.passering av mållinjen (1 runde igjen)
Målpassering

ca. kl.17:45 (42 km/snitt)
ca. kl.18:00 (42 km/snitt)

Statens vegvesen vil i god tid i forkant av den 17. mai skilte/informere langs
veier som berøres av rittgjennomføringen.

