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Arctic Race of Norway 2016 - informasjon fra politiet.
Under årets ARN arrangeres 2 etapper i Salten.
Etappe 1, torsdag 11.8.16
Start på Fauske – RV 80 til Bodø hvor rytterne snur og kjører ut av byen via Soløyvannet
før de fortsetter til målgang på Rognan via Misvær.

Rittet medfører at trafikken i traseen reguleres i tidsrommet 10 – 1715 jfr. vedlagte
tabell.
Bodø sentrum vil være berørt i tidsrommet 1130 – 1500.
Etappe 4, søndag 14.8.16
Start på Polarsirkelsenteret, E6 til Røkland, gamle E 6 til Medby før de fortsetter til målgang
i Bodø via Misvær.

Rittet medfører at trafikken i traseen reguleres i tidsrommet 1100 – 1815 jfr. vedlagte
tabell.
IMIDLERTID VIL BODØ SENTRUM VÆRE STENGT I TIDSROMMET 0830 –
1815. Bakgrunnen for dette er at sykkelrittet "morgendagens helter" gjennomføres i samme
rundløype i sentrum som ARN bruker. Traseen som vil bli brukt er Hålogalandsgata –
Fritjof Nansens vei – Haakon VII gate – Prinsensgate – Parkveien – Rønvikveien –
Kleivaveien – Junkerveien – Kirkeveien – Hålogalandsgata.
Politiet i Salten ber om at Bodø Næringsforum bistår med å spre informasjon om
reguleringer i forbindelse med rittet og at medlemmer av BNF informerer sine
kunder/gjester om reguleringer slik at dette tas inn i evt. planer.
Spesielt viktig at publikum som skal med fly/tog/ferge/hurtigrute legger reguleringene inn i
sine reiseplaner.
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Politiets råd under Arctic Race





Med hilsen
Vidar Lundås
Seksjonsleder
Saksbehandler:
Vidar Lundås
Tlf: 41 22 13 48

Vær oppdatert på når vegene stenges – planlegg og ha god tid.
Skal du ut å reise med båt, fly eller tog fra Bodø. Husk å sjekke når
vegene stenges – det vil bli køer – ta det med i beregningen.
Det blir parkering forbudt i løype traseen i sentrum av Rognan, Fauske og
Bodø .
Det blir mye folk. Det blir mange stengte veier. Vis hensyn, vær tålmodig
og planlegg før du reiser - så kommer du fram dit du skal.

