
Trafikale ændringer 

Hav tålmodighed 

Har du et ærinde i Odense søndag 1. oktober, vil det være en god idé at beregne god tid til 

transporten, idet HCA Marathon afvikles på denne søndag. Det er ensbetydende med lidt 

mere besvær med at komme rundt i byen end der i forvejen er pga. de mange vejprojekter, 

og der appelleres derfor til ekstra tålmodighed og hensynsfuldhed i trafikken. 

70 Hjemmeværnspolitifolk 

Rundt omkring på ruten er posteret 70 Hjemmeværnspolitifolk samt en række uddannede 

trafikofficials, der tager sig af trafikreguleringen, derudover har Politiet patruljevogne og 

motorcykler kørende rundt ved arrangementet, hvis der skulle vise sig at opstå problemer. 

Langs ruten er desuden posteret 200 frivillige vejvisere. 

Fra kl. 6.00 

Afspærringsarbejdet starter søndag morgen kl. 6.00 fra fem forskellige punkter på ruten, som 

herefter skal stå afspærret og klar kl. 9.00. Vis hensyn og giv afspærringsholdene ro og 

sikkerhed til deres arbejde – kør forsigtigt! 

Starten er fra Odense Idrætspark kl. 10.00, hvor såvel Marathon som ½ Marathon skydes i 

gang. Samtidig går starten på arrangementets nye afdeling ”Løb de sidste 10 km” fra 

startstedet på Flakhaven. 

Efterhånden som sidste løber passerer de enkelte punkter på ruten, fjernes afspærringerne 

og trafikken normaliseres igen fra kl. ca. 16. 

Vi henstiller til bilisterne om at vise hensyn og respekt for det arbejde, der udføres af de 

frivillige på vejene i Odense ved HCA Marathon samt for deltagernes kamp mod de mange 

kilometer. 

Sådan kan du køre 

De større indfaldsveje til Odense kan stort set passeres, dog med visse reguleringer og 

ensretninger, der efterhånden som sidste deltager passerer bliver normaliseret igen. 

ET GODT TIP! 
Benyt Ring 1 og 2 som omdrejningspunkt for din kørsel den 1. oktober. 

 

  



De væsentligste veje, der bliver berørt. 

Odense V 

• Stadionvej – er lukket for trafik fra Rugårdsvej til Christmas Møllers Vej. 

• Stadionvej – er spærret for trafik Christmas Møllers Vej til Middelfartvej, der kan 

køres fra Middelfartvej og ad Christmas Møllers Vej 

GENBRUGSPLADSEN PÅ SNAPINDVEJ ER LUKKET HELE DAGEN! 

• Rugårdsvej – fra Stadionvej til Åløkke Allé indsnævring til en kørebane i hver retning 

løberne skal krydse Rugårdsvej ved Stadionvej, så her kan opstå ventetid 

• Krydset Rugårdsvej/Prinsesse Maries Allé – der er en official på stedet, der bedes 

respekteret, da der er krydsende løbere 

Odense C 

• Åløkke Allé – ensrettes mod Næsbyvej fra Toldbodgade 

NB! Åløkke Allé fra Toldbodgade mod Næsbyvej vil være helt lukket i tidsrummet 

9.45 – 10.30 

• Næsbyvej – her skal der i stedet køres ad Gammelsø fra byen 

- mod byen kan der køres ad Næsbyvej – følg henvisning 

Skibhuskvarteret 

• Windelsvej – ensrettet fra Lyøgade mod Victoriagade 

• Skibhusvej - ensrettes fra Lyøgade mod Th. B. Thriges Gade 

• Fakta - ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej 

• Netto - ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej 

• Bazaren – ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej 

• Heltzensgade - spærres ved Skibhusvej 

• Bredstedgade – spærres ved Skibhusvej 

Kochgadekvarteret 

• Det er muligt at køre mod Kochgade fra Thomas B. Thriges Gade/Østre Stationsvej 

Odense C 

• Nørregade ensrettes mod Vindegade fra Østre Stationsvej 

• Kørsel til Nørregade mod Fisketorvet er ikke mulig 

• Bilister til OUH og lægevagten - bedes køre ind fra Sdr. Boulevard eller 

Ringvejen/Falen/J.B. Windsløwsvej 

• Vestergade fra Pantheonsgade spærres for kørende trafik mod Kongensgade 

• Vindegade – ensrettet fra Jernbanegade mod Pantheonsgade, som dagligt 

• Grønløkkevej – er spærret i begge retninger fra Falen til Roersvej 



• Filosoffen – trafikregulering af Hjemmeværnet på stedet 

• Sdr. Boulevard – spærres for bilister ved J.B. Windsløwsvej mod centrum 

løberne krydser vejen ved Kastanievej, ventetid for bilister må forventes 

Det anbefales at køre ad Vestre Stationsvej/Østre Stationsvej og ud via Skt. Jørgens 

Gade. 

Odense M 

• Jagtvej - er spærret for gennemkørsel ved Sadolinsgade 

• Kastanievej – benyttes i begge retninger af løbere fra Langelinie til Sadolinsgade 

• Læssøegade – trafikken er ensrettet fra Ringvejen mod/til Lahnsgade 

• Sadolinsgade – er ensrettet mod Ringvejen fra Kastanievej 

• Krydset Falen/Kløvermosevej – dirigeres af Politihjemmeværnet 

• Hannerupgårdsvej – bliver benyttet af 10 km-løberne 

• Munkevænget – fra Læssøegade til Sadolinsgade – benyttes af halv-/ 

helmarathonløberne  

• Tietgens Allé – indsnævres til en kørebane mod vest mellem Læssøegade og 

Sadolinsgade 

Odense V 

• Stadionvej – ensrettes fra Middelfartvej mod Christmas Møllers Vej 

• Højstrupvej – spærret fra rundkørslen ved Cykelbanen til Christmas Møllers Vej 

• Møllemarksvej – spærret fra Rundkørslen til Haveløkken 

På Næsbyvej og på Middelfartvej etableres ”trafiksluser”, hvor bilister og løbere krydser 

hinanden. Disse ”sluser” reguleres af Politihjemmeværnet – der på denne måde kan 

opretholde en rolig afvikling af trafikken på de to nævnte punkter. 

Er du bosiddende inden for maraton-ruten, kan det anbefales at man benytter Middelfartvej 

og Vestre Stationsvej/Østre Stationsvej til at komme ud af området. Fra begge veje kan der 

så køres mod Ringvejene og videre til sin destination. 

Parkering langs ruten 

Fra arrangørside er der hængt plakater op langs løbsruten, og der henstilles til, at parkering 

ikke foretages, som beskrevet på skiltene. 

På forhånd ”tak” til bilisterne for hensynsfuld kørsel. 

 


