
IL Stjørdals-Blink Sykkel 

Trafikkavvikling av sykkelritt 3. og 4. august på Skatval 
 

IL Stjørdals-Blink Sykkel arrangerer helgen 2. – 4. august FARA cycling festival med hele 3 
sykkelritt. 

Hit kommer alle de beste hjemmeværende syklister i Norge som sykler på norske lag. Her er det 
flere landslagssyklister på både dame og herresiden. 

Og ikke minst vil se våre egne syklister Preben Jenssen Matberg, Daniel Vold, Fredrik Benjaminsen, 
William Ljøkel Steffenak og Benjamin Horten Bakken kjempe i toppen i klasse menn Jr. 

Vi starter med gateritt i Stjørdal sentrum fredag ettermiddag med første start kl. 16.00. Før dette 
vil det bli arrangert et åpent sykkelritt for alle som kan og vil sykle rundt løypa.  

På lørdag er det temporitt og på søndag er det fellesstart. Da vil området 
Skatval/Holan/Kvislabakken/Auran ha envegskjøring med syklistene. Følg endret merking av 
kjøremønster på vegene. 

Det vil være ulike former for trafikkregulering mens sykkelrittene pågår. Noen veier vil være helt 
stengt, enveiskjørt eller åpen med sluse. I alle kryss vil det være vakter som informerer 
trafikantene ved behov. 

Det er totalt over 30 vakter ute som vil dirigere trafikken. 

Vi ber alle som ferdes på vegene som blir brukt om å ta hensyn og følge instruksjoner. 

Nødvendig transport i forbindelse med gårdsdrift vil også måtte følge kjøreanvisninger. 

IL Stjørdals-Blink sykkel har vedtak fra vegvesen, politi og Stjørdal kommune for å gjennomføre 
rittene som beskrevet.  

Evt. spørsmål kan rettes til rittleder Arild Skjelstad på 481 64 714 eller askjelstad@gmail.com 



  
  

 Begrenset fremkommelighet ved start-området ved Framnes stadion 
 Enveiskjørt fra Jernbaneovergang ved Framnes til Vollsdalen/E6 via Bårdsvegen og Valstadvegen 
 Enveiskjørt G/S-veg fra Vollsdalen til rasteplass på Kvithammar. Kjøring til eiendommer fra 

Kvithammar (mot rittretning) ikke tillatt i perioden rittet pågår 
 Vinnavegen enveiskjørt fra Kvithammar til Auran 
 Auranvegen enveiskjørt frem til Skatvalvegen 
 Kryss Auranvegen/Skatvalvegen enveiskjørt til Skatval sentrum (Vest for gamle stasjon) 

 

Trafikkavvikling under temporitt lørdag 3. august 
I alle kryss vil det være vakter som informerer trafikantene. 
Regulerte veier (enveiskjørt i rittretning) fra ca. kl. 11:30 – ca. 16:30 
 



 

Trafikkavvikling under fellesstart søndag 4. august  

I alle kryss vil det være vakter som informerer trafikantene. 
Regulerte veier (enveiskjørt i rittretning) fra ca. kl. 07:30 – ca. 16:30 
En må til tider regne med noe lengre ventetid i Skatval sentrum 

 Hele løypa vil være regulert med enveiskjørt i rittretning i hele perioden rittet pågår 
 Start og mål skjer ved Skatval skole/Skatvalshallen 
 Skatvalsvegen enveiskjørt frem til E6 
 E6 fra nord ved avkjøring til Skatval sentrum og E6 fra syd ved jernbanebro vil periodisk bli stengt ved 

passering av ryttere og servicebiler 
 Holvegen enveiskjørt frem til kryss Vassbygdvegen 
 Vassbygdvegen enveiskjørt frem til kryss William Holmens veg (Kvislabakken) 
 William Holmens veg enveiskjørt frem til bru over E6 
 Vinnavegen via Auranvegen til kryss Skatvalsvegen enveiskjørt fra Kvithammar 
 Kryss Auranvegen/Skatvalsvegen enveiskjørt til Skatval skole/Skatvalshallen 

 

Det er fullt mulig å komme seg frem på vegene, 
men det kan ta litt lengre tid. 

VIS HENSYN 😊 


