Copenhagen Half Marathon
Københavns nye verdensklasseløb, Copenhagen Half Marathon (CPH Half) afvikles
søndag 18. september 2016 i København og på Frederiksberg. Den dag vil mere end 100
eliteløbere og cirka 20.000 motionsløbere løbe gennem byen, og dele af Hovedstaden vil i
perioder være spærret af for trafik. De væsentligste trafikale ændringer er beskrevet
herunder:
Trafikale ændringer søndag 18. september
CPH Half-ruten bliver totalt lukket for trafik
søndag den 18. september kl. 9.00 – 15.00.
Ruterne åbnes løbende efter sidste løber, derfor
vil visse strækninger blive åbnet før kl. 15.00.
Derudover gælder følgende:









H. C. Andersens
Boulevard/Åboulevarden/Ågade/Bispeengbuen er åben i begge retninger hele
dagen
Kalvebod Brygge lukkes ved
Bernstorffsgade, hvilket betyder at
trafikken kan køre i begge retninger ad
Bernstorffsgade / Kalvebod Brygge hele
dagen
Folke Bernadottes Allé / Grønningen er
åben i begge retninger hele dagen
Al trafik fra Knippelsbro ledes via
Havnegade til Holmens Kanal og
Toldbodgade
I lighed med CPH Half i 2015 vil der blive oprettet krydsningspunkter rundt om på
ruten, hvor man kan krydse ruten i bil hele dagen – undtagen når der er løbere i de
specifikke gader. Det bliver muligt at krydse ruten følgende steder:
o Østerbrogade ved Classensgade (kun lukket ml. kl. 11 – 12.30)
o Øster Farimagsgade ved Sølvgade (kun lukket ml. kl. 11 – 13)
o Nørrebrogade ved Jagtvej (kun lukket ml. kl. 11.15 – 13.30)
o Falkoner Allé ved Smallegade/Gl. Kongevej (kun lukket ml. kl. 11.30 – 14.00)
o Enghavevej ved Lyrskovgade (kun lukket ml. kl. 11.30 – 14.00)
o Strandboulevarden ved Randersgade (kun lukket ml. kl. 12 -15)

De nævnte lukketider er vejledende – der tages forbehold for ændringer. Der kan komme
flere krydsninger på hvis kommunerne eller politiet pludselig kræver det.

Angående parkering
På flere strækninger af ruten er der parkering forbudt på løbsdagen – hold øje med
skiltningen. Andre steder på ruten kan bilerne blive holdende – de vil så bare blive lukket
inde, indtil vejen åbnes igen.
Yderligere information
Detaljeret trafikinfo kan findes på cphhalf.dk fra 1. september. Har du spørgsmål til
trafikale ændringer i forbindelse med Copenhagen Half Marathon, så skriv til
trafik@cphhalf.dk eller ring på 35266900.
Fakta om Copenhagen Half Marathon
Copenhagen Half Marathon har som det første gadeløb i Norden fået tildelt en fornem
sølvlabel af det internationale atletik forbund, IAAF, hvilket er med til at placere løbet helt i
toppen af verdensranglisten over attraktive løb.
 CPH Half formåede i sit debutår at levere de bedste eliteresultater blandt alle
europæiske halvmaraton løb (kilde: all-athletics.com)
 Copenhagen Half Marathon bygger videre på succesen fra VM Halvmaraton 2014
og det populære Powerade Copenhagen Half Marathon.
 Dato: Søndag 18. september 2016 kl. 11-15.00
 Start og mål: Øster Allé, København Ø
 Yderligere information på cphhalf.dk og på facebook.com/cphhalf

