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10-dages forespørgsel om afspærring af trafik i Aarhus 
 
Liberal alliance har fremsendt en 10-dages forespørgsel om afspærring af 
trafik og den kommunale vejmyndigheds sagsbehandling i forbindelse med 
arrangementer på offentligt vejareal.    
 
Der er stillet følgende spørgsmål:  
 
1) Hvilke forudsætninger skal et arrangement, som f.eks. Classic Race eller 
Bestseller Aarhus City Halvmaraton, overholde for kunne få tilladelse til 
at spærre trafikken i Aarhus?  
 
2) Hvorfor fik Aarhus Pride afslag på deres anmodning om afspærring af 
trafikken i 2018?  
 

Ad 1: 

Alle større arrangementer, der påvirker trafikafviklingen i Aarhus, skal over-

holde/opfylde følgende vilkår for at få en tilladelse: 
1. Arrangøren skal som grundlag for ansøgningen/tilladelsen have ud-

arbejdet en trafikafmærkningsplan, som forudsættes godkendt af 

både vejmyndigheden og Østjyllands Politi, og en sikkerheds- og 

beredskabsplan, som forudsættes godkendt af både Østjyllands 

Politi, Østjyllands Brandvæsen og ved de største arrangementer 

Præhospitalet. 

2. Trafikafmærkningsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvorle-

des byens trafikanter i ugen op til arrangementet adviseres om de 

kommende trafikale konsekvenser (de store gule informations-

skilte). 

3. Trafikafmærkningsplanen skal endvidere indeholde en komplet 

plan med angivelse af tid og sted for opsætning af de færdselstav-

ler, der er nødvendige for at sikre den bedst mulige trafikafvikling 

for de trafikanter, der normalt ville benytte de spærrede veje. Sam-

tidig skal skiltningen tilgodese de sikkerhedshensyn, der er nød-

vendige for afviklingen af arrangementet, både for arrangementets 

gæster og de frivillige samt ansatte der afvikler arrangementet. 

Skiltningen kan f.eks. omfatte omkørselsanvisninger, indkørsels-, 

svingnings- og standsnings-/parkeringsforbud. 

4. Sikkerheds- og beredskabsplanen skal indeholde præcise forskrif-

ter på, hvordan arrangørerne og deres ansatte skal reagere i alle 

tænkelige situationer – forskrifterne kan evt. forudsættes efterlevet 

ved at alle ansatte får udleveret såkaldte action-cards i forbindelse 

med at de instrueres i deres opgaver.Sikkerheds- og beredskabs-

planen skal derfor også indeholde forskrifter på, hvorledes 
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arrangementet om nødvendigt indstilles og agerer for at give umid-

delbar adgang eller passage for udrykningskøretøjer.  

5. Endelig skal sikkerheds- og beredskabsplanen foreskrive, hvilke 

initiativer der vil blive taget for at imødegå eventuelle terrorhandlin-

ger.  

Det er naturligvis en forudsætning, at arrangørerne efterlever de udarbej-

dede planer med de eventuelle justeringer/suppleringsvilkår, der måtte blive 

indeholdt i myndighedernes godkendelse af arrangementet.  

 

Ad 2: 

Der blev den 13. december 2017 meddelt tilladelse til Aarhus Pride Parade 

2018, som blev afholdt den 2. juni 2018. Paraden ønskede at starte på Bi-

spetorvet og gå en rute gennem byen. Paraden blev undervejs hjulpet af po-

litiet, som blandt andet sørgede for hensigtsmæssig krydsning af gader med 

busruter.  

 

Paraden blev tilladt og gennemført på den måde, som var ønsket fra arran-

gørernes side, og Aarhus Kommune gav således ikke afslag på en anmod-

ning om vejspærring i forbindelse med paraden. 
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