SÆRLIGE TILLADELSER
Lastbiler over 7,5 tons tilladt totalvægt, som i meget
begrænset omfang har specielle ærinder i gågaderne
i det centrale Aarhus, kan efter ansøgning og på visse
betingelser opnå særlig tilladelse til at standse eller
parkere.
Det gælder eksempelvis entreprenørkørsel i tilknytning til byggeri, flyttekøretøjer, mobilkraner eller specialindrettede køretøjer i form af f.eks. lastbiler med
lift og lignende.
I Søndergade (mellem Sønder Allé og Østergade)
og på Store Torv er kørsel i forbindelse med af – og
pålæsninger tilladt mellem kl. 4 og 11. Der skal som
hidtil søges om tilladelse til lejlighedsvis færdsel i
forbindelse med specielle ærinder udenfor det nævnte
tidsrum.

ANSØGNING OM DISPENSATION
SENDES TIL PARKERING I DRIFT OG ANLÆG MAIL:

SPECIELLE REGLER FOR
ØLTANKBILER
For leverancer af øl med tankbil gælder der særlige
dispensationsregler. Dispensationen er givet med
baggrund i, at der bruges højt specialiserede køretøjer, hvor sundhedsmæssige krav gør det nødvendigt at
komme relativt tæt på leveringsstedet.
I samarbejde med leverandørerne er det fastsat, at der
kun må leveres øl med tankbil i tidsrummet kl. 6 - 11
på hverdage, og at det kun må foregå på de angivne
ruter. Endvidere er dispensationen betinget af, at der
køres og parkeres hensynsfuldt både i forhold til belægninger, gadeinventar og de øvrige trafikanter.

parkering@aarhus.dk

HVORFOR VÆGTBEGRÆNSNING
Siden 2003 har der på visse gågader i det centrale
Aarhus været vægtbegrænsning. Hensigten med
ordningen for varedistribution med større køretøjer er
at forbedre det fysiske og visuelle miljø i gågaderne.
I gågaderne færdes mange fodgængere og de fysiske
forhold kan være trange, ligesom belægninger og
gadeinventar er sårbare.
Løse og revnede fliser medfører et dårligt helhedsindtryk af gågaderne, udgør en sikkerhedsrisiko for
fodgængerne og forøger vedligeholdelsesudgifterne
betragteligt. På visse tidspunkter af året er det ikke
muligt af reparere skader med originalbelægningen,
og derfor bliver der midlertidigt lappet med asfalt.
Ødelæggelser af belægninger, og i et vist omfang
også gadeinventar skyldes primært brugen af store
og tunge køretøjer i forbindelse med distribuering af
varer. I konstruktionen af gågaderne er det ikke altid
muligt at tage højde for dette.
Ordningen er siden 2003 blevet udvidet til at gælde
nogle ekstra gågader, og med Byrådets seneste beslutning i maj 2012 udvides ordningen nu til at gælde
samtlige gågader.

VÆGTBEGRÆNSNING
FOR KØRETØJER I GÅGADER
I AARHUS
REGLER OG INFORMATION
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SKILTNING VED
LASTEPLADSER
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På de gågader, hvor der i dag gælder andre restriktioner, vil disse stadig være gældende, og vægtbegrænsningsordningen vil kun være et supplement.
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SKILTNING AF
GÅGADER MED
VÆGTBEGRÆNSNING

I det øvrige tidsrum kl. 13-4, hvor pladserne ikke er
reserveret til lastbiler, bliver de eksisterende parkeringsbestemmelser i store træk opretholdt.
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Specialkøretøjer – som udrykningskøretøjer og lastbiler til brug i forbindelse med ledningsbrud m.m. – er
undtaget fra forbuddet.
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Standsningsforbuddet er angivet med en zoneskiltning ved indkørsel til gågaderne. Forbuddet supplerer
de gældende bestemmelser for de berørte gader.

Lastepladser er afmærkede holdepladser - placeret tæt
på gågaderne - hvor der i tidsrummet mellem kl. 4 og
13 vil være standsningsforbud for alle andre køretøjer
end lastbiler.
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Vægtbegrænsningen er gennemført ved, at der i de
angivne gader er standsningsforbud for lastbiler over
7,5 tons tilladt totalvægt.
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Samtidig med at vægtbegrænsningsordningen bliverudvidet til at omfatte flere gågader, vil de eksisterende
lastepladser blive suppleret med nye i Guldsmedgade,
Borggade, Vestergade og på Klostertorvet. Herfra kan
lastbiler distribuere varer m.m. til gågaderne. Placeringen af lastepladser kan ses på oversigtskortet.
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Fra den 1. juli 2013 gælder vægtbegrænsningsordningen på størstedelen af gågadenettet i Aarhus City. På
kortet i denne folder kan det ses hvilke gader, der er
omfattet af ordningen.
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LASTEPLADSER

HVOR GÆLDER VÆGTBEGRÆNSNINGEN

REGLER OM VÆGTBEGRÆNSNING
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DRIFT OG ANLÆG:
driftoganlaeg@mtm.aarhus.dk
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Gågader med vægtbegrænsning
Særlige ruter for ølleverancer
med tankbil
Gågader med indkørselsforbud
Lastepladser
Sænkbare steler

