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Kære beboer/erhvervsdrivende i området omkring Rutebilstationen 
 
Som følge af, at busserne er flyttet tilbage på Rutebilstationen, er der 

blevet ryddet op i skiltningen i det berørte område.  

 

Det betyder for dig som bilist, at du skal være opmærksom på de 

skilteændringer, som netop nu og i de kommende uger udføres i området.  

 

Når Aarhus Kommune bl.a. fjerner optegnede båse på fortov, sker det som 

en del af Fodgængerstrategi 2020 vedtaget af Aarhus Byråd.  

 

I fodgængerstrategien arbejdes der bl.a. på at fjerne parkering fra fortovet, 

fordi det skaber bedre fremkommelighed, større tryghed og forbedret 

sikkerhed for fodgængeren, når fortovet alene er forbeholdt de bløde 

trafikanter. 

 

Få overblik over ændringerne på det vedlagte kort 

 

Nedenfor gennemgår vi ændringerne på: 

 

• Ny Banegårdsgade 

• Fredensgade/Ny Banegårdsgade 

• Sønder Allé  

 

Ny Banegårdsgade  

Busserne er tilbage på Rutebilstationen, så der kan igen parkeres i 

parkeringsbanen i den nordlige ende af Ny Banegårdsgade. Her er der 

allerede betalingsparkering mandag-lørdag kl. 08.00-23.00 og søndag kl. 

08.00-18.00.  

 

I forlængelse af parkeringsbanen (længst mod Banegården) genetableres to 

handicapparkeringspladser. 

 

Fredensgade/Ny Banegårdsgade 

I Fredensgade etableres en afsætningsplads i lommen ind mod 

Rutebilstationen. På afsætningspladsen vil et betinget standsningsforbud 

gælde, hvor af- og pålæsning er tilladt.  
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Tilsvarende gør sig gældende for afsætningsbanen, der befinder sig skråt 

over for afsætningslommen. I forlængelse af afsætningsbanen etableres to 

taxipladser.  

 

Sønder Allé  

Ud for Sønder Allé 8-10 fjernes det eksisterende parkeringsforbud, der er 

delvist placeret på fortovet. Det erstattes af et standsningsforbud. 

 

Umiddelbart i forlængelse af standsningsforbuddet genindføres 

parkeringsforbud, som gælder hele døgnet. 

 

På den sidste del af strækningen ned mod Rutebilstationen etableres 

standsningsforbud for at tilgodese trafikafviklingen med busser. 

 

På strækningen Sønder Allé fra Fredensgade til Hans Hartvig Seedorffs 

Stræde etableres et ubetinget standsningsforbud.  

 

I parkeringslommen ved Sønder Allé 25 ændres de 2 tidsbegrænsede 

handicappladser til tidsubegrænsede handicappladser, mens de 4 

korttidspladser ændres til betalingsparkering mandag-lørdag kl. 08.00-23.00 

og søndag kl. 08.00-18.00.  

 

 

 

Med venlig hilsen 
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