
Vægtbegrænsning for køretøjer  
i gågader i Aarhus

- ny ordning træder i kraft !. juli "#!$

Andre trafikale tiltag i gågaderne

Samtidig med vægtbegrænsningsordningen besluttede Byrådet 
også at ændre belægningen på Immervad og på Åboulevarden 
mellem Mindebrogade og Immervad. Der etableres her et smalt 
kørebånd i asfalt. Dette vil ske allerede i efteråret "#!". Ligeledes 
vil den tidligere lukning af Immervad blive genetableret syd for 
Sct. Clemens Stræde. Det sker med steler, som i særlige tilfælde 
vil kunne åbnes. 

Kontakt 
Spørgsmål vedrørende vægtbegrænsningsordningen kan rettes til 
Trafik og Veje:

Bent Fredshavn – tlf. %&'# ''(% | e-mail: befr@aarhus.dk eller 
Preben Pold – tlf. %&'# '''& | e-mail: ppo@aarhus.dk

Baggrund for vægtbegrænsningen

Vægtbegrænsningen sker med henblik på en forbedring af det fy-
siske og visuelle miljø i gågaderne, en forbedring af forholdene for 
fodgængere samt et ønske om at begrænse skader af belægninger 
og gadeinventar. 

For at gøre det muligt for distributører og varemodtagere at ind-
rette sig på den nye ordning, har Byrådet besluttet, at denne først 
træder i kraft om et år – den !. juli "#!$.



Ny vægtbegrænsningsordning pr. !. juli "#!$

Fra !. Juli "#!$ udvides den eksisterende vægtbegrænsningsord-
ning til at omfatte størstedelen af gågadenettet i Aarhus City. På 
kortet overfor ses hvilke gågader, der vil være omfattet. I tilknyt-
ning til ordningen vil der være særlige lastepladser ved gågade-
nettet. 

Vægtgrænsen bliver på %,& tons - således, at køretøjer med tilladt 
totalvægt større end %,& tons ikke må standse i de gågader, der er 
omfattet af ordningen.

Kontrol af ordningen foretages af kommunens parkeringsvagter.
Køretøjer eller transporter over %,& tons, som lejlighedsvis eller i 
meget begrænset omfang har specielle ærinder i gågaderne, kan 

søge om særlig tilladelse til standsning eller parkering.  
(e-mail: trafikogveje@aarhus.dk)

Ølleverancer med tankbil kan få dispensation fra ordningen 
på særlige ruter. Ruterne ses på kortet. Dispensationen vil 
blive givet på specielle betingelser, som vil blive nærmere 
fastlagt. 

Ordning træder i kraft %. juli &'%(. 
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Siden "##$ har der i Aarhus City på visse gågader været
vægtbegrænsning. Byrådet har den "$. maj "#!" besluttet 
at udvide ordningen til at gælde hele gågadenettet i City.  
Vægtgrænsen bliver på ),* tons.

Skiltning af gågader med 
vægtbegrænsning
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