
Liste over steder, hvor der dagligt parkeres ulovligt, og hvor det er til gene for 

bussernes fremkommelighed i Aarhus Kommune. 

 

Listen er udarbejdet på baggrund af høringer blandt ledende medarbejdere, chaufførerne inkl. AMR – erne, 

TR – erne for chaufførerne. 

Det vil være til stor hjælp for busfremkommeligheden i Aarhus, hvis problemerne følgende steder kan 

afhjælpes. Rettidigheden vil blive bedre, og det vil igen give bedre betingelser for bybuspassagererne og for 

chaufførerne. Den øgede kvalitet og mulighed for øget service, vil alt andet lige forøge antallet af brugere – 

og dermed indtægterne i bybusserne i Aarhus, samtidig med at udgifterne kan fastholdes – og i bedste fald 

reduceres. 

 

Parkerede biler. Ulovligt eller generende.  

Vesterbro Torv 

Vi laver standsningsforbud – der er i dag parkeringsforbud 

 

Vesterbrogade (især ved frisøren) 

Opsætning af hegn ved standsningsforbuddet 

 

Sintrupvej ved udkørsel fra endestationen/4a 

Flytning af zonen, og opsætning af alm. standsning forbudt skilte 

+ mere kontrol om aftenen 

I begge sider af vejen 

 

Banegårdsgade   

Standsningsforbud ned mod Banegården og parkeringsforbud op mod Orla Lehmanns Alle 

I begge sider af vejen 

 

Rutebilstationen (i særlig grad i fm. fjernbusserne og gæster til Streetfood) 

Dette kan vi ikke hjælpe med, da dette er en Midttrafik sag 

 

Nordbyvej (faktisk Skanderborgvej) stoppestedet (linje 14 mod Grøfthøj) 

Udvide buslomme helt ned til Nordbyvej, og afkorte ”p-banen”, så den stopper før 

portindgangen 

 

Stoppestedet Hasle Torv/3A mod Tilst og modsatte side på det skraverede område mellem 

kørebanen og cykelstien 

Mere kontrol 

 

M.P. Bruunsgade/Skt. Pauls Kirkeplads – P-pladserne (båsene fyldt af privat biler i begge sider). 

Mange lastbiler læsser af og på i en af kørebanerne. Mange langsomkørende cyklister – P-forbud i 

den ene side af vejen!!?  

Der er nyt undervejs, så fx lastepladser bliver flyttet, og måske flytning af stoppested  



 

Kjærslund, busvejen (4A) - gennemkørsel ofte vanskelig pga. (lovligt) parkerede biler  

Der kommer nye skilte, der er mere tydelige  

+mere kontrol 

 

Tordenskjoldsgade – ofte parkerede biler i buslommerne 

Mere kontrol 

 

Hovedgaden, Brabrand – ved bageren og specielt i weekenden 

Lave spærreflader, så der ikke længere hold folk i vejkrydsene 

 

Hovedgaden, Brabrand - ved Brabrandhus, stoppestederne foran genbrugsbutikken begge vejsider  

Mere kontrol 

 

Nørre Allé (mellem nr. 41 og 51 efter kl. 17:00) – gæster til restaurant  

Forlænge buslommen (den gule streg) i begge retninger 

Mere kontrol 

 

Nørre Allé (mellem nr. 18 og 22 fra eftermiddagsmyldretidens start) – ofte holder samme bil 

ulovligt ved The South Indian 

Mere kontrol + måske politi, hvis det er samme bil 

 

 

 

BAAS, den 25-01-2019. 

 


