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Høring om lukning af Stavangergade, Trondhjemgade og Ber-
gensgade ved Oslogade 
 
Siden oktober 2019 har Stavangergade, Trondhjemgade og Bergensgade 
ved Oslogade været forsøgsmæssigt lukket. 
 

 
 
Forsøgslukningen var oprindeligt annonceret til at løbe fra august 2019 til 
august 2020. Men eftersom selve lukningen blev forsinket til oktober er for-
søgsperioden sat til oktober 2020.  
 
Forsøgsperioden er nu ved sin afslutning, og vi foretager derfor nu en offent-
lig høring om hvorvidt lukningen skal gøres permanent. Vi vil gerne modtage 
holdninger, uanset om de er positive eller negative. 
 
Vi opfordrer således beboerne og ejerne til at fremsende deres synspunkt 
på, om lukningen skal gøres permanent:  
 

- enten ved at sende mail til mobilitet@mtm.aarhus.dk  
- eller ved at sende brev til Mobilitet, Anlæg og Drift, Mobilitet, Karen 

Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Ejere og beboere Oslogade, Stavangergade, Trond-
hjemgade, Frederikhalsgade, Norges Alle, Nordkap-
vej, Elverumvej, Lindesnæsvej, Bergensgade 

TEKNIK OG MILJØ 
Mobilitet, Anlæg og Drift 
Aarhus Kommune 

Karen Blixens Boulevard 7 
8220 Brabrand 
 
Direkte telefon: 41 85 71 10 
 
Direkte e-mail:  
siwi@aarhus.dk 
 
Sagsbehandler: 
Simon Wind 
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Høringsperioden sat til ca. 2 uger og vi skal modtage tilkendegivelser senest 
4. november i år. 
 
Vi har både før forsøgslukningen og i lukningsperioden foretaget tælling af 
trafikken på vejnettet i området.  
 
Høringsresultatet samt trafikanalyser vil blive forelagt Byrådet, der skal tage 
beslutning om en permanent lukning. (Lukningerne vil ske med hjemmel i 
privatvejslovens § 57 og vejlovens § 8). 
 
Vi lader forsøgsafspærringen stå indtil kort efter høringsperiodens udløb. 
Hvis vi på baggrund af høringen vurderer, at der er generel interesse i at op-
retholde lukningen, vil vi lade vejen forblive afspærret, indtil Byrådet har truf-
fet endelig beslutning om der ønskes en permanent lukning. 
 
Såfremt Byrådet beslutter at permanentgøre lukningen vil Aarhus Kommune 
stå for anlægsarbejdet. Samtidig vil vi afdække muligheder for foranstaltnin-
ger på Frederikhalsgade der skal håndtere den øgede trafikmængde og 
sikre de bløde trafikanter bedre.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Simon Wind 
Civilingeniør 
 


