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Høring - forsøgslukning af Rungstedvej ved Stadion Allé 
 
Center for Byens Anvendelse (tidligere Trafik og Veje) valgte i foråret 2008, 
på baggrund af en indstilling til Byrådet fra oktober 2007, at lave en forsøgs-
lukning af Rungstedvej ved Stadion Allé, for at spærre for gennemkørende 
trafik.  
 
Efter forsøgslukningen havde haft sin virkning i området, foretog Center for 
Byens Anvendelse i efteråret 2009 en høring blandt berørte beboere, for at 
høre deres mening og/eller trafikale erfaringer i perioden med forsøgsluknin-
gen. 
 
En del af de indkomne høringssvar indeholdte problemstillinger omkring 
trafikken i morgentimerne, hvorfor Center for Byens Anvendelse valgte at 
besigtige området over en længere periode. 
Der blev blandt andet observeret kaotiske forhold omkring Forældreskolen, 
bakning i krydset Birketinget / Rungsted og parkeringer i indersporet på 
Marselis Boulevard.  
 
Center for Byens Anvendelse sendte i april 2012 resultat af høring ud til 
berørte beboere, hvor det blev konkluderet, at det på baggrund af de fore-
tagne observationer var mest sikkerhedsmæssige forsvarligt, at fjerne af-
spærringen for enden af Rungstedvej ved Stadion Allé.  
 
Herefter modtog Center for Byens Anvendelse en del henvendelser fra be-
boere i området, som udtrykte bekymring om kommunens afgørelse fra april 
2012. I august 2012 blev der afholdt et møde med deltagelse af personer fra 
grundejerforeningen vedrørende en eventuel fjernelse af spærring ved Sta-
dion Allé.  
 
Efter mødet med grundejerforeningen forblev Rungstedvej ved Stadion Allé 
lukket, og der blev udarbejdet et projekt, hvor Birketinget ensrettes fra Mar-
selis Boulevard til Marselis Tværvej samt ændring af parkering på Birketin-
get og Rungstedvej.  
 
Det er Center for Byens Anvendelses vurdering, at trafikafviklingen omkring 
Forældreskolen er forbedret, hvorfor det foreslås, at Rungstedvej ved Stadi-
on Allé forbliver lukket.  
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Eventuelle bemærkninger kan fremsendes pr. post til Center for Byens An-
vendelse, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C. eller pr. e-mail til byensanven-
delse@aarhus.dk.  
 
Bemærkningerne skal være os i hænde senest fredag den 17. novem-
ber 2014.  
 
De indkomne bemærkninger vil indgå i Center for Byens Anvendelses ende-
lige afgørelse af, om Rungstedvej ved Stadion Allé skal lukkes permanent.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Center for Byens Anvendelse  


