Som opfølgning på informationsmøde og tidligere udsendt materiale.

Parkerings og trafikinformation vedr.

The Tall Ships Races AARHUS 2019.
I dagene 1 til 4 august er Aarhus vært for verdens største kapsejlads for skoleskibe.
Da vi har en forventning om at der kommer rigtig mange besøgende, betyder det
desværre at vi kommer til at indfører begrænsninger på de trafikale adgangsforhold
i området, af sikkerhedsmæssige årsager.
Dette betyder at der vil være ændrede adgang, parkering og trafikforhold for følgende områder:
• Mellemarmen
• Toldkammeret og pakhus 13.
Generelle adgangsforhold.
I perioden 1 aug. kl. 8.00 til søndag d. 4 aug. kl. 15.
• Mindet vil være afspærret.
• Adgang til mellemarmen, for særlig kørsel, kun mulig ad Sydhavnsgade.
• Adgang til Dokk1. Toldkammeret og Pakhus 13 kun muligt via Europa
plads.
Der vil blive etableret adgangskontrol ved Sydhavnsgade og mellem Dokk1 & Pakhus 13.
Henvendelse vedr. Tilladelse til nødvendige varelevering o. Lign. kan sendes til:
niels@aarhus.dk
Alternativt kan der ringes til TSR Trafikkontrol på +45 20433537
Opstillingsperiode.
I perioden 27 juli til og med 5 aug. Opstilling og nedtagning.
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KULTUR OG BORGERSERVICE
Aarhus Events
City of Aarhus

Aarhus Events
Dokk1 - niveau 3, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Direkte telefon: 4032 0970

Områderne ved honnørkajen og Revalgade. ( Se kort )
• Vil være afspærret pga. af opstilling.
• Parkering henvises til Dokk1
• Varekørsel tilladt efter aftale

E-mail:
AarhusEvents@aarhus.dk
Direkte e-mail:
niels@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Under eventen.
I perioden 1 – 4 aug.
Områderne hele Mellemarmen, Toldkammeret og Pakhus 13.

Sag: TSR
Sagsbehandler:
Niels Østergaard

Kørsel / adgang vil være tilladt i følgende tidsrum:
•
•
•
•

Torsdag d. 1 aug. indtil kl. 10.00. og efter kl. 22.00
Fredag d. 2 aug. indtil kl. 10.00 og efter kl. 22.00
Lørdag d. 3 aug. Indtil kl. 10.00 og efter kl. 24.00
Søndag d. 4 aug. Indtil kl. 10 og efter kl. 15.00

Parkering vil ikke være muligt i området under eventen.
Uopsættelig varekørsel vil være tilladt efter aftale.
Der er udarbejdet særlig løsning for DLG / Himmerland.
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The Tall Ships Races AARHUS 2019.
Tilbud om erstatnings parkering. Gældende for:
• For de 2 opstillingsområder på mellemarmen. I perioden 27 juli til og med
5 aug.
• For hele Mellemarmen, Toldkammeret og Pakhus 13. I perioden 1 aug. til 4
aug.
• Her tilbydes alternativ parkeringsmulighed i Dokk1 parkeringsanlæg.
• Bestilling af parkerings voucher sker ved at benytte ”Bestilling af parkering
vouchers”
• Som kan hentes her:
https://thetallshipsraces.aarhus.dk/trafikinformation/
• Og sende den til følgende mail adr.
•
niels@aarhus.dk.
• Gerne med ”Parkering” i emnefelt. Og gerne inden 1 juli.
Vi beklager de gener som eventen påfører områdets faste beboere, men håber i vil
tage godt imod de fine skibe og mange besøgende. På forhånd tak.
For spørgsmål ring eller skriv gerne, således at vi kan løse de udfordringer der opstår ved afholdelse af så stor en event.
På forhånd tak
Med Venlig hilsen
Niels Østergaard
TSR / Aarhus Events / Aarhus kommune
4032 0970
niels@aarhus.dk
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