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Fælles spilleregler nødvendige!

Det nye regulativ og folderen
Aalborg Byråd har i 1999 vedtaget et nyt regulativ for an-
vendelse af gågader, torve, pladser og fortove i Aalborg
Kommune. Regulativet indeholder fælles spilleregler for
brugen af gader og pladser i Aalborg Kommune til kunst,
gadeteater, musik, dans, udstillen af varer, opstilling af bo-
der og andre aktiviteter og arrangementer. Det nye regulativ
er en videreførelse og modernisering af gågaderegulativet
fra 1977.

Aalborg Kommune har udarbejdet denne folder for at
give informationer om spillereglerne i regulativet til alle,
der ønsker at anvende byens gågader, torve, pladser og for-
tove.

Regulativet gælder i hele kommunen
Regulativet gælder for alle kommunale vejarealer i hele
Aalborg Kommune.

Husk altid at spørge om lov
Alle, der ønsker at benytte byens gader og pladser til aktivi-
teter og arrangementer, skal søge om tilladelse hos Aalborg
Kommune.

Aalborg Kommune er meget positiv overfor, at byens ga-
der og pladser benyttes til aktiviteter, arrangementer, udstil-
len af varer mv. Men inden der gives tilladelse, ønsker Aal-
borg Kommune at sikre, at aktiviteterne kan gennemføres
uden, at det giver gener for andre. Der skal bl.a. tages hen-
syn til færdslen gennem gaden og muligheden for at komme
ind i de forretninger, boliger mv, der har adgang fra gaden.
Ved fx større musikarrangementer skal der tages hensyn til
støj i forhold til beboerne i området. Det er også vigtigt, at
arrangementet ser pænt ud i gadebilledet med brug af pænt
inventar og med en indretning, der passer med pladsen eller
gaden, hvor arrangementet skal foregå.

Færdselsarealer, der gerne må bruges til andet
Byens gader og pladser er først og fremmest færdsels-
arealer, og det er kommunen, der “ejer” arealerne. Aalborg
Kommune har som vejmyndighed pligt til at sikre, at færds-
len kan afvikles hensigtsmæssigt. Når Aalborg Kommune
behandler en ansøgning om fx et arrangement, lægges der
vægt på, at arrangementet kan forenes med vejens eller
pladsens funktion. Der er forskel på, om færdselsarealet er
en gågade eller en vej med biltrafik. Indvielse af skøjtebane på C. W. Obels Plads

Karneval i Aalborgs gader
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Udarbejdet af Teknisk Forvaltning og Sven Allan
Jensen Aps
Fotos Claus Søndberg, Jens Morten, Jesper Dall,
Per Kolind, Teknisk Forvaltning og Sven Allan
Jensen ApS

Gader og pladser forskønnes og fredeliggøres
Aalborg Kommune har i de senere år brugt mange ressour-
cer på at skabe gode rammer for bylivet. På mange centrale
steder er gader og pladser lagt om, så den gennemkørende
trafik er flyttet væk og den tilbageværende trafik kun kan
køre langsomt. Østerågade-Nytorv og Nørresundby Torv er
eksempler herpå. I takt med Aalborg Kommunes indsats
har også mange private grundejere forskønnet facader og
bygninger.

Gader og pladser til glæde for alle
Der er stor interesse for at bruge gader og pladser til mange
former for aktiviteter og arrangementer. Der er ofte tale om
aktiviteter, der kan komme i konflikt med hinanden. Derfor
har vi brug for et sæt spilleregler for, hvordan vores gader
og pladser kan bruges.

God fornøjelse

Ib Rasmussen
Rådmand

Modeshow i Jomfru Ane Gade.
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Herudover er der torve og pladser i bydele og oplandsbyerne

Gågader og pladser

De mest benyttede steder hvor der gælder særlige regler

Gågader og pladser i
Nørresundby og Aalborg midtby

Gågader og
pladser i  Vejgård

1. Nørresundby Torv

2. Østerågade

3. C.W. Obels Plads

4. Gåsepigen

5. Mølleplads

6. Louiseplads

7. J. F. Kennedys Plads

8. Vejgård Torv

9. Vejgård Bymidte
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Gadeindretning og
trafik
Gadebelægning og -inventar
Aalborg Kommune er som vejmyndighed ansvarlig
for udformningen af byens gader og pladser og skal
tage hensyn til, at gader og pladser har flere forskel-
lige funktioner. Gader og pladser er først og frem-
mest færdselsarealer, hvor der bl.a. altid skal være
mulighed for at få redningskøretøjer frem.

Samtidig lægger Aalborg Kommune vægt på, at
gader og pladser er rare at opholde sig på.

Udformningen af de enkelte gader og pladser sker
under hensyntagen til de mange opgaver, en gade el-
ler en plads skal opfylde. Der skal fx tages stilling til,
hvor bred kørebanen skal være, hvilken belægning
der skal vælges, hvordan belysningen skal være, og
hvilket inventar i form af bænke, cykelparkering,
plakatsøjler, affaldskurve mv, der skal opstilles.

Kørsel i gågaderne
Gågaderne er forbeholdt gående. Derfor må der nor-
malt ikke køres i gågaderne. Undtagelserne er kørsel
i forbindelse med af- og pålæsning af varer til ejen-
domme, der ligger langs gågaderne, samt rednings-
kørsel.

I alle gågader er kørslen ensrettet. Ved indkørslerne
til gågaderne er der skiltning om kørselsretningen, og
om hvornår kørsel med varer må foregå. Tidspunktet,
hvor varekørsel er tilladt, fastsættes af Aalborg Kom-
mune og Aalborg Politi.

Der skal altid være friholdt en mindst 4 m bred
“Brand- og kørevej” til redningskørsel. Brand- og
kørevejen fastlægges af politiet og Aalborg Kom-
mune. Redningskørsel i gågaderne kan foregå hele
døgnet og på alle ugens dage.

Politiet i Aalborg kan i særlige tilfælde give dispen-
sation til anden kørsel i gågaderne i forbindelse med
fx levering af udstyr til arrangementer og arbejds-
kørsel ved byggearbejder.

Aalborg Kommune er ansvarlig for udformning
og valg af bænke og andet inventar.

I gågaderne er mulighederne for kørsel begrænset.

Cykelstativer giver orden i gadebilledet.
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Udstilling
Hvor må der udstilles?
Forretningsindehavere kan få tilladelse til at
udstille i gågader, på torve og pladser og på for-
tove.

Hvad må udstilles?
Der kan gives tilladelse til at anbringe skilte
eller udstille varer på stativer, borde, reoler og
lignende.

Skilte og udstillingsgenstande må kun opstil-
les løst på belægningen. Der må ikke bores hul-
ler, bankes søm eller laves lignende indgreb i
belægningen.

Det skal være muligt at flytte det udstillede
uden brug af løftegrej.

Det udstillede skal have et udseende, der pas-
ser ind i gademiljøet, og det må ikke have
skarpe kanter.

Placering og størrelse
Der gælder en række regler om udstillingers
størrelse og placering:
1. I gågader og på torve og pladser må udstil-

lingen kun placeres ud for forretningens

facade på arealet mellem bygningen og

brand- og kørevejen.

2. Arealerne ud for indkørsler og indgangs-

partier til ejendommene langs gaden skal

holdes fri for udstilling.

Gadeudstilling kun ud for egen facade. Indgang, porte og indkørsler skal holdes fri.

Butik

Flot og enkel måde at udstille varer på, som pas-
ser med stilen i facaden og skiltet.

2.1.
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3. På torve, pladser og brede fortove må ud-

stillingens bredde ikke overstige 2 m og

afstanden til kørebane eller cykelsti skal

være mindst 1,30 m.

Hvis færdslen gør det nødvendigt, nedsæt-

tes bredden af udstillingen.

4. Der skal være mindst 1,3 m fra udstillin-

gen til gadelygter, skilte og andet fast

gadeinventar.

Mindst 1,3 m fra fortovsudstillingen til faste genstande.
Fortovsudstillingers bredde må ikke overstige 2 m, og
der skal være mindst 1,3 m til kørebanen eller cykelsti.

LygtepælTelefonboks
Max.
2,0 m

Min.
1,3 m

1,3 m1,3 m

På Østerå og Nytorv må der kun udstilles på
chausséstensarealet for at give plads til fodgæn-
gere.

Fortorv

3. 4.

Specielt fremstillede skilte som harmonerer med
facaden.

Godt eksempel på fortovsudstilling.

Kørebane
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Afstanden mellem de udstillede varer må ikke
være mindre end 2 m.

 2,0 m

Reklameskilte må kun opstilles ud for egen facade
og der må højest opstilles 2 skilte pr. forretning.

5. 6.

5. Fortovsudstillingen må ikke fyldes op

med varer. Det skal være muligt for

fodgængerene at gå gennem udstil-

lingsarealerne. Derfor må der ikke opsæt-

tes udstilling på tværs af udstillingsarea-

let. De udstillede genstande må ikke være

længere end 2 m, og mellem de enkelte

udstillede varer må der ikke være mindre

afstand end 2 m.

6. Private skilte, der opstilles på fortove, må

kun stå ud for forretningens egen facade.

Skiltene må ikke være højere end 110 cm

og ikke bredere end 70 cm. Hver forret-

ning må højst opstille 2 skilte.

7. Det skal altid være muligt at få rednings-

materiel frem til alle ejendomme, som

ligger langs gaden eller pladsen.

Enkel og velplaceret udstilling.

max 110 cm

max 70 cm
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Skilte og udstilling skal stå indenfor vandrenden.

7.

Ansvar
Ejeren af det udstillede har selv ansvaret for
skader, der sker på det udstillede, eller skader
der sker på forbipasserende på grund af det
udstillede.

Alt kommunalt gadeinventar – gadelygter,
bænke, kunst, springvand, blomsterkummer
mv - må ikke beskadiges og må ikke bruges
til udstilling eller reklame.

Hvornår må der udstilles?
Udstilling og løse skilte må kun være opstillet
i forretningernes åbningstid.  Af hensyn til
varetilkørslen må der i gågaderne ikke udstil-
les før kl. 11.00.

Hvis der opstår et akut behov, fx ved brand,
kan Aalborg Kommune til enhver tid kræve,
at udstillingen flyttes eller fjernes.

Udstillingen giver mulighed for at se facaden og
butiksvinduerne.

I gågader udgør kanten af vandrenden nærmest
facaden brandvejen. Her må der ikke udstilles.

Vandrende Brandvej Vandrende
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Aalborg Kommune kan med politiets sam-
tykke give tilladelse til, at der etableres for-
tovsrestauranter. I Jomfru Ane Gade gælder
særlige vilkår.

Der gives kun midlertidige tilladelser. Pe-
rioden, hvor der kan opstilles fortovsrestau-
ranter, går fra den 15. april til den 1. oktober.

Fortovsrestauranter må kun opstilles ud for
den enkelte restaurant, café o.lign.

For at få helhed i gadebilledet er det vigtigt,
at møbler og andet inventar vælges, så det
passer til gadelygter, bænke, steler og andet
offentligt gadeinventar, og at der vælges in-
ventar af god kvalitet. Det er også vigtigt, at
inventaret placeres, så det passer med bygnin-
gerne og gadebelægningen og medvirker til at
give smukke og velfungerende gader og plad-
ser. Borde, stole, parasoller og lignende bør
vælges ud fra en helhedsløsning, så det virker
harmonisk og roligt i gadebilledet. Valg af
møbler mv. kan eventuelt koordineres mellem
de forskellige restauranter. Teknisk Forvalt-
ning vil gerne give råd og vejledning, når der
skal vælges inventar.

Aalborg Kommune og politiet fastsætter i
hvert enkelt tilfælde vilkår om fx fortovs-
restaurantens placering og størrelse.

En tilladelse gælder kun for én sæson. Aal-
borg Kommune kan til enhver tid inddrage-
tilladelsen uden at yde erstatning, hvis hensyn
til vej (fx ledningsarbejder) eller færdsel gør

Brand- og kørevejen skal holdes fri.

Fortovsrestauranter

det nødvendigt, eller hvis vilkårene om fx støj
ikke overholdes.

Stadepladser og boder
Aalborg Kommune kan give tilladelse til, at der
opstilles stadepladser eller boder til fx salg af
pølser, vafler eller is. Tilladelse kan kun gives i
overensstemmelse med byrådets “Regulativ for
salg af levnedsmidler fra fast stade i Aalborg
Kommune”.

Aalborg Kommune kan endvidere give tilla-
delse til kortvarig opstilling af stadepladser og
boder i forbindelse med fx foreningsarrange-
menter.
Enkel møblering af høj kvalitet. Opstillingen med én
række trukket ind til facaden og uden indhegning
harmonerer godt med både bygningen og gade-
belægningen.
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Når solen kommer kan en enkel og let møb-
lering hurtigt sættes ud og tages ind igen
udenfor åbningstiden.

Torvedag - opstilling af boder kræver tilladelse.

God sammensætning af inventaret, der passer godt
sammen og falder fint ind i omgivelserne.

D
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Facadeudstyr

Markiser og baldakiner
Markiser, der hænger ud over vejarealet, må
kun opsættes, hvis Aalborg Kommune har givet
tilladelse.

Der må ikke opsættes faste baldakiner, halv-
tage og lignende på facaden.

Guirlander, flag og bannere
Guirlander, flag, bannere mv., der hænger ud
over vejareal, må kun opsættes efter aftale med
Aalborg Kommune.

Skilte
Udhængsskilte, flag, facadeskilte, lysreklamer
mv., der hænger ud over vejareal, må kun op-
sættes, hvis Aalborg Kommune har givet bygge-
tilladelse.

Se mere i facadevejledningen
Aalborg Kommune har udarbejdet en facade-
vejledning “Din facade - byens ansigt”. I facade-
vejledningen er der retningslinier og inspiration
om opsætning af skilte, lysreklamer, markiser,
juleudsmykning mv.

Skilte, der hænger ud over vejareal, må kun opsæt-
tes med Aalborg Kommunes tilladelse.

Bannere må kun opsættes med Aalborg Kommunes
tilladelse.

Markiser må kun opsættes med Aalborg Kommunes
tilladelse.

Aalborg Kommunes facadevejledning.
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Arrangementer

Arrangementer giver liv i byen
Arrangementer omfatter fx dans, musik,
akrobatik, teater, uddeling af løbesedler
og blade, indsamling af underskrifter og
afholdelse af valgmøder.

Husk, at der altid skal søges om tilladelse
både til små og store arrangementer.

Tilladelse til opstilling af tivoli og opsætning
af plakater, plancher og lignende i forbindelse
med arrangementer gives kun med samtykke fra
Borgmesterens Forvaltning.

Hvem kan få tilladelse
Kun foreninger og organisationer kan få tilla-
delse til at bruge byens gader og pladser til ar-
rangementer og aktiviteter.

Pladser til forskellige formål
Aalborg Kommune har mange gader og pladser,
som egner sig til forskellige slags arrangementer.
Der er gode steder i gågaderne og på pladserne
til mindre arrangementer, og der er pladser, som
egner sig til større arrangementer.

Aalborg Kommune vil gerne hjælpe med gode
råd om, hvilke gader og pladser der egner sig til
de enkelte arrangement.

Parkerne også en mulighed
De helt store arrangementer egner byens gader
og pladser sig normalt ikke til, men der er gode
muligheder for at finde plads i en af byens par-
ker. Fx bruges Kildeparken til karneval, og der er
store koncerter i Mølleparken og Golfparken.

Indvielsen af Østerågade.

Vikinger på Nørresundby Torv
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Rene gader og
pladser
Grundejerens opgaver
Det er grundejernes opgave at holde gå-
gader og fortove rene og sørge for at rydde
for sne, og at der ikke er glat. Hver grund-
ejer skal tage sig af arealet ud for sin egen
ejendom og ud til kørebane eller midten af
gågader.

Grundejerens opgaver er bl.a. at fjerne
ukrudt, feje, fjerne affald og sørge for at
nedløbsriste ikke er tilstoppede.

Fælles rengøringsordning
Det er mest hensigtsmæssigt, at rengørin-
gen udføres i fællesskab i de enkelte gader.
Normalt står gadeforeningerne for fælles
rengøringsordninger. Teknisk Forvaltning
sætter affaldsbeholdere op, og sørger for at
de bliver tømt.

Vedligeholdelse
Almindelig vedligeholdelse af belægning,
gadelygter, inventar mv. gennemføres og
finansieres af Teknisk Forvaltning.

Sikkerhedstillelse
Aalborg Kommune kan kræve, at der stilles
en sikkerhed til oprydning og retablering
efter afholdelse af private arrangementer
eller aktiviteter på byens gader og pladser.

Snerydning
Det er den enkelte grundejer, der har ansva-
ret for at rydde sne og udføre glatføre-
bekæmpelse på fortove og i gågader.

Aalborg Kommune tager sig af kørebaner og tømning af
affaldsbeholdere.

Grundejeren har ansvaret for holde sin del af færdselsarealet
rent, rydde sne og lave glatførebekæmpelse.
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Hvor skal der søges om tilladelse?
Det er Aalborg Kommune, der “ejer” byens
gågader, pladser og fortove. Arealerne er
færdselsarealer, men der kan gives tilladelse til
at bruge arealerne til andre aktiviter for en kor-
tere periode.

 Ansøgning om tilladelse skal sendes til Aal-
borg Kommune, Teknik og Anlæg, som sørger
for at høre andre myndigheder fx
• Aalborg Politi

• Beredskabscenter Aalborg

• Borgmesterens forvaltning

• By og Miljø

• Park og Natur

Husk at søge i god tid!

Tilladelser er altid midlertidige
Tilladelser til at anvende offentlige gader eller
pladser er altid midlertidige.

Aalborg Kommune kan til enhver tid og
uden varsel inddrage tilladelsen, hvis det er
nødvendigt af hensyn til vejforhold (fx i for-
bindelse med gravearbejde), færdsel mv.

Tilladelsen kan også inddrages, hvis de vil-
kår om fx støj, der er knyttet til tilladelsen
ikke overholdes.

Aalborg Kommune har ikke pligt til at yde
erstatning af nogen art for inddragelse af en
tilladelse.

Der skal se pænt ud bagefter
Den, der har fået tilladelse, har ansvaret for op-
rydning og retablering og skal betale alle udgif-
ter til det. Anvendelse af offentlige vejarealer
til private formål må ikke give Aalborg Kom-
mune udgifter.

Opgravning af belægning
Hvis der skal opsættes noget, der kræver op-
gravning af belægningen, skal der først indhen-

tes opgravningstilladelse hos Teknik og Anlæg.
Den, der har fået tilladelsen, har ansvaret for
oprydning og retablering og skal betale alle
udgifter til det.

Sikkerhedsstillelse
Som vilkår for en tilladelse kan Teknik og An-
læg stille krav om sikkerhedsstillelse.

Afgifter
Der skal betales afgift for stadepladser efter
reglerne i Aalborg Kommunes “Regulativ for
salg af levnedsmidler fra fast stade i Aalborg
Kommune”.

Byrådet har desuden besluttet at indføre af-
gifter for opstilling af fortovsrestauranter samt
afholdelse af arrangementer af kommerciel ka-
rakter.

Afgiftens størrelse fremgår af det særlige
takstblad i kommunens budget.

Henvendelse til

Aalborg Kommune
Teknisk Forvaltning
Teknik og Anlæg
Vesterbro 14
9000  Aalborg
Tlf.  99 31 31 31
Fax. 99 11 42 66
E-mail: teknik.anlaeg@aalbkom.dk

Der skal altid søges om tilladelse
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