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Beboerinformation vedr. DM i holdtidskørsel fredag 
den 4. juni 2021 

27. maj 2021 

Trafikinformation vedr. DM Holdtidskørsel 

Fredag den 4. juni 2021 i tidsrummet 15.00 – 20.30 afholder Danmarks 
Cykle Union og Aalborg Cykle-Ring de danske mesterskaber i holdtidskør-
sel. Ruten fremgår af kortet nedenfor. 

Ruten er godkendt af Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune. Hele ruten 
er ensrettet, og det kan medføre nogle gener for beboerne langs ruten. Vi 
håber, at denne orientering kan afhjælpe generne og hjælpe beboerne til at 
løse de trafikale udfordringer. 

Østre Havn og Gasværksvejs-kvarteret 
Nyhavnsgade spærres fra Karolinelundsvej til Østre Allé, men kan krydses 
ved Østre Havnegade og Gasværksvej/Skibsbyggerivej. Her er der trafikre-
gulering. Østerbro kan benyttes for øst- og vestgående trafik. 

Øster Sundbyvej 
Øster Sundbyvej er lukket ved Øster Uttrupvej / H. C. Andersens Vej, men 
åben ved Østre Allé og alle veje mod Vejgaard.  

Tech College 
Øster Uttrupvej er ensrettet i retning mod E45/Tranholmvej. Venstresving 
tilladt ved udkørsel. 

Øster Sundby 
Forårsvej er lukket mod Øster Uttrupvej. Benyt i stedet Struervej eller Aften-
vej. 

Mellervangskole 
Budumvej og Frøstrupvej er lukket ved Øster Uttrupvej. Ved afhentning af 
børn fra Mellervangsskolen bedes Budumvej anvendt. 

Stenbjergparken 
Stenbjergvej er åben og kan benyttes fra Øster Uttrupvej, men kun til og fra 
i retning af Tranholmvej. Adgang til Rema 1000 og Uno-X opretholdes. Der 
er trafikregulering. 

Øster Uttrup 
Vejrholm er ensrettet hele vejen Øster Uttrupvej til Rørdalsvej. Beboer-kør-
sel er tilladt. Vejrholm kan benyttes fra Øster Uttrupvej via Tranholmvej til at 
komme hjem. Vejrholm og Rørdalsvej benyttes til at komme mod Aalborg. 

Veje og Infrastruktur, BLF 
 
By- og Landskabsforvaltningen 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
9931 2000 
 
 
Åbningstider:  
Mandag - onsdag  
09.00 - 15.00 
Torsdag 
09.00 - 17.00 
Fredag 
09.00 - 14.00 
 
Du kan altid kontakte Aalborg 
Kommune sikkert på www.aal-
borg.dk/kontakt eller via Digital 
Post på www.borger.dk. 
Har du brug for hjælp til Digital 
Post, kan du ringe til Den Digitale 
Hotline på 7020 0000. 
Læs om dine rettigheder og hvor-
dan vi behandler personoplysnin-
ger på www.aalborg.dk/gdpr. 
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Overvejen kan ligeledes benyttes i begge retninger i hele perioden fra Tran-
holmvej, men er lukket ved Vejrholm. 

Rørdalsvej og Hennedal 
Rørdalsvej er ensrettet i retning mod Aalborg. Det vil være muligt at benytte 
Rørdalsvej med adgang fra Tranholmvej. Samme vej giver adgang til Hen-
nedal. Følg venligst instruktionerne og skiltningen. 

Rørdal 
Sølystvej er lukket ved Rørdalsvej. Benyt i stedet Mineralvej og følg ensret-
ningen på Rørdalsvej. Beboerne kan benytte Gasværksvej-Rørdalsvej-Mi-
neralvej i modsat retning. 

Der er adgang fra Gasværksvej og Kridtsvinget frem til Aalborg Portlands 
hovedindgang. Herefter er Rørdalsvej ensrettet fra Vejrholm til Aalborg 
Portland. 

Vi opfordrer beboerne til at komme og heppe på rytterne. Tag gerne opstil-
ling langs ruten – gerne med flag eller anden udsmykning.  

Ved spørgsmål forud for arrangementet skal du sende en mail til  
trafik.veje@aalborg.dk. På løbsdagen kan Aalborg Cykle-Ring kontaktes på 
tlf.: 52192743 vedr. spørgsmål om ind- og udkørsel langs ruten. 

 

Venlig hilsen 

 

 
 

 

By- og Landskabsforvaltningen  
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