










































































































 

28. juni 2016 
Side 1 af 2 Notat om udfordringer med konkrete Taxiholdepladser i Aarhus Kommune 

 
Aarhus Taxa har rettet henvendelse til Aarhus Kommune om en række kon-
krete udfordringer med taxiholdepladser i Aarhus Kommune. Sagen blev kort 
drøftet på Taxinævnsmødet den 23. maj 2016, hvor det blev aftalt, at Teknik 
og Miljø skulle fremsende et notat til Aarhus Taxa. 
 
Aarhus Taxas henvendelse  
Aarhus Taxa modtager rigtig mange henvendelser fra deres vognmænd og 
chauffører, som generelt er utilfredse med ændringer og manglende forbed-
ringer af taxiholdepladserne. Det er særligt, at der sløjfes taxiholdepladser 
uden at brugbare alternativer bliver oprettet.  
 
Det drejer sig særligt om fire placeringer:  
 

 Hotel Scandic City i Østergade  
 Skt. Clemens torv ved Domkirken 
 Mindebrogade/Europaplads 
 Vestergade 

 
Teknik og Miljøs besvarelse  
Teknik og Miljø arbejder løbende på at sikre gode taxiholdepladser til byens 
mange taxier, og Teknik og Miljø prøver også at inddrage Aarhus Taxa, 
Dantaxi og fremadrettet 4x27 Aarhus i dette arbejde, således at taxiholde-
pladserne bliver placeret de mest hensigtsmæssige steder i Aarhus Kom-
mune.  
 
Hotel Scandic City i Østergade  
I henholde til krav i lokalplanen for hotellerne placeret i de centrale dele af 
Aarhus vil der - på grund af hensyn til trafikafviklingen i øvrigt - ikke være 
muligt at sikre taxiholdepladser på offentlige vejarealer foran hotellernes 
indgangsdøre.  Ved flere af hotellerne er der desuden - af hensyn til specielt 
afviklingen af den kollektive trafik - skiltet med standsningsforbud. Det bety-
der, at gæster til hotellet bliver nødt til at gå de sidste meter, hvis der ikke på 
hotellets egen grund er sikret areal til taxiholdeplads 
 
Skt. Clemens torv ved Domkirken 
Der bliver ikke anlagt nye taxiholdepladser på Skt. Clemens torv. På Euro-
paplads arbejdes der på at få anlagt taxiholdeplads med mulighed for nat- 
og weekendparkering som et forsøg. Samtidig etableres der en ny taxibane 
med to holdepladser i Bispegade over for Hotel Royal, så det fortsat er mu-
ligt at betjene kunder i denne del af midtbyen. Pladserne i Bispegade ventes 
etableret i løbet af sommeren. 
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Side 2 af 2 Mindebrogade/Europaplads 

På Europaplads arbejdes der på at få anlagt taxiholdeplads med mulighed 
for nat- og weekendparkering som et forsøg. Disse taxiholdepladser bliver 
flyttet til Mindebrogade ved udmundingen af Åboulevarden, når projektet ved 
Mindebrotorvet færdiggøres. Dantaxi og Aarhus Taxa har været kontaktet 
om modellen, og meldingen har været, at løsningen vurderes som god  vel 
vidende, at der stadig er behov for yderligere taxaholdepladser. 
 
I forbindelse med en forskønnelse af Mindebrotorvet, vil Center for Byens 
Anvendelse indarbejde en mere permanent løsning, hvor der vil være plads 
til op mod 7-8 pladser. Arealet oven på åen bliver allerede i dag brugt som 
en uofficiel holdeplads om natten og i weekenderne. Placeringen er god, da 
der både er gode indkørsels- og udkørselsforhold, og den er synlig for kun-
derne om natten. Aarhus Kommune håber, at vi hermed får skabt en hurtig, 
delvis løsning og på sigt får skabt en mere langsigtet, dækkende løsning i 
dette område.    
 
Vestergade 
Taxiholdepladsen i Vestergade er udformet som en kombineret taxi- og la-
steplads, og er allerede ved skiltning afmærket som sådan. Aarhus Kommu-
ne vil ændre markeringen af parkeringsrestriktionerne for banen med henblik 
på at afholde private bilister fra at parkere i banen. Det er ikke muligt at af-
mærke med teksten TAXI på kørebanen, hvilket har været et ønske fra Aar-
hus Taxa, idet dette symbol iht. Bekendtgørelse om vejafmærkning angiver, 
at banen kun må benyttes af taxi, hvilket ikke er tilfældet på dette sted. 


















