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TRAFIKINFO TIL PARKENS NABOER

Hele perioden: 
18. maj – 7. juli

Edel Sauntes Alle fra Øster Allé til 
Universitetsparken afspærres og 
kørselsretningen vendes i perioden 10. maj 
– 7. juli 2020. Det vil være muligt at køre 
igennem, men ikke at parkere. Her etableres 
venteplads for lastbiler, hvorfor der vil være 
store lastbiler parkeret. 

På Gunnar Nu Hansens Plads afspærres et 
antal parkeringspladser i den vestlige ende 
(vest for Serridslevvej) i perioden 18. maj – 
7. juli. 

Ligeledes etableres der ca. 10 pladser 
med korttids parkering (15 minutter) 
ud for Idrætshuset. Dette er for at sikre 
mulighed for korttidsparkering ved 
Akkrediteringscenteret i den østlige ende 
af Idrætshuset. Her skal ca. 8.000 personer 
afhente deres ID-kort for at kunne arbejde 
omkring stadion. 

Øster Alle:  De skrå parkeringspladser 
(imellem P.H Lings Allé og Nørre Allé) 
spærres i perioden 18. maj – 7. juli.

Dagene før kampdagene:
11., 12., 17., 21. og 28. juni

Gadeparkering mellem P.H Lings Allé og 
Nørre Allé spærres på følgende datoer: 
11.,12.,17.,21.,28. juni.

Aftenerne/nætterne før kampdagene:
12./13., 17./18., 21./18. og 28./29. juni

Fra aftenen før kampdagene til kl. 07 på 
selve kampdagene vil der være ændrede 
trafikforhold på:

• Øster Alle
• Gunnar Nu Hansens Plads
• Edel Sauntes Allé 

Tidsplan: 
Aftenen før kamp opsættes indkørsels 
forbudt skilte ca. kl. 22 i begge ender af 
Øster Allé, og ved indkørslen til Gunnar Nu 
Hansens Plads.

Kampdage:
13., 18., 22. og 29. juni

På kampdagene kan beboere forlade 
området indtil kl. 07. Det er altså muligt at 
parkere aftenen/natten før en kamp. 

Fra kl. 07 på kampdagene vil der være 
parkeringsforbud på:

• Øster Allé: Hele vejen og alle offentlige 
parkeringsområder. Herunder også 
området ud for Brumleby og hele vejen 
ned til Trianglen.  

• Gunnar Nu Hansens Plads: Hele vejen, 
alle offentlige parkeringspladser og de 
fleste private parkeringsområder. Blandt 
andet skrå parkering på selve pladsen og 
kælderen under Østerfælled Torv. 

• Edel Sauntes Alle: Hele vejen på begge 
sider. Det vil fortsat være muligt at køre 
ind ad Universitetsparken og ned til 
Rigshospitalet. 

Fra kl. 07 vil politiet tage kontakt til 
ejeren af eventuelt parkerede biler på alle 
ovenstående områder og efterfølgende 
få disse biler fjernet. Ejeren vil blive 
orienteret om, hvor bilen er blevet 
placeret. Jf. reglerne for parkering ved 
parkeringsforbud, kan ejeren blive pålagt 
at dække omkostningen ved fjernelsen af 
bilen.  

Områderne vil blive åbnet igen ca. to timer 
efter slutfløjt, svarende til ca. 21.45 ved 
kampe der starter kl. 18.00 og ca. kl. 24.00 
ved kampe, der starter kl. 21.00. 

*Såfremt du som nabo og/eller forret-
ningsejer har uopsætteligt behov for at 
kunne køre gennem afspærringerne kan  
du skrive til copenhageneuro2020@
dbu.dk fra 4. maj. Skriv BEBOER KØRSEL 
i emnefeltet - så finder vi sammen en 
løsning.
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