BLADENE:

KASERNEBLADET

Kasernebladet rummer Viborgs store sportsog kulturudbud og er en stærk medspiller til
en oplevelsesrig midtby.

Omkring den tidligere kaserne hersker en
uhøjtidelig stemning og ofte rykker boldspil
og andre spontane aktiviteter som grillseancer, tromme- og guitarspil ud mellem
bygningerne.

Nyt rådhus
Kollegie

Paradepladsen

Stadionhallerne

Området mangler en logisk og direkte cykelog fodgængerforbindelse til handelscenteret.

Det er også her Viborgs uddannelses- og
børnekulturmiljø er under kraftig udbygning.

Feltbanen

Stadion

i den gamle del af kaserneområdet

Biograf
Tinghallen

Anvendelse
Områdets hovedanvendelse forudsættes
fastholdt til sport, kultur, uddannelse,
børnekultur og offentlig service.

Mellem de gamle kasernebygninger ligger
Paradepladsen - en af byens festivalpladser.
Her afholdes koncerter og andre arrangementer, som giver et stort rykind af folk, der
ikke færdes her i det daglige.

I det enkelte projekt kan der efter konkret
vurdering tillades andre anvendelser, dog
ikke butikker udover mindre enheder med
direkte tilknytning til den pågældende funktion (som kiosk og udsalg af merchandise for
supportere mm).

Udfordringer

Midtbyplan

Flere af områdets institutioner ønsker at udvide eller have udviklingsmuligheder, f.eks.
stadionhallerne, Tinghallen, uddannelsesbyen mv.

Planen lægger op til at sikre udviklingsmuligheder for et samlet oplevelsescenter.
Dette omfatter blandt andet muligheden for
at udbygge Viborg Stadionhaller til en multiarena, at udvide Tinghallen med ny messehal/koncertsal samt at etablere hotel- og
kongresfaciliteter.

Politi

Størstedelen af området er allerede reserveret til konkrete formål eller bebygget.
Gennemkørselstrafikken opleves generende
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BLADENE:

KASERNEBLADET
Viborgs center for professionel idræt, kultur og uddannelse

Feltbanen ved Indre Ringvej reserveres til
uddannelsesformål. Træningsbanen mellem kollegierne og stadion udlægges som
friareal for uddannelsesbyen og de omkringliggende boligkvarterer, mens arealerne
mellem de gamle røde kasernebygninger
tænkes inddraget som frie rammer for uddannelse/ børnekultur.
Det kreative miljø på kaserneområdet gives
bedre mulighed for at anvende de nærmeste
udearealer og bruge dem som udstillingsvindue til at præsentere uddannelserne.
I planen gives desuden mulighed for at
afrunde bebyggelsen ved Fælledvej/Skottenborg. Udvidelsen kan anvendes til liberalt
erhverv og/ eller hotel. Der skal i planlægningen ses på muligheden for at tilvejebringe en øget parkeringskapacitet på dette
sted til brug for oplevelsescentret og handelscenteret

-

-

at området skal dække parkeringsbehovet for de faste, daglige funktioner. Disse
pladser kan så dobbeltudnyttes ved arrangementer uden for almindelig arbejdstid
at trafikken og parkeringen i området
mellem de gamle kasernebygninger søges minimeret.

Mulige initiativer

FOKUS
>> at fastholde ambitionerne om et attraktivt og dynamisk oplevelses-, kultur- og
uddannelsesområde

>> at videreudvikle områdets byrum og friarealer med udgangspunkt i at dække
behovet for de daglige brugere (særligt børnekultur og uddannelsesområdet)

>> at der skal være plads til store begivenheder (Paradepladsen og Tingvej).

De skitserede principper indarbejdes i den
kommende kommuneplan.
Helhedsplanen for området fornys, herunder
forhold som trafik, parkering og uderum.

Trafik og parkering
I strategien for den fremtidige trafikstruktur i
området tages udgangspunkt i
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SKOTTENBORG

PARADEPLADSEN

Udvidelse af Tinghallen

uddannelse

biograf

Tinghallen

Udvidelse af Tinghallen

kontor mm.

Uddannelse og børnekultur

Offentlig service

>> Modelfoto af vinderprojektet til Viborg Kommunes nye rådhus. (Arkitekt: Henning Larsens Architects)
Området omkring stadion og de gamle
kasernebygninger har siden Viborg Kaserne
lukkede i 1999 haft et attraktivt omdannelsespotentiale tæt på bykernen.
Der tegner sig nu et billede af et mangfoldigt
centerområde, der indenfor særlige afsnit
har sin egen karakter og brugsværdi. Dette
søges understreget og udbygget med en
fornyet helhedsplan for området.
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Region Midt, Politigården og det kommende
nye Viborg rådhus er områdets offentlige
serviceinstitutioner. Hertil skal der være en
enkel og direkte trafikbetjening med offentlig
transport og gode gæsteparkeringsmuligheder. Hovedindgangen og forarealer skal
fremstå tydelige og have en indbydende
karakter.

Viborg Stadion, Stadionhallerne, Tinghallen og Fotorama udgør et område for store
sportslige og kulturelle begivenheder. Her
skal være gode og rummelige ankomstarealer, hvor større menneskemængder kan
fordeles, ligesom der i nærområdet skal
være rigelige parkeringsarealer. For at
udvikle Viborgs potentiale indenfor særlig
den professionelle idræt, er der behov for
udbygningsmuligheder. Dette kan ske i
synergi med udvikling af faciliteter for andre
større arrangementer, som konferencer og
underholdning.
En ny samlet uddannelsesby - VIA University College - opføres nord for Prinsens Allé.
På Feltbanen umiddelbart vest herfor har
der indtil nu været planer om et erhvervsom-

Professionel idræt og kultur (oplevelsescenter)
råde for liberale erhverv. Med midtbyplanen
forslås dette ændret til et fremtidigt udbygningsareal for uddannelsesbyen. Med VIAUC, Camp Logos kollegiet syd for Prinsens
Allé og Animationsskolen, der holder til i
nogle af de gamle røde kasernebygninger
omkring Paradepladsen, er der grundlag for
at skabe et uddannelsesmiljø i særklasse.
Til understøtning heraf foreslås med midtbyplanen at udlægge gode friarealer og
frie rammer for de studerendes udfoldelse.
Herunder foreslås det at fredeliggøre
vejnettet trafikalt omkring Paradepladsen og
at give det kreative miljø på Viborg Kaserne
bedre mulighed for at anvende udearealerne
i området.
I det nordøstlige hjørne ligger en del institu-

tioner, der har særligt fokus på børnekultur.
Friskolen Viborg, Kulturprinsen, en daginstitution og et teater. Området her søges
ligeledes fredeliggjort trafikalt samt givet
en egen identitet omkring et fælles grønt
område. Det grønne område kan indrettes til
aktiv brug for de mange børn og unge, der
dagligt færdes på kaserneområdet, f.eks.
med street-relaterede sportsfaciliter, skaterlandskaber, en interaktiv legeplads eller
lignende.

N

Planudsnit af Kasernebladet 1:4.000 >>

udsnit:

KASERNEN

ej
gv
in
R

Feltbanen

VIAUC
Friskolen Viborg

Leg og ophold

Kollegie
Teater

Rødevej
j

Paradepladsen

Stadion
76 p-padser

Biograf Udvidelse af
P-hus
biograf

Tinghallen
Evt. udvidelse af stadionhal
Politi
Kirkegård

Evt. udvidelse
af Tinghallen

Eksercerbygning
byg

Rødeve
j

Region Midt

Evt. udvidelse af
Landsarkivet

Fælledv
ej

P-hus
Evt. Sundhedscenter

Landsarkivet
Nørre Jylland

Skottenb
org

Re
be
rba
ne
n

Nyt rådhus

Prin
rrinsse
e
en
ns
ns Allé
lé

Tingvej

e
dr
In

Kunstbelysning

udeservering
scene

31

