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Arbejdsgruppen Tilgængelighedens By - 2018
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.
Velkommen til arbejdsgruppens nye medlem Mads
Georki. Præsentation af arbejdsgruppen og hvad
arbejdsgruppen arbejder med.
2. Opfølgning på referat
Referatet fra 29. august 2018 godkendes.
3. Behandling af dagsordenspunkter
a. Viborg vinder EU’s specialpris for at gøre
kulturarven tilgængelighed
Orientering om specialprisen kan ses via
www.viborg.dk/tilgængelighed, hvor projektet er
nærmere beskrevet, samt beskrivelse af prisen.
b. Orientering om kommende anlægsprojekter
Som følge af budgettet skal der i 2019 udføres
følgende projekter (kort orientering):

- Elevator på Banegårdspladsen i Viborg
- Områdefornyelse i Baneby
- Pulje til cykelstier (Vestermarksvej
(eksisterende sti-Jegstrupvej Vest), Østre
Omfartsvej-Bjerringbro (eksisterende stierBusbjergvej) og Søndermarksvej (Marsk
Stigs Vej-Guldblommevej))
- Banebroen i Viborg Baneby (forbindelse på
tværs mellem biblioteket og
stationsområdet)
- Baneby – Hærvejsruten (stiforbindelse til
og fra Banebroen)
- Vejomlægning den nordlige del af Stoholm
(ny rundkørsel)
- Parkeringspladser ved Mercantec (Ppladser i kælderen ved det nye
gymnasium)
- Arbejder afledt af Trafikplan (projekter er
ikke fastlagt – Teknisk Udvalg skal tage
stilling til projekter i starten af det nye år)
- Ombygning af kommuneveje til
modelvogntog (mindre ombygninger af
kryds/rundkørsler, så der er plads til
modulvogntog)
- Sct. Mathias Port (fortsættelse)
- Realisering af trafikplan for Viborg Midtby
(projekter er ikke fastlagt – Teknisk Udvalg
skal tage stilling til projekter i starten af det
nye år)
- Færdiggørelse af Storegade, Bjerringbro –
belægninger (muligvis bliver reelt en
fornyelse af bymidten i Bjerringbro)
- Energirenovering af gadebelysning
(fortsætter – LED-lamper)
- Parkeringspladser, haller (ved flere
institutioner mv. overgår P-pladser mv. til
institutionen – derfor penge til
istandsættelse før overdragelse)

4. Eventuel
Mads spørger til, hvor handicap P-pladserne i kælderen
ved Mercantec bliver placeret. Placering af pladser vises
på næste møde.
Mads spørger til, om der er aktuelle planer om
renovering af fortov (udvidelse af eksisterende) på Sct.
Mathias Gade mellem Sct. Mogens Gade og
Skolestræde – aktuelt er fortovet ikke anvendeligt.
Aktuelt inden planer om udvidelse af fortovet –
forvaltningen er bekendt med at fortovene er smalle og
ikke tidssvarende eller velegnet til fodgænger mv.
Der arbejdes med planer for ændringer af området ved
Domkirken, dog aktuelt kun de overordnet rammer og
altså ikke konkrete planer.
Det er bestemt ikke usandsynligt, at strækningen kunne
blive en del af det område, som skal renoveres/ændres
og derved også forbedres.
Planer for område mv. kan ses her:
www.domkirkekvarteret.viborg.dk
Linda Mortensen spørger til P-pladsen ved Fischers
Plads, hvad kommer der til at ske nu. Aktuelt er det
uvist, hvad der kommer til at ske. Forvaltningen skal
undersøge mulige løsninger.
5. Næste møde
Afholdes tirsdag den 12. marts 2019, kl. 14:00 i
mødelokale M1.11 på 1. sal på Viborg Rådhus.

