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Bemærkninger til anlægsbudget – Økonomiudvalget
Hærvejen – en international destination
for vandre-, cykel- og ride turister
Byrådet besluttede på mødet den 31. august
2011, sag nr. 178, at afsætte 200.000 kr. i
hvert af årene 2012-2014 til projektet.
Silkeborg, Ikast-Brande og Viborg Kommune
har sammen med turistbureauerne i Silkeborg, Ikast-Brande og Viborg arbejdet på at
etablere et fælles 3-årigt erhvervsudviklingsprojekt med fokus på mersalg langs Hærvejen: HÆRVEJEN - en international destination for vandre-, cykel- og ride turister.

31. august 2011, sag nr. 177 støtte på
95.000 kr. i 2012, 2013 og 2014.
Der er afsat flg. beløb i budgetperioden
(1.000 kr.):
2014
99

2015

2016

2017

Viborg Kommune støtter projektet med
200.000 kr. i 2012, 2013 og 2014. Projektet
er tænkt som et middel til at indfri det potentiale, der blev afdækket i forbindelse med
projektet "Hærvejen - et moderne oplevelsesrum med historiske rammer".
Der er afsat flg. beløb i budgetperioden
(1.000 kr.):
2014
207

2015

2016

2017

Vækstprojekt VisitGudenå
VisitGudenå, der er et samarbejde mellem
syv turistorganisationer i syv kommuner
(Favrskov Turistinformation, Juelsminde Turistbureau, Silkeborg Turistbureau, VisitViborg, VisitHorsens, Destination Skanderborg
og VisitRanders) har arbejdet sammen om et
3-årigt erhvervsudviklingsprojekt med fokus
på mersalg langs Gudenåen: "Vækstprojekt
Gudenå - En strøm af oplevelser". Viborg
Kommune. Byrådet bevilgede på mødet den

Budget 2014-2017
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Bemærkninger til anlægsbudget – Økonomiudvalget
Jordforsyning
Der gøres opmærksom på, at budgettet for
jordforsyningen er delt mellem Økonomiudvalget (køb af jord og salg af grunde) og
Teknisk Udvalg (byggemodning). For helhedens skyld er hele jordforsyningen medtaget
i bemærkningerne herunder.
Budgettet for 2014 er baseret på følgende
forudsætninger:
Byggemodning (til antal boliger)
Udgift til byggemodning pr.
bolig
Byggemodning
af
antal
ha(erhverv)
Byggemodningsudgift pr. ha
(erhverv)
Salg af grunde til antal boliger
Salgspris pr. bolig
Salg af antal ha erhvervsarealer
Salgspris pr. ha. (erhverv)

2014
74
260.000 kr.
3 ha

Byggemodning og salg af grunde er fra og
med 2011 belagt med registreret moms
(Toldmoms). Området indgik indtil da i den
kommunale momsudligningsordning med
specielle regler.
Flg. udgifter og indtægter er indregnet i budget 2014-2017:

1.000 kr.

Nye Jordkøb
Byggemodning af boliggrunde
Byggemodning af erhvervsgrunde
Salg af boliggrunde
Salg af erhvervsgrunde
I alt 2014 - 2017

2014

2015

2016

2017

20.902
10.918
5.900
-26.960
-19.970
-9.210

34.091
33.310
8.850
-40.440
-19.970
15.841

21.950
17.385
12.783
-40.440
-19.970
-8.292

23.553
20.452
14.749
-40.440
-19.970
-1.656

2.000.000 kr.
60
450.000 kr.
8,0 ha
2.500.000 kr.

Boliggrundene er forudsat at være til opførelse af en blanding af parcelhuse og boliger
til tæt/lav byggeri.
Såfremt aktiviteten under jordforsyningen bliver anderledes end forudsat, forudsættes det
at påvirke både udgifts- og indtægtsniveauet
i samme retning. Der kan således blive behov for at justere budgettet i løbet af året.
Budget 2014-2017
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Bemærkninger til anlægsbudget – Børne- og Ungdomsudvalget
2014
2.000

Skoler
Puljer skoler
Der er afsat en ramme til fortsat større renoveringer (primært klimaskallen) i forhold til
den udarbejdede plan.
Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014
4.539

2015
4.155

2016
4.155

2017
4.155

Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014
8.028

2015

2016

2017

Hald Ege Skole – del af ny hal og større
samlingsrum
I udbygningsplanen for Hald Ege Skole forudsættes tilbygning af eksisterende hal samt
tilhørende større samlingslokaler til rådighed
for skolen, som ikke selv har store samlingslokaler.
Der afsættes følgende (1.000 kr.)

Budget 2014-2017

2016

2017

Hammershøj skole – ombygning i forbindelse med børnehave
Tilpasning af skolens undervisningsmiljø i
forbindelse med, at der etableres ny børnehave i skolens bygninger.

Mønsted Skole – Renovering af omklædningsfaciliteter
Ikke separate omklædningsrum - badefaciliteter. Nuværende er 50 år gamle og aldrig
renoveret.
Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014
1.100

2015

2016

2017

Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014

Finderuphøj Skole - almen
Elevtallet i Finderuphøjs skoledistrikt stiger
markant i overslagsårene på grund af nybyggeri af boliger i området. Der er i 2012
afsat et beløb til påbegyndelse af udarbejdelse af et projektoplæg for udbygningen. I
2013 og 2014 er der afsat beløb til selve
byggeriet.

2015
7.351

2015
1.019

2016

2017

Påtrængende bygnings- og renoverings
opgaver
Påtrængende og lovpligtige foranstaltninger
på skoleområdet (ventilation m.v.)

Sparkær Skole - Omklædningsrum
Etablering af 2 nye omklædningsrum i de
gamle toiletter.
Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014
500

2015

2016

2017

Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014
2.000

2015
2.000

2016
4.000

2017
4.000

Puljer til helhedsplaner, ny skolereform
m.v.
Udarbejdelse af helhedsplaner for skolerne
samt følgeopgaver i denne forbindelse, hvor
personalearbejdspladser har højeste prioritet.

2015
10.000

2016
25.000

Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014
1.300

2015

2016

2017

Vestervang Skole – Nybygning til autismetilbud
Nybygning til autismetilbud (55 elever).

Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014
3.000

Sødal Skolen afd. Løvel – tilbygning musiklokale
Tilbygning til etablering af nyt musiklokale på
ca. 100 m2.

2017
25.000

Der afsættes følgende (1.000 kr.)
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Bemærkninger til anlægsbudget – Børne- og Ungdomsudvalget
2014
4.500

2015
11.000

2016
6.500

2017

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

Dagtilbud

Pulje til renovering af legepladser
Forvaltningen anbefaler, at der afsættes et
beløb til renovering af legeplaser.

Ny institution. erstatning for Pilekvisten
Bjerringbro
Skal ses som erstatning for at renovere Pilekvisten. 60 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser.

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

Der afsættes følgende (1.000 kr.)

2014
1.000

2015
1.000

2016
1.000

2017
1.000

Klub
Klubben Lyngvej og Søndergaard – ny
bygning ved Søndre Skole
Klubben Lyngvej har gennem flere år haft et
medlemstal som ligger over, hvad de udtjente pavilloner på Lyngvej med rimelighed kan
rumme. Der etableres en ny klubbygning ved
Søndre Skole. Bygningen skal rumme såvel
Klubben Lyngvej, som Klubben Søndergaard. Der kan udstykkes et antal parcelhusgrunde på Lyngvej, når klubben er flyttet
Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014
7.025

Budget 2014-2017

2015

2016

2017

2014
4.000

2015
13.000

2016

2017

Etablering af ny institution i Bjerringbro
syd for åen
Der etableres en ny institution i Bjerringbro
med beliggenhed syd for åen. Institutionen
er planlagt til at kunne rumme ca. 150 børn
og skal afløse Børnehuset og Bjerringbro
Børnehave.

2014
4.041

2015
12.951

2016
26.000

2017

Hammershøj Børnehave
Institutionen skal samle enhederne i Hammershøj, herunder give mulighed for at rumme børnene fra Kæpsmarken.
Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014
2.009

2015
6.929

2016

2017

Pulje til renovering af daginstitutioner
samt etablering af køkkenfaciliteter.
Der afsættes beløb til løbende renoveringer
samt etablering af køkkenfaciliteter mv.
(Fortsættelse af pulje fra 2014-2016)

Der afsættes følgende (1.000 kr.)
Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014
2.886

2015

2016

2017

Etablering af ny institution i Viborg midtby ”Stokrosevej”
Opførelse af ny institution med plads til ca.
280 børn heraf ca. 80 vuggestuepladser (del
af samlet midtbyplan). Institutionen opføres
til afløsning for Søstjernen, Vuggestuen Villavej, Børnehuset og Sct. Mogensgades
Børnehave. I byggeriet indgår desuden en
afdeling til specialgruppe.

2014
2.077

2015
5.018

2016
2.077

2017
5.000

Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave
Der er ønske om at samle alle børnehavebørn i Løgstrup i èn institution, hvor der ligeledes er plads til vuggestuebørn.
Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014
5.034

2015
4.795

2016

2017
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Bemærkninger til anlægsbudget – Børne- og Ungdomsudvalget
Ny børnehave i Ørum
Til færdiggørelse af Ny Børnehave med vuggestue i Ørum, som på anlægsoversigten i
2016 er optaget med 2 mio. kr til igangsætning. Der afsættes i 2017 10 mio. kr og den
resterende del forventes afsat i 2018 med 3
mio. kr. 80 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser.
Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014

2015

2016
2.007

2017
10.000

Ny børnehave i Rødkærsbro
Opførelse af ny børnehave i Rødkærsbro til
erstatning for Rødkærsbro Børnehave og
Smørhullet.
Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014
1.014

2015
12.041

2016
6.011

2017

Pulje til renovering af legepladser
Mange institutioner har ikke været i stand til
at finansiere nye legeredskaber i samme takt
som de gamle er blevet kasseret. Derfor er
der et stort efterslæb og mange legepladser
opfylder ikke ønsket om at skabe et godt, inspirerende og kreativt udeområde. (Plan forelægges inden budgetkonferencen)
Der afsættes følgende (1.000 kr.)
2014
2.000

Budget 2014-2017

2015
2.000

2016
2.000

2017
1.500
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Bemærkninger til anlægsbudget – Socialudvalget
Afledt drift (1.000 kr.):

Tværgående
Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Socialudvalget
Der er på investeringsoversigten optages en
pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter
under Socialudvalget. Det viser sig hvert år,
at der kommer mindre anlægsopgaver, der
skal løses, og som ikke kan afholdes over
driftsbudgettet.
Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):
2014
1.019

2015
1.019

2016
1.019

2017
1.019

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for Socialudvalgets politikområder.

Servicearealer, Nyt plejecenter i ”Viborg
Baneby”
I tilknytning til det nye plejecenter i ”Viborg
Baneby”, hvor Boligselskabet Sct. Jørgen,
Viborg-Kjellerup indgår som bygherre skal
Viborg Kommune afholde anlægsudgifterne
til servicearealer.
Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

Budget 2014-2017

2016

2014
5.418

2015
5.166

2016
5.000

2017
5.000

Afledt drift (1.000 kr.):

Ældreområdet

2015

Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg)
Plejesektoren er et af de områder, hvor det
vurderes, at der med fordel kan investeres i
omsorgsteknologi. Der skal i de kommende
år sikres øget fokus på implementering og integration af omsorgsteknologi og teknologiske hjælpemidler i ældreplejen, bl.a. med
henblik på større fleksibilitet og ”mestringsevne” hos borgerne, samt for at imødegå
fremtidens udfordringer omkring arbejdsmiljø
og rekruttering.
Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

Afledt drift (1.000 kr.):

2014

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Ældre.

2017
12.246

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Ældre.
Renovering / udbygning af plejecentre
Der er på investeringsoversigten optages en
pulje til renovering/udbygning af eksisterende plejecentre. Som kapacitets- og behovsanalysen for ældre og plejeboliger viser, vil
der i årene fremover være et behov for yderligere plejeboliger. Analysen forudser, at Viborg Kommune vil have næsten 2.300 flere
indbyggere på 80 år og derover i 2026 end
tilfældet er i dag, svarende til en stigning på
60 % de næste 15 år. Der vil i de kommende

år være behov for et yderligere antal plejeboliger, som følge af den kraftige stigning af
80+ årige.
Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):
2014
2015
2016
2017
3.011
5.018
5.018
5.018
Afledt drift (1.000 kr.):
Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Ældre.
Leve-Bomiljø på plejecentre
Modernisering og bedre udnyttelse af de fysiske rammer på de eksisterende plejecentre, herunder indretning til levebo-miljø. Indretning til levebo-miljø vil kræve fysiske forandringer i form af modernisering og etablering af køkkener m.v.
Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):
2014
2015
2016
2017
2.597
Afledt drift (1.000 kr.):
Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Ældre.
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften
Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften er et projekt med henblik på samling af midlertidige pladser og omdanne dem
til genoptræningspladser. Formålet er at stille
et stærk genoptræningstilbud til rådighed for
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Bemærkninger til anlægsbudget – Socialudvalget
ældre, der udskrives (tidligere og tidligere)
efter endt sygehusbehandlingen. Der er p.t.
store driftsmæssige udfordringer i de små
decentrale enheder med midlertidige pladser.
Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):
2014
2015
2016
2017
6.500
Afledt drift (1.000 kr.):
Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Ældre.

2014
135

2015

2016

2017
Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Voksenhandicap.

Afledt drift (1.000 kr.):
Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Ældre.
Skovvænget Bjerringbro – demensafsnit
Der foretages isolering af glasgang i forbindelse med etablering af spisestue på demensafsnittet .

Renovering Åbrinken, Karup

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):
2014
2015
2016
2017
160

Der foretages en renovering af køkken, spise- og opholdstue. Faciliteterne er meget
nedslidte og trænger til en renovering.

Afledt drift (1.000 kr.):

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):
2014
2015
2016
2017
160
Afledt drift (1.000 kr.):
Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Ældre.
Etablering af mødelokale på Birkegården

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):
2014
3.011

2015

2016

2017

Afledt drift (1.000 kr.):

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Ældre.

Voksenhandicapområdet
Servicearealer - Bofællesskaber
Opførelse af servicearealer til nyt bofællesskaber

Der mangler mødefaciliteter på Birkegården,
hvorfor der etableres mødelokale og flytning
af arkiv.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):

Afledt drift (1.000 kr.):

Budget 2014-2017

Velfærdsteknologi – HPU
Det er ønsket at der investeres i velfærdsteknologi indenfor HPU området i 2013 og
overslagsårene. Socialudvalget har ligeledes
tidligere udtrykt ønske om et øget fokus på
velfærdsteknologi, hvilket også er en del af
strategiplan HPU.

2014
6.021

2015

2016

2017

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Voksenhandicap.
Vibohøj
1. etape:
Ombygning af Forsorgshjemmet Vibohøjs
døgnafdeling til nutidig boligstandard ønskes
realiseret ved, at der for hver tre af de eksisterende værelser sker ombygning til to værelser med hver sit toilet og bad. En sådan
ombygning vil medføre en pladsreduktion i
døgnafdelingen på ca. 15 pladser, så der
fremadrettet vil være ca. 30 ordinære pladser
(mod tidligere 45 pladser). Desuden flyttes
den eksisterende administration i boligfløjen
til den ene udslusningsafdeling. Tag, vinduer
og brystningspartier under vinduer repareres
ligesom kloak i terræn fronyes.
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Bemærkninger til anlægsbudget – Socialudvalget
2014
2014
6.232

2015

2016

2017

2014
4.671

2015

2016

2015

2017

2016
15.200

2017

Afledt drift (1.000 kr.):
Afledt drift (1.000 kr.):

Afledt drift (1.000 kr.):

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Voksenhandicap.

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Voksenhandicap.

Etablering af kontaktsted i Viborg (psykiatri og handicap)
Der etableres et åben uvisiteret kontaktsted i
Viborg. Målet er at udnytte kapaciteten og
ressourcerne inden for både handicap og
psykiatri, blandt andet ved at benytte samme
lokaliteter i nærområderne.

IT-system personsagsområdet HPU
Der er et betydeligt og påtrængende behov
for at få fælles IT personsagssystem på de
social tilbud inden for HPU i sammenhæng
med udrulningen af det nationale DHUV (Digitalisering af handicap og udsatte voksenområdet). Det svarer til det tilsvarende
DUBU system inden for Børn & Unge området.

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):
2014
3.117

2015

2016

2017

2014
2.575

2015

2016

2017

Afledt drift (1.000 kr.):

Afledt drift (1.000 kr.):

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Voksenhandicap.

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Voksenhandicap.

Renorvering af Albo
Byrådet har på mødet den 19. juni 2013 besluttet, at overtage Albo fra den selvejende
institution Albo.
Samtidig blev det besluttet at der på investeringsoversigten i 2014 optages et rådighedsbeløb på 4.750.000 kr. til renovering af Albo´s bygninger. Samtidig blev det besluttet at
rådighedsbeløbet vedr. ”Bofællessskaber
uden døgndækning” i 2014” nedsat med det
samme beløb.

STU – Deponering
STU er flyttet til Vestervangsvej, og der er en
3-årig fritagelse for deponering Der skal afklares om:
a) STU skal forblive på Vestervangsvej
b) der skal bygges nye faciliteter til STU/evt.
ombygges eksisterende. Dette betyder, at
der ved a) skal afsættes økonomi til deponering i 2016 eller ved b) afsættes anlægsmidler til at etablere egne faciliteter til STU.

Budget 2014-2017

Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Voksenhandicap.

Sundhedsområdet
Etablering af sundhedscenter
Et sundhedscenter i Viborg Kommune skal
medvirke til at gøre sundhed let tilgængeligt,
og understøtte borgerne i at leve et godt liv
med en sund livsstil. Sundhedscentret skal
danne rammen om sundhedsfremmende og
forebyggende tilbud for alle borgere, således
at der er én indgang til kommunale sundhedsydelser. Derudover kan sundhedscentret være omdrejningspunkt for offentligeprivate partnerskaber og samarbejde om
indsatser på sundhedsområdet.
2014
33.579

2015

2016

2017

Afledt drift (1.000 kr.):
Der er til afledt drift afsat 2.906 kr. fra 2014
og fremad.
Sundhedscenter (etableringsudgift, udstyr, IT mv.)
Engangsudgifterne til indretning af sundhedscenteret. Udgifterne dækker etablering
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Bemærkninger til anlægsbudget – Socialudvalget
af kontorarbejdspladser, træningssale, sygeplejeklinik, undersøgelsesrum, vaskeudstyr,
cafe, IT-driftssystem m.m. Udgiftsniveauet
forudsætter
medflytning af eksisterende udstyr.

2015

2016

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):
2014
25.627

Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):
2014
3.056

etablering af bofællesskaber uden døgndækning.

2017

2015

2016

2017

Afledt drift (1.000 kr.):
Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Voksenhandicap

Afledt drift (1.000 kr.):
Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Sundhedsområdet
Sundhedscentersatellit i Karup, Åbrinken
Ombygning af terapilokale til træningslokale
samt udstyr til sygeplejeklinikker.
2014
440

2015

2016

2017

Afledt drift (1.000 kr.):
Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Sundhedsområdet

Ældre- og handicapboliger
Bofællesskaber uden døgndækning
På investeringsoversigten er der optaget 10
mio. kr. 2013 og ca. 26 mio. kr. i 2014 til

Budget 2014-2017
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Bemærkninger til anlægsbudget – Beskæftigelsesudvalget
Trepas – Væksthus i Hald Ege
Udvidelse af aktivitetstilbud til udviklingshæmmede, jf. kapacitetsanalysen.
Forventet anlægsbehov (1.000 kr.):
2014
6.000

2015

2016

2017

Afledt drift (1.000 kr.):
Den afledte drift forudsættes finansieret inden for politikområdet Beskæftigelsestilbud.

Budget 2014-2017
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Bemærkninger til anlægsbudget – Kulturudvalget
Tværgående
Mindre anlægs- og renoveringsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet
Indenfor kultur- og fritidsområdet er der
mange klubhuse, idrætshaller, forsamlingshuse, kultur- og medborgerhuse, foreningshuse og anlæg mv. En stor del af disse er
nedslidte og trænger til renovering, og der er
stort behov for en pulje til hel eller delvis finansiering af renoveringsprojekter på disse
ejendomme. Kulturudvalget har fastlagt retningslinjer, som anvendes ved prioritering af
projekter, hvortil der søges anlægstilskud.
Herudover er der en række mindre anlægsprojekter, hvortil der er søgt tilskud fra Viborg
Kommune. Der afsættes (1.000 kr.)
2014
3.117

2015
3.117

2016
3.117

2017
3.117

Kultur
Tingpladsen, Viborg Sport og Event
2014
2015
2016
2017
2.000
20.500
25.200
12.600
Byrådet har i forlængelse af beslutningen
om, at realiseringen af projektet ”Viborg Arena” stilles i bero, godkendt, at projektet nytænkes og at der i samarbejde med aktørerne i Stadion- og Tinghalsområdet udvikles en
Budget 2014-2017

samlet konstruktion, som både kan udvikle
samarbejde mellem parterne og samtidig også kan være grundlaget for, at der i Viborg
Kommune kan arrangeres og afvikles nye,
store events, således som det er godkendt i
kommunens eventstrategi.
Parterne i projektet er pt. Tinghallen a/s, Paletten, Viborg HK a/s, Viborg FF a/s, Viborg
Stadion Center og Viborg Kommune og det
kan i det videre forløb vise sig, at det vil være relevant også at inddrage andre aktører.
Projektet indebærer, at der skal laves en
samlet helhedsplan for udvikling af de fysiske rammer i Tinghal-/Stadionområdet. Et
element heri er, at Paletten skal flytte til området og der skal gennemføres en modernisering og udvidelse af faciliteterne i Tinghallen, ligesom faciliteterne i og omkring Viborg
Stadion skal forbedres. Centralt i projektet vil
være en omdisponeret plads mellem Tinghallen og Viborg Stadion Center.
Det forventes, at der til budgetlægningen for
perioden 2015-2018 kan foreligge et beslutningsgrundlag for en samlet helhedsplan for
området, som indeholder nye løsninger for
drift af institutionerne, udvikling af events og
forbedring af de fysiske rammer.
Kulturskolen Viborg, lokaletilpasning til
ny struktur.
2014
2015
2016
2017
6.522
Oprindelig tekst: Viborg Musikskole, tilbygning

Oprindeligt var der planlagt en udbygning af
Musikskolens bygning i Grønnegade, for at
kunne rumme øvelokaler og administration til
Det jyske Ensemble. Det er ikke længere aktuelt.
I mellemtiden er der etableret en fælles kulturskole, der omfatter musik, drama, billedkunst, tekstil- og design, samt forfatterskolen. I denne forbindelse er der behov for forbedringer, om- og nyindretning af lokaler til
Kulturskole Viborg, især på Kasernen, evt.
Paletten eller andre lokaliteter.
Kulturudvalget tager stilling til en samlet plan
for Kulturskolens lokaleforhold i 2014.
Etablering af fælles aktivitetsområde
Rødkærsbro
2014
2015
2016
2017
100

Digitalisering af biblioteker
2014
2015
2016
500

2017

Med virkning fra 1. januar 2014 tilslutter Viborg Kommune sig Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). DDB er et samarbejde mellem
KL, Kulturstyrelsen og kommunerne, der har
til formål at styrke, effektivisere og synliggøre
det samlede, offentlige bibliotekstilbud. Udgiften til DDB antages i 2014 til 410.000 kr.
Resten af beløbet forventes anvendt i forbindelse med tilslutning til nyt og tidssvarende
bibliotekssystem.
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bidrager med medfinansiering på projekterne.

Folkeoplysning og
idrætsanlæg

Det bemærkes, at Viborg Byråd i 2010 har
igangsat arbejdet med renovering og nyanlæg vedr. bane- og lysanlæg.

Projekt sejlcenter, Nørresø Viborg
2014
2.629

2015

2016

2017

Projektet indebærer forslag om indretning af
sejlcenter i område ved den nordlige ende af
Nørresø med udgangspunkt i renovering/nybyggeri ved eksisterende bådehus.
Initiativtager til projektet er FDF Sejlads, Vi
borg og den samlede investering er vurderet
til 3.317.000 kr.
Viborg Kommune bidrager med 2.629.000 kr.
fordelt med 568.000 kr. til områdeindretning
og 2.061.000 kr. i tilskud til renovering af bådehus/sejlcenterbygning.
Projektet kan indebære driftsudgifter til nye
lokaletilskud, men kan også betyde, at eksisterende aktiviteter kan flyttes til centret.
Nye Baneanlæg – renovering/nyanlæg
baner og lysanlæg
2014
1.031

2015
1.031

2016
1.031

2017

Det afsatte beløb i 2014 – 2016 anvendes til
det videre arbejde med realisering af plan for
renovering og nyanlæg af boldbaner og lysanlæg.
Det bemærkes, at der udover de anførte beløb er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten til kunststoffodboldbaner. Der afsættes (1.000 kr.)

Budget 2014-2017

Der er afsat 500.000 kr. i hvert af årene til
udviklingsprojekter i forsamlingshusene.
Der henvises i øvrigt til budgetforlig 20132016 idet der i budget 2013 og 2014 i hvert
af årene er afsat 500.000 kr. til ud – og ombygning af forsamlingshuse i Viborg Kommune.
Skals Idræts- og svømmehal, udskiftning
af tag, nyt vandbehandlings anlæg m.m.
2014

2015

2016

2017
1.705

Kunststoffodboldbane
Der er flere projekter vedr. etablering af
kunststoffodboldbane i Viborg Kommune.

Beløbet er afsat til renovering af Skals Idræts
– og Svømmehal i 2017.

Den samlede anlægsudgift til etablering af
én kunststoffodboldbane vurderes aktuelt til
ca. 3 mio. kr. Anlægsudgiften er dog afhængig af evt. følgeudgifter til hegn, lys m.v.

Udvikling af vision for Kirkebækvej /
/Rughavevej
2014
2015
2016
2017
500
2.800
3.000
3.000

Der kan være afledte driftsudgifter forbundet
med projektet. Størrelsen heraf vil være afhængig af, hvorledes driften af anlægget organiseres. Der afsættes (1.000 kr.)

Der afsættes i alt 9,3 mio. kr. til et samlet udviklingsprojekt for området Kirkebækvej /
Rughavevej i årene 2014 – 2017. Projektet
udvikles primo 2014 og realiseres herefter.

2014
Viborg Idrætsråd har udarbejdet analyse
vedr. behovet for renovering og nyanlæg af
boldbaner og lysanlæg. Planen indeholder
forslag til prioritering af investeringer i anlæggene og indebærer, at foreningerne selv

Forsamlingshuse ud- og ombygning
2014
2015
2016
2017
500
500
500

2015
3.453

2016
2.537

2017

Ombygning af FDF Gården Ørum
2014
2015
2016
2017
800
Beløbet er afsat til kommunal medfinansiering til et samlet anlægsprojekt: Ombygning
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af FDF Gården Ørum til et samlet budget på
3,6 mio. kr.
Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering
2014
2015
2016
2017
1.340
Beløbet er afsat til renovering af Kølvrå Friluftsbad i 2016.
Viborg Svæveflyve Klub
2014
2015
2016

2017
500

Beløbet er afsat til om – og udbygning af
værkstedsfaciliteter og udvidelse af hangar i
2017.
Overlund Hallen, større renoveringsopgave
2014
2015
2016
2017
1.800
Beløbet er afsat til større renoveringsopgaver i 2017.

Budget 2014-2017
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Plan-, natur-, og miljøområdet
Restaurering af Birke Sø
I henhold til EU’s Vandrammedirektiv skal alle vandområder (søer og vandløb), med få
undtagelse, have en ”god tilstand” senest i
2015. Dette vil betyde, at vandområderne
som minimum skal opfylde regionplanens
målsætninger.
I Viborg Kommune er der 26 ud af 29 målsatte søer der ikke opfylder målsætningen. Årsagen er typisk belastning med næringsstoffer. En af de søer, der opfylder målsætningen, er Birke Sø; men på grund af for stor tilledning af næringsstoffer, er søen på vej
over i en tilstand, hvor målsætningen ikke
overholdes.
Der er ikke noget udløb fra Birke sø, og alle
næringsstofferne som tilføres, bliver ophobet
i søen. Vandet er derfor blevet meget uklart.
Søen indeholder sjældne planter, hvor antal
er gået stærkt tilbage pga. det uklare vand.
Naturgenopretningsprojektet består i fjernelse af slammet med de ophobede næringsstoffer i bunden af søen. Sedimentfjernelsen
vil bringe søen i en tilstand, som langsigtet
sikrer målsætningen. Projektet gennemføres
over to år. Der afsættes følgende rådighedsbeløb (1.000 kr.)
2014
1.475

Budget 2014-2017

2015
2.458

2016

Naturgenopretning, Rødsø Å vest for
Vammen, forprojekt
Der gennemføres et forprojekt omkring fjernelse af slam i Rødsø. Det egentlige projekt
vil omhandle bortgravning efter en tørlægning af søen og efterfølgende vanddækning,
eventuelt med hævet vandspejlshøjde.
Rødsø er beliggende i Skals Å systemet mellem Løvel og Vammen. Den er del af habitatområde 30, Lovns Bredning, Hjarbæk
Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal
samt Skravad Bæk. Søen er i dag lavvandet
og bunden er dækket af et tykt lag løs slam,
som hindrer vækst af undervandsplanter i
bunden. Søen opfylder ikke målsætningen i
regionplanen.
Søens vandstand er i dag reguleret af et
stemmeværk som er i stærkt forfald. Vandspejlet er i sin tid sænket ved regulering af
afløbet Rødå, som løber til Skals Å. Stemmeværket udskiftes med et stenstryg som tillader fisk at vandre ind og ud af søen.
I forbindelse med udskiftningen af stemmeværket tørlægges søen midlertidigt så der
kan gennemføres en afgravning af slamlaget
med almindelige entreprenørmaskiner, hvorefter søen igen fyldes med vand. Der afsættes følgende til forprojekt (1.000 kr.):
2014
319

2015

2016

2017

Natura 2000 og vandplanprojekter
Til generelle naturgenopretningsprojekter er
der afsat følgende rammebeløb (1.000 kr.).
2014
10.122
-10.054

2015
8.098
-8.043

2016

2017

Realisering Viborg Kommunes Natura 2000 og vandhandleplaner
Opgaven omfatter de kommunale opgaver,
der følger af den statslige vand- og Natura
2000 planlægning, indsatsen skal være gennemført inden udgangen af 2015. Der er
endnu ikke endelig aftalt styrings- og finansieringsmodeller for hele indsatsen mellem
KL og staten.
Der forventes imidlertid at blive tale om modeller, der svarer til modellen for etablering
af vådområder til kvælstoffjernelse, hvor projektudgifterne finansieres 100 % af et anlægstilskud.
Tilskud ydes som udgangspunkt med 100 %
af de samlede tilskudsberettigede udgifter,
der er nødvendige for projektets gennemførelse. Lønudgifter til myndighedsbehandling
af projektet er ikke tilskudsberettiget.
Økonomi knyttet til køb og salg af jord, herunder jordfordeling, håndteres af Natur og
Erhvervsstyrelsen, og kommunen kommer
ikke til at stå i forskud med disse store udgifter.

2017
Handleplan for vandområderne
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Kommunerne skal efter bestemmelserne i
Lov om Miljømål udarbejde og gennemføre
kommunale
handleplaner, der implementerer de dele af
vandplanernes samlede indsatsprogram, der
er kommunale
opgaver. Ud over de dele af indsatsen der
skal gennemføres via den kommunale myndighedsbehandling,
drejer det sig for Viborg Kommune om:
Sørestaurering i 2 søer (Mou Sø og
Ormstrup Sø)
53 Spærringer
Okkerbegrænsning (ændret vedligeholdelse i 30.293 m vandløb)
Ændret
vandløbsvedligeholdelse
(118.753 m vandløb)
Vandløbsrestaurering (78.951 m
vandløb)
Åbning af rørlagte vandløb (1.047m
vandløb)
Kommunal vandhandleplan, Moustrup Sø
Der skal gennemføres et restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på
søens bund ikke forhindre at søen opfylder
sit miljømål.
2014
150

2015
1.550

2016
100

2017

Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø
Der skal gennemføres et restaureringsprojekt, der skal sikre at næringsstofferne på
søens bund ikke forhindre at søen opfylder
sit miljømål.

Budget 2014-2017

2014

2015
300

2016
1.950

2017
50

Etablering Pramdragerstien Kjælling til
Engvej
Den fredede pramdragersti langs Gudenåen
er i stigende grad ufremkommelig bl.a. pga.
højere sommervandstand i Gudenåen. Projektet skal sikre at man kan færdes på stien
ved normale vandstandsforhold, og at der
dermed er forbindelse mellem broerne over
Gudenåen
2014
1.500

2015

2016

2017

Faunapassage ved Bjerring Mølle
Der skal gennemføres et restaureringsprojekt der sikrer at fisk og smådyr i Møllebækken kan vandre uhindret fobi Bjerring Mølle
2014
2.000

2015

2016

2015
1.000

2016
3.000

Etablering af nyt indsamlingssystem for
dagrenovation
Jf. regeringens kommende ressourceplan,
forventes der indført øgede krav til sortering
af affald i de kommende år. Dette sker for at
fremme udsortering af ressourcer til genanvendelsen og energiudnyttelse. Ressourceplanen forventes godkendt primo 2014. Der
forventes således etableret et 2/3 strenget
indsamlingssystem over budgetperioden.
Der afsættes (1.000 kr.):
2014
5.000

2015
5.000

2016
5.000

2017
5.613

2017

Faunapassage ved møller og indsats mod
okker
Der skal gennemføres restaureringsprojekter
der dels sikrer at fisk og smådyr i vandløbene kan vandre uhindret forbi mølleopstemninger, dels modvirker okkerforurening af
vandløb.
2014

Forsyningsvirksomhed
(Revas)

2017
2.000

Etablering af undergrundscontainere byområder m.v.
Ved boligforeninger, -selskaber, etagebebyggelse og anden tættere bebyggelse ønskes eksisterende ”affaldsøer” erstattet med
undergrundscontainere til indsamling af dagrenovation. Undergrundscontainere udmærker sig ved en langt større kapacitet og en
bedre komfort. Der kan således opnås en
bedre kørselslogistik og dermed et væsentligt rationale ved at øge frekvensen mellem
tømninger. Udskiftningen er en proces, som
strækkes over en årrække. Der afsættes
(1.000 kr.):
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2014
2.026

2015
2.026

2016
1.000

2017
1.000

Etablering af undergrundscontainere glas, papir og pap
Som til indsamling af dagrenovation i undergrundscontainere ønskes også indsamling af
glas, papir og pap i undergrundscontainere
ved boligforeninger, -selskaber, etagebebyggelse og anden tættere bebyggelse til erstatning for de eksisterende ”affaldsøer”. Der afsættes (1.000 kr.):
2014
2.731

2015
2.026

2016
1.000

2017
1.000

Modtagestationen
Der afsættes et rammebeløb til renoveringsopgaver på oliebehandlingsanlæg samt for
en evt. udbygning med henblik på at kunne
behandle/rense andre typer flydende affald.
Samtidig skal en del af indsamlingsmateriellet til farligt affald udskiftes, da levetiden lovgivningsmæssigt er begrænset til 5 år. Der
afsættes (1.000 kr.):
2014
500

2015
500

2016
500

2017
500

Etablering af genbrugsstation i Bjerringbro
Forud for budgetlægningen har et analysearbejde fundet sted. Der er i analysen peget
på behov for anlæg af en ny genbrugsstation
i Bjerringbro som erstatning for pladsen i
Rødkærsbro. Det er gennem en køretidsanalyse påvist, at placeringen udmærker sig
ved, at den giver mange borgere en kortere
afstand til servicefunktionen. Analysen er
behandlet i Klima- og Miljøudvalget den 31/5
2011 (sag nr. 85). Der afsættes (1.000 kr.):
2014

2014
200
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2015

2015

2016
500

2016
809

2017

2017

2017
500

Minilæsser til Viborg Genbrugsstation
Der anskaffes en minilæsser til brug på Viborg Genbrugsstation (1.000 kr.):
2015
400

2016

ØVRIGE ORDNINGER OG ANLÆG
Jordhotel

Der afsættes (1.000 kr.):
2014

2016

Asfaltarbejder på genbrugsstationer
Til fornyelse af belægninger m.v. på genbrugsstationer afsættes (1.000 kr.):

2014
Ny lastvogn – indsamling af farligt affald
Der anskaffes en ny lastvogn til indsamling
af farligt affald.

2015
5.383

2017

Der forventes etableret et nyt jordhotel til
håndtering af rent jordaffald på affaldscenteret. Der afsættes (1.000 kr.):
2014
2.643

2015

2016

2017

Udskiftning af maskiner - kørende materiel
Der anskaffes nyt kørende materiel til bl.a.
sortering af deponiaffald samt stort brændbart affald til udskiftning af det eksisterende
materiel. Der afsættes (1.000 kr.):
2014

2015
5.614

2016
3.330

2017

Komprimator ved omlastestation
Komprimering af affaldet medfører effektivisering af transportomkostninger. Der afsættes således til udskiftning af eksisterende
komprimatoranlæg ved omlastestationen.
Der afsættes (1.000 kr.):
2014

2015

2016
5.056

2017

Servicebil
Der anskaffes en ny servicebil. Servicebilen
anvendes i forbindelse med eftersyn, vedligehold og renholdels af arealer ved områdecontainere og genbrugsstationer. Der afsættes (1.000 kr.):
2014

2015

2016
2017
253
Fornyelse af asfaltbelægninger affaldscenter
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Til fornyelse af belægninger m.v. på affaldscenter afsættes (1.000 kr.):
2014
320

2015

2016
600

2017
500

Udskiftning af brovægt
Brovægten på affaldscenteret er nedslidt og
ønskes udskiftet. Der afsættes (1.000 kr.):
2014

2015

2016
250

2017

Udskiftning af L-elementer (silo)
Siloer på affaldscenteret er nedslidt og ønskes udskiftet. Der afsættes (1.000 kr.):
2014
240

2015

2016

2017
500

Renovering af garage
Garage på affaldscentret ønskes renoveret.
Der afsættes (1.000 kr.):
2014

Budget 2014-2017

2015

2016

2017
700

17

Bemærkninger til anlægsbudget – Teknisk Udvalg
Byfornyelse
Nedrivning af bygninger
Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af
bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende virkning
på nærområdet. Der afsættes følgende rådighedsbeløb (1.000 kr.).
2014
312

2015
306

2016
306

2017
306

Pulje til Landsbyfornyelse
Rammebeløbet er finansieret med 60%`s
statsstøtte og skal anvendes indenfor en periode på 18 måneder fra 1. jan. 2014. Puljen
kan anvendes til istandsættelse og nedrivning af nedslidte boliger, nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer med færre end
3.000 indb., fjernelse af skrot og affald på
boligejendomme samt opkøb nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller
nedrivning. Der afsættes (1.000 kr.)
2014
12.300
-7.400

2015

2016

2017

Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring
Rammebeløb til nye projekter til byfornyelse
og boligforbedring. Udgifterne er vist brutto,
idet der er statsrefusion jfr. lovgivningen på
visse udgifter. Der er afsat følgende (1.000
kr.):
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2014
520
-94

2015
520
-94

2016
520
-94

2017
520
-94

Byfornyelse, mindre byer
Til byfornyelse og områdefornyelse i mindre
byer afsættes i hvert af overslagsårene et
rammebeløb. Beløbet anvendes bredt til at
forny, forskønne og hjælpe de mindre byer
med investering på et bæredygtigt grundlag i
deres byrum og opholdsarealer m.v. Anvendelsen af bevillingen har endvidere en sammenhæng med de ønsker og projektforslag,
som fremgår af borgerplanerne for landsbyerne. Der afsættes (1.000 kr.)
2014
7.740

2015
9.639

2016
9.639

2017
9.639

Grønne områder
Omdannelse af Sønæs
Der skal i samarbejde med bl.a. Energi Viborg gennemføres en omdannelse af Sønæs
til et rekreativt område med en stor rensedam på området og til et nyskabende, rekreativt område med fokus på klimatilpasning,
vandets kredsløb i byen, aktiviteter og læringsmiljø.
Der foreligger nu et projektforslag.
Der er opnået et tilskud på 4,5 mio. kr. til
gennemførelse af projektet. Der arbejdes
herudover på yderligere finansiering via tilskud fra fonde og sponsorater

Der er endvidere afsat 2.0 mio. kr. til projektet i 2013. Anlægsarbejdet igangsættes foråret 2014. (1.000 kr.)

2014
7.683
-4.500

2015

2016

2017

Sti fra Møllebækbroen til Idrætsparkområdet
Efter anlæggelsen af Møllebækbroen er der
behov for en sikker krydsning af Vestergade
og ligeledes for at få en oplyst sti direkte op
til Idrætsparken
2014
500

2015

2016

2017

Kaj- og ophaleranlæg ved Gudenåen
Det afsatte rådighedsbeløb anvendes til
etablering af et kaj- og ophaleranlæg til kanoer og kajakker i Bjerringbro. Anlægget placeres i tilknytning til kano- og teltpladsen på
sydsiden af Gudenåen ved Brogade.
2014
500

2015

2016

2017

Udvikling af Kærvænget
For det afsatte rådighedsbeløb gennemføres
en planlægning for og en udvikling af arealer
og faciliteter på arealerne i tilknytning til Nørresøbadet ved Kærvænget.
2014
300

2015

2016

2017
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Udvikling af søerne
For det afsatte rådighedsbeløb gennemføres
en planlægning for fremtidig udvikling af Viborg Nørre- og Søndersø.
2014
200

2015

2016

Teknisk Udvalg har prioriteret følgende
strækninger til udførelse i 2013 og 2014.
Karup skole (Vibevej – Åvej ca. 0,2
km) (anlægsbevilling 2013)
Løgstrup Skole (Uglehøjvej ca. 0,95
km) (anlægsbevilling 2013)
Skals skole (Hovedgaden ca. 1,2
km) (anlægsbevilling 2013)
Hammershøj skole (Vorningvej ca.
2,2 km) (anlægsbevilling 2013)
Vestfjendsskolen (Vrouevej ca. 1.6
km) (anlægsbevilling 2013)

2017

Borgerinitiativer til vedligeholdelse af
arealer
Det afsatte rådighedsbeløb anvendes til støtte til engangsinvesteringer i forbindelse med
borgerinitiativer til vedligeholdelse af grønne
arealer
2014
500

2015

2016

2017

Cykelstipulje – cykelstier mellem skole og
hjem
Der afsættes en pulje til udbygning af cykelstinettet. Et af indsatsområderne i Cykelpolitik 2011-2020 er at etablere et sammenhængende stinet med gode sikre forbindelser fra
de omkringliggende byer og ind til Viborg,
hvor de største stier samles ved banegården. Dette net ”Den Midtjyske Cykelstjerne”
gør det muligt fra mange dele af kommunen
at bruge cyklen til arbejde, skole og fritid.
Næste skridt i udbygning af det omfattende
cykelstinet er at anlægge cykelstier mellem
skole og hjem.

Budget 2014-2017

2014
5.052

2014
7.225

2015
6.021

2016
6.021

2017

Vej i Banegraven, Viborg baneby
Der afsættes rådighedsbeløb til realisering af
byudviklingsprojektet ”Viborg baneby” med
en ny vejstruktur i området.
Der afsættes en pulje til anlæg af ny vej i banegraven. Forslaget om en ny vej i banegraven fremgår af Trafikplan for Viborg midtby.
Der var således afsat et beløbet i 2012 til
projektering af vejen, mens beløbene for
2013-16 er til detailprojektering m.v. og anlæg af vejen. Der forventes endvidere afsat
rådighedsbeløb i 2017 til afslutning af projektet.

2015
15.277

2016
24.592

2017
20.015

Viborg Baneby - projekter
De afsatte rådighedsbeløb skal dels anvendes til den videre projektering af infrastrukturanlæggene i banegraven og dels til jordkøb samt de efterfølgende anlægsarbejder,
således infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen
2014
2.000

.
Der afsættes følgende rådighedsbeløb til udbygning af det sammenhændende cykelstinet (i 1.000 kr.).

Trafikområdet

Der afsættes følgende rådighedsbeløb til
etablering af vejanlæg m.v. (i 1.000 kr.).

2015
4.000

2016
20.000

2017
20.000

Fremtidig anvendelse af Sct. Mathias Port
og Hjultorvet
Der afsættes nedstående rådighedsbeløb i
2014 til 2016 til undersøgelse af fremtidige
anvendelsesmuligheder af Sct. Mathias Port
og Hjultovet i Viborg Midtby samt efterfølgende anlægsarbejder.(i 1.000 kr.)
2014
502

2015

2016

2017

2016
7.000

2017

Sct. Mathias Port
2014

2015
300

Afledt af Trafiksikkerhedsplan
For at få fulgt op på målsætningen om at reducere uheldsantallet i Kommunen, er arbej-
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det med udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan for hele kommunen afsluttet i 2010.
For at omsætte planens målsætninger og de
nye landspolitiske målsætninger om reduktion af trafikuheld betydelig frem til 2020 til
handling og for at agere på den viden, som
planen har givet, afsættes der rådighedsbeløb til iværksættelse af foranstaltninger, som
kan bidrage til at få antallet af tilskadekomne
i trafikken reduceret i de kommende år.
Der afsættes (i 1.000 kr.).
2014
4.946

2015
3.946

2016
5.946

2017
5.950

Omlægning Tastumvej ved Stoholm (færdiggørelse)
Der afsættes rådighedsbeløb til færdiggørelse af omlægning og sideudvidelse af
Tastumvej ved Stoholm.

2015
3.011

2016

Bjerringbro Udviklingsråd har i dec. 2010
fremkommet med ønske om, at Viborg Byråd
får færdiggjort Storegade(gågaden) i Bjerringbro med granitbelægning langs med
begge husfacader.

Budget 2014-2017

2014

2015
2.408

2016

2017

Vinkelvej hæves over Nørreådalen, ml.
Bruunshåb og Vinkel
Vinkelvej er i perioder af ca. 2 måneder om
året oversvømmet på strækningen i bunden
af Nørreådalen. For at afhjælpe problemet
hæves vejen på den del af strækningen. Ifølge overslag beløber udgiften sig til ca.7.6
mio. kr. De indledende projekteringsarbejdet
er påbegyndt i 2013. Til færdiggørelse af arbejdet afsættes (i 1.000 kr.).
2015

2016

2017

2017

Færdiggørelse af belægning på Storegade, Bjerringbro

Renovering beløber sig til omkring 9,6 mio.
kr. Projektet påbegyndes med projekteringsarbejde. Der afsættes til (i 1.000 kr.).
2014
312

2015

2016

2017
7.800

Til arbejdet afsættes (i1.000 kr.).

2014
5.298

Der afsættes (i 1.000 kr.).
2014

Midterfeltet er anlagt med granitbelæging i
2004. Projektet indgår i midtbyplanen for
Bjerringbro.
Den
eksisterende
SFstensbelægning er ca. 30 år gammel og begynder at se nedslidt ud.

Preislers Plads og Fishers Plads, Viborg
renoveres
Der er i 2010 udført eftersyn af de to panlæg, Preislers Plads og Fishers Plads.
Ved en gennemgribende renovering kan
restlevetiden forøges med 40-50 år. Renovering omfatter bl.a. ny fugtisolering samt udbedring af revner mellem betondækkene.

Fortovsrenoveringer
Til renovering af fortove i hele Kommunen
afsættes (i 1.000 kr.).
2014
3.011

2015
3.000

2016
3.000

2017
3.000

Ombygning af Nytorv og LI Sct Hans Gade jfr. Trafikplan
Det afsatte rådighedsbeløb agtes anvendt til
at realisere den godkendt trafikplanens forslag om at begrænse biltrafikken henover
Nytorv og ensretning af Ll. Sct. Hans Gade
mod vest.
2014
2.000

2015

2016

2017

Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen
I 2014 og 2015 gennemføres en trafikplanlægning for hele Viborg Kommune, der vil
omfatte en planlægning for veje, stier og den
kollektive trafik. Sigtet er, at planen vil vise
visionen på vej og trafikområdet og udmønte
sig i en handlingsplan for udbygning af
kommunens infrastruktur på dette område.
2014
600

2015
600

2016

2017
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Realisering af trafikplan for Viborg Midtby
De afsatte rådighedsbeløb anvendes til anlægsarbejder, der er foreslået iværksat i den
godkendte trafikplan for Viborg Midtby. Forinden arbejderne skal iværksættes skal der
dog gennemføres en prioritering af de resterende arbejder
2014
2.000

2015
2.000

2016
5.000

2017
5.000

Jordforsyning
Byggemodning af boliggrunde
Byggemodningsaktiviteten afstemmes løbende med det opnåede salg, sådan at udgifter kan geares med øgede indtægter. I
modsætning hertil holdes igen på byggemodningsaktivitet, såfremt salget måtte opleves som vigende. Der er afsat følgende
(1.000 kr.)
2014
10.918

2015
33.310

2016
17.385

2017
20.452

Byggemodning af erhvervsgrunde
Byggemodningsaktiviteten afstemmes løbende med det opnåede salg, sådan at udgifter kan geares med øgede indtægter. I
modsætning hertil holdes igen på byggemodningsaktivitet, såfremt salget måtte opleves som vigende.
Der er afsat følgende (1.000 kr.)
2014
5.900

Budget 2014-2017

2015
8.850

2016
12.783

2017
14.749
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Automobilsprøjte, M12
Udskiftning af automobilsprøjte på Station
Stoholm i 2014. Der afsættes (1.000)
2014
2.753

2015

2016

2017

Indsatsledervogn, I5
Til udskiftning af indsatsledervogn I5 afsættes (1.000 kr.)
2014

2015
259

2016

2014

2015
2.549

2016

2017

Røgdykkerapparater
Til udskiftning af røgdykkerapparater, Station
afsættes (1.000)
2014

2015

2016
383

2017

2017

Tankvogn, T10
Til udskiftning af tankvogn, Station Ørum afsættes (1.000 kr.)
2014
2.065

2015

2016

2017

Vandtankvogn, T11
Til renovering af vandtankvogn, Station afsættes (1.000)
2014

2015
2.232

2016

2017

Vandtankvogn, T12
Til renovering af vandtankvogn, Station afsættes (1.000)
2014

2015

2016
2.232

2017

Redningskran, P5
Til renovering af redningskran, Station afsættes (1.000)

Budget 2014-2017
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