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Etablering af ny skøjtebane på Borgvold
Teknisk Udvalg behandlede på sit møde den 21. juni 2017 sag om etablering af en
ny skøjtebane på Borgvold.
Teknisk Udvalg drøftede anvendelsen af arealet til skøjtebane i sommerhalvåret og
besluttede at oversende sagen til budgetforhandlingerne.
På den baggrund fremsendes sag nr. 13: ”Etablering af ny skøjtebane på
Borgvold” fra Teknisk Udvalgsmøde den 21. juni 2017 til budgetforhandlingerne.
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RESUME
I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2016 besluttede Byrådet at afsætte 3 mio. kr. til Kultur,
Service og Events til etablering af ny skøjtebane på Borgvold.
Kultur, Service og Events besluttede på sit møde den 1. juni 2017 at fremrykke investeringen til
2017, således at skøjtebanen er klar til ibrugtagning ca. 1. december 2017.
Projektet indeholder alene etablering af bund til bane og ny skøjtebane med teknisk udstyr til frysning
af banen m.m.
I forlængelse af Byrådets beslutning om en mere permanent placering af skøjtebanen på Borgvold, er
der dog arbejdet med en model, hvor der etableres et areal, som både kan anvendes til skøjtebane
om vinteren, og som kan anvendes til aktiviteter resten af året.
Det udarbejdede skitseforslag forelægges udvalget til drøftelse.
INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
1. at Teknisk Udvalg drøfter anvendelsen af arealet til skøjtebane i sommerhalvåret.
BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 21-06-2017
Fraværende: Flemming Lund
Teknisk Udvalg drøftede anvendelsen af arealet til skøjtebane i sommerhalvåret og besluttede at
oversende sagen til budgetforhandlingerne.
Flemming Lund var fraværende.
SAGSFREMSTILLING
Historik
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. august 2016, at Viborg Skøjtebane i vinteren
2016/2017 etableres som en isbane, der placeres på Borgvold, og samtidig besluttede udvalget at
medsende forslag om permanent skøjtebaneløsning placeret på Borgvold med en anlægsudgift på 3,0
mio. kr. til at indgå i drøftelserne vedr. budget for perioden 2017-2020. Byrådet besluttede
efterfølgende at afsætte 3,0 mio. kr. til ny skøjtebane i 2018.
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 1. juni 2017 at indstille til Byrådet, at
etableringen af skøjtebane på Borgvold realiseres som beskrevet i sagen, og således at projektet
fremrykkes til 2017.
Inddragelse og høring
Intet.
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Beskrivelse
Projektet med etablering af skøjtebane for de afsatte midler på 3,0 mio. kr. indeholder alene etablering
af bund og kanter til bane og ny skøjtebane med teknisk udstyr til frysning af banen.
Der foreslås en model, hvor der opbygges en fast bund med sandpude og dræning og med stigrus,
fliser og faldsand på toppen. Banens opbygges med kanter, som afgrænser banen.
Selve banen består af slangeanlæg, der tilsluttes en ny kølecontainer. Slangerne vil være mere
fleksible end de slanger, der anvendtes ved den tidligere opbygning, og dermed kan banen i højere
grad tilpasses. Et nyt anlæg vil også indebære en lettere indfrysning af banen, og dermed reducere
driftsudgifterne, som er ret væsentlige i forbindelse med den årlige etablering af skøjtebanen.
Banen vil have en størrelse på op til 1.400 m2 og placeres på det samme areal som tidligere mellem
legepladsen på Borgvold og Nørresø.
Forvaltningen har fået udarbejdet et forslag til disponering af arealet, når det ikke anvendes til
skøjtebane. Dette forslag vedlægges sagen som bilag 1. Forslaget er forsøgt tænkt i sammenhæng
med den nye legeplads på Borgvold og de flotte rammer på Borgvold. Projektet indebærer, at den
plane flade bibeholdes, men evt. zoneopdeles og med fleksible løsninger, således at der kan
etableres aktivitetsområder m.v. på arealet om sommeren, ligesom dele kan anvendes til petanque og
andre spil, leg og ophold m.v. I det foreløbige oplæg er den samlede pris til denne del på ca. 450.000
kr. Evt. mere, hvis hele udgiften til kantafgrænsning ikke kan indeholdes i projektet finansieret af
Kultur, Service og Events.
Det præciseres, at der ikke er muligt at realisere den del af projektet, der vedrører sommeraktiviteter
indenfor den givne budgetramme til skøjtebanen.
Endelig bemærkes, at Viborg Museum har foretaget prøvegravning på området og det er vurderet, at
der ikke skal foretages yderligere arkæologiske gravninger i forbindelse med projektets realisering.
Alternativer
Intet.
Tidsperspektiv
Rådighedsbeløb til skøjtebanen på 3,0 mio. kr. er afsat i 2018, men da den nuværende skøjtebane er
11 år gammel og meget nedslidt, er projektet fremrykket til 2017, således at den nye bund kan
etableres efter sommerferien 2017, og der kan indhentes bud på en ny bane, som kan være i drift til 1.
december 2017.
Af hensyn til tidsplanen for etableringen af skøjtebanen vil eventuel etablering sommerfaciliteterne
først blive aktuelt i 2018. Der kan evt. arbejdes med en realisering i etaper i takt med, at der kan findes
finansiering for disse.
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
Juridiske og planmæssige forhold
Det er afklaret, at det i henhold til gældende planlægning er muligt at placere skøjtebanen på arealet
på Borgvold mellem legepladsen og Nørresø (samme placering som tidligere). Etablering af faciliteter
til sommeranvendelsen (gynge m.m.) kræver dispensation fra søbeskyttelseslinien og
fortidsmindebeskyttelseslinien.
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BILAG
1 Åben Viborg Skøjtebane - skitseforslag
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