
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tilgængelighedens By - 2020/2021 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger. 

 

2. Opfølgning på referat 

Referatet fra den 31. august 2021 godkendes. 

 

3. Behandling af dagsordenspunkter 

 

a. Orientering om kørestolsplatform på 

station i Viborg 

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at 

der skal ske forbedring af 

tilgængeligheden for personer med 

handicap jf. denne sag: 
Kultur- og Fritidsudvalget - referat fra mødet den 12. oktober 2021 kl. 

12:00 (viborg.dk) 

Referat 
 

 

Mødedato: Tirsdag den 23. november 2021 

Mødetidspunkt: Kl. 14:00 – 15:30 

Mødested: Viborg Rådhus, M1.11 

Mødeleder: Jesper 

Referent: Jesper 

Mødedeltagere: Linda Mortensen 

Linda Laursen 

Henning Laursen 

Mads Georgi 

Benny Andersen – Ældreråd 

Jesper Hoelgaard – Trafik og Veje 

Fraværende:  

Kopi til: Britt Bak Odgaard, Afdelingsleder for Trafik og Veje 

Teknik & Miljø 

Trafik og Veje 

 

Dato: 23-11-2021 

 

Sagsnr.: 20/31909 

Sagsbehandler: vpjho 



 

 

Der skal etableres faciliteter for 

kørestolsbrugere på Viborg Stadion i det 

syd-østlige hjørne, hvor der vil blive bedre 

plads og udsyn i forhold til de nuværende 

forhold. 

 

Kultur & Udvikling har afholdt møde (d. 

27. oktober 2021) på stedet med brugere, 

arkitekt m.fl. for at drøfte ideoplæg. 

Ændring forventes udført i 2022.  

 

På mødet var der et stort ønske om 

supplerende handicap P-pladser ud for 

indgangen, som tages med i forhold til 

udformning af arealet foran indgangen. 

 

b. Orientering om gennemgang af projekter 

i forhold tilgængelighed (Viborg Midtby–

gågader eller lignende) 

Arbejdsgruppen er ad flere omgang blevet 

orienteret om forvaltningens procedure 

for arbejdet med projekter i forhold til 

tilgængelighed. På alle større og mere 

kompliceret projekter foretages der en 

uvildig revision af projektet, som netop 

skal sikre at der skabes de bedste forhold 

efter principperne om universelt design. 



 

 

 

Arbejdsgruppens medlemmer vil gerne, at 

de inddrages i den tidlig projektfase, så 

der er mulighed for eventuelt at ændre på 

projektet. 

 

Forvaltningen orienterer om de forskellige 

revisionstrin og hvorfor der foretages 

revision på trin 3 (detailprojektet), hvor vi 

har kendskab til f.eks. belægning, skilte, 

beplantning, belysning, inventar mv.  

 

c. Orientering om belægning i Viborg 

Midtby (ny eller til fremtidige projekter) 

I denne arbejdsgruppe har vi adskillige 

gange talt om belægning i den ældre del af 

Viborg midtby (gågader, Nytorv mv.). 

I forbindelse med starten af renoveringen 

af gågaderne blev det besluttet at der 

skulle benyttes brosten i gågaderne 

svarende til de renoverede arealer. 

Brosten er valgt med reference til at byen 

er en middelalderby. Brosten i 

gangarealerne har en jævn overflade og er 

skridhæmmede (jetbrændte brosten). 

 



 

 

Ingen planer om ændring af dette design 

og forventes videreført i de kommende 

projekter i området. 

 

d. Råden over vejareal i forhold til handicap 

P-pladser 

Ved arrangementer, byggeri eller 

tilsvarende kan det være nødvendigt at 

inddrage en del af vejarealet hertil. Vi 

forsøger, så vidt muligt, at sikre at 

handicap P-pladser friholdes, dog kan der 

være tilfælde, hvor det ikke er muligt. 

F.eks. ved opsætning af skylinder på 

Nytorv, hvor hele pladsen inddrages til 

arrangementet. I forbindelse med 

opsætning og nedtagning lukkes pladsen 

helt af. I hverdagene - mellem mandag og 

fredag (middag) - er pladsen åben for 

gennemkørsel via Nytorv. Mellem fredag 

middag og frem til mandag morgen er 

Nytorv afspærret for trafik og der er 

afmærket omkørsel rute. 

 

Vi arbejder for at skabe de bedste 

rammer, hvor der er balance mellem at 

sikre at der kan bygges (nyt/ombygning) 

eller arrangementer, men hvor der også 



 

 

tages hensyn til f.eks. handicap P-pladser 

og adgangen hertil. 

 

e. Indretning af bybusser 

Forvaltningen er opmærksom på, at et nyt 

udbud af bybusserne, skal indeholde krav 

til indretningen. 

Aktuelt er vi i den indledende fase, hvor vi 

skal have afklaret, hvem der skal være 

vores rådgiver til udarbejdelse af materiale 

til udbuddet. Derfor er vi ikke kommet til 

detaljer som indretning af busserne. 

Arbejdsgruppens medlemmer bidrager 

gerne med input til indretning. 

 

4. Eventuel 

Intet. 

 

5. Næste møde 

Afholdes tirsdag den 22. marts 2022, kl. 14:00 i 

mødelokale M1.17 på Viborg Rådhus. 

 

 

 


