
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

Tilgængelighedens By - 2020/2021 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Referatet fra den 20. april 2021 godkendes. 
 

2. Opfølgning på referat 
Ingen bemærkninger. 
 

3. Behandling af dagsordenspunkter 
 

a. Orientering om færdsel i Viborg midtby, herunder ved 
Nytorv, samt afmærkningen af gågadezone 
Baggrunden er henvendelse på vegne af Danske 
Handicaporganisationer om tilgængelighed i midtbyen. 
Det påpeges, at færdsel med funktionsnedsættelse er 
en vanskelig opgave, da fortovene er smalle eller ikke 
eksisterende, hvilket gør det vanskeligt at færdes f.eks. 
med kørestol.  
Desuden påpeges, at det er vanskeligt, at færdes ved 
restaurationer pga. udeservering, sandwich skilte mv.  
Yderligere bemærkes det, at biler i meget ringe 
omfang tager hensyn til gående, cyklende og personer, 
herunder med funktionsnedsættelse. Ønske om 
tydeligere skiltning. Ønske om belægning i samme 
niveau (uden niveauforskelle) og ledelinjer i gaderne. 

Referat 
 

 

Mødedato: Tirsdag den 31. august 2021 

Mødetidspunkt: Kl. 14:00 – 15:45 

Mødested: Viborg Rådhus, M1.4 

Mødeleder: Jesper 

Referent: Jesper 

Mødedeltagere: Linda Mortensen 

Linda Laursen 

Henning Laursen 

Mads Georgi 
Benny Andersen - Ældrerådet 

Jesper Hoelgaard - Trafik og Veje 

Fraværende:  

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

Teknik & Miljø 

Trafik og Veje 

 

Dato: 31-08-2021 
 

Sagsnr.: 20/31909 

Sagsbehandler: vpjho 



 
Bemærkninger 
Henvendelse har mere generel karakter (meget lidt 
konkret) og derfor bliver kommentarerne også af mere 
generel karakter, dog med enkelte konkrete 
bemærkninger. 
 
I den ældre del af Viborg by er pladsen ofte begrænset 
og særlig, hvis der skal være plads til både gående og 
kørende trafik. Udgangspunktet er de fleste steder, at 
der skal være plads til alle trafikanter.  
Gennem de seneste år er der foretaget ombygninger af 
gågaderne, Nytorv mv., hvor der er taget hensyn til 
både gående, bilister og alt derimellem.  
Alle nye større projekter er der foretaget en uvildig 
revision af tilgængeligheden og projekterne er løbende 
blevet forlagt denne arbejdsgruppe.  
Ved større ændringer arbejdes der for at skabe de 
bedste rammer for alle, dog kan der tilfælde, hvor der 
skal træffes en række beslutninger f.eks. hvis pladsen 
er begrænset. 
 
På veje, som ikke er en del af gågadezone, vil fortovet 
ofte ligge forhøjet i forhold til kørebaneniveauet. Dette 
er helt bevidst for at skabe en klar adskillelse mellem 
de gående og den kørende trafik, altså så der ikke 
opstår tvivl om hvor man må færdes. 
 
I området med butikker (gågaderne) er der etableret 
zone med gågade. I en sådan zone er området 
reserveret til de gående og kørsel kan tillades. Kørsel i 
området skal ske med meget lav hastighed (normalt 
under 15 km/t). De kørende skal udvise særlig 
agtpågivenhed og hensynsfuldhed overfor gående. 
Hvis der færdes personer, der kan komme i farlig 
nærhed af et køretøj under dettes passage, må kørsel 
ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse 
personer er opmærksomme på køretøjet og har givet 
plads til passage. Personer må dog ikke unødigt hindre 
de kørende i at komme frem. 
 



Gågadezonen ved Nytorv er ændret, så den nu gælder 
fra indkørsel til St. Sct. Hans Gade (fra Li. Sct. Hans 
Gade) frem til indkørslen til Sortebrødre Kirke Stræde 
P-pladsen (tidligere var der gågade på selve Nytorv – 
start ved indkørsel til pladsen og ophør ved udkørsel). 
Gågadezone er netop en zone – i en zone må der ikke 
foretages gentagelse af hvad der gælder i zonen – 
zonen gælder indtil man møder et ophør af zonen. 
Skiltningen af gågadezonen er korrekt afmærket.  
 
I gågadezonerne lægger belægningen hyppigt i samme 
niveau eller med små niveauforskelle og ofte 
afgrænset med en bånd (bordursten). F.eks. på Nytorv 
er det tydeligt, hvor bilister skal køre for at minimere 
gene med andre trafikanter. 
Ved renoveringen af f.eks. Nytorv er der lagt vægt på 
at der ikke skulle laves særskilte og meget synlige 
ledelinjer, men tværtimod mere usynlige ledelinjer, 
som passes ind i belægningen. 
 
Forvaltningen er bekendt med at der periodevis er 
udfordringer med udnyttelse af arealer langs butikker 
mv. til udstilling, udeservering mv. Vi er i løbede dialog 
med butikkerne om at der skal være plads til os alle. 
 

b. Orientering om påtænkt ændring af belægning i Sct. 
Mathias Gade mellem Sct. Mogens Gade og Sct. 
Leonis Gade 
Den påtænkte renovering tager udgangspunktet i at 
belægningen renoveres svarende til forløbet ud for 
Latinerhaven i Kompagnistræde/Sct. Mathias Gade. 
Der er ikke truffet en endelig beslutning om projektet. 
Aktuelt er der skitseret et forslag til løsning, som er 
sendt i høring i nærområdet. Politiske er der ikke 
truffet beslutning eller afsat penge til udførelse. Evt. 
konkrete projekt, vil blive vurdere ved uvildig revision i 
forhold til tilgængelighed og trafiksikkerheden. 
 
Benny giver udtryk for at høringsforslaget burde være 
sendt til høring i Ældrerådet. Rådet er repræsenteret i 
denne arbejdsgruppe – netop for at sikre, at 



Ældrerådet får kendskab og mulighed for kommentere 
på kommende/igangværende projekter. 
 

c. Kørestolspladser på Energi Viborg Arena 
Denne arbejdsgruppe har tidligere deltaget i et møde 
efter ønske fra stadionet. Dette var for at undersøge 
og evt. indarbejde evt. anbefaleringer. 
Et arkitektfirma har skitseret på en løsning, som dog 
viste sig at være meget bekostelig. Projektforslaget 
skal justeres til og omkostninger hertil. Der tages 
udgangspunkt i den eksisterende konstruktion. 
Tidsplan for evt. projekt er ukendt eller om det bliver 
til virkelighed. 
 

d. Adgang med høje handicapbiler til handicap P-plads 
på Fischers Plads 
Spørgsmål om store handicapbiler har adgang til stor 
handicap P-pladserne på pladsen. 
 
Der ligger to almindelige handicap P-pladser ved 
indkørsel til pladsen. 
Ved indkørsel til pladserne tætteste på indgang til Sct. 
Mathias Centret på øverste dæk er der en 
højdebegrænsning på 2,7 meter, hvor store handicap 
køretøjer godt kan køre ind (de største køretøjer, som 
vi kunne finde højden på – var 2,53 meter).  
I vejreglen om Universelt design og tilgængelighed 
angives en minimumshøjde på 2,6 meter, hvilket er 
overholdt her. 
Kravene er overholdt og dermed er der adgang til 
handicap P-pladserne med stort køretøj. 
 

e. Adgang mellem fortov og vej i krydset Holstebrovej 
og Indre Ringvej i Viborg 
Krydset ligger på en jernbanebro, hvor konstruktionen 
ikke tillader at foretage væsentlige ændringer. Ved den 
seneste ombygning i krydset i 2008 blev ramperne 
udvideret, så meget, som det var muligt. Ramperne 
kan ikke trækkes længere ud af hensyn til 
kørebanesporene. 
 

4. Eventuel 



a. Turisttoget i Viborg midtby 
Store gener for bl.a. kørestolsbruger fra turisttoget ved 
tomgangskørsel – røgen falder nedad og er til store 
frustration, da man er mindre mobil. 
Kunne toget ikke være et el-tog eller hybrid, så der i 
gågaderne f.eks. ikke er udledning fra toget? 
Hvis kommunen ydre tilskud til turisttoget – kunne der 
ikke stilles krav om emissionsfri tog. 
 
Forvaltningen har ikke mulighed for at svare på dette 
spørgsmål på mødet. Efterfølgende er det afklaret at 
kommunen ikke yder tilskud til dette tog. Toget er et 
privat initiativ og finansieres via billetindtægter og 
sponsorater. Kommunen har dermed ikke indflydelse 
på toget, herunder om det skal fremføres med fossilt 
brændstof eller el. 
 

b. Ønske om gelænder på Fischers P-plads mod Danske 
Bank 
Der spørges til muligheden for gelænder, da det 
opleves at hældningen er stor fra den direkte passage 
fra P-pladsen via Fischerstien mod gågaden.  
Der er passage via rampe til et højere punkt på stien, 
hvor denne flader ud. Aktuelt ingen planer om 
gelænder. 
 

c. Spørgsmål om lukket venterum på Banegården, 
Viborg 
Det opleves, at venterummet (til banen) er lukket i de 
tidlige eller sene timer. 
Venterummet er ikke kommunens men enten 
Banedanmarks eller DSB Ejendomme. Der er ved 
perronsporene venterum (glasbure), hvor man kan 
vente, så umiddelbart burde der være mulighed for at 
vente på overdækket areal. 
  

d. Elevator fra Tinghallen vil overgang mod Stadion, 
Viborg 
Spørgsmål om der er elevator op til overgangen 
(kommende overgang på tværs af Tingvej).  
Forvaltningen har ikke mulighed for på mødet at svare 
på dette spørgsmål. Efterfølgende undersøgt og der er 



elevator mellem de tre etager i Tinghallen, samt en 
trappelift, som løfter op i niveau med gangbroen. 
Desuden er der en personlift i kælderen mellem 
cafeområdet og bowlingbanerne. 
 

5. Næste møde 
Afholdes tirsdag den 23. november 2021, kl. 14:00 i 
mødelokale M1.11 på Viborg Rådhus. 
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