
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Tilgængelighedens By - 2020 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes. 
 

2. Opfølgning på referat 
Referat fra den 8. september 2020 godkendes. 
 

3. Behandling af dagsordenspunkter 
 

a. Præsentation af nye stier i Banebyen og 
Åpromenaden i Bjerringbro 
 
Banebyparken og Banebystien 
Forbindelse mellem Hærvej (Erik Glippings Vej) 
og Søndersø er et grønt opholds- og 
aktivitetsområde centralt i Banebyen, samt 
adgang for de bløde trafikanter. Banebystien 
etableres primært på eksisterende veje og stier, 
hvor projektet fokuserer på en opgradering af 
strækningerne med fokus på de bløde 
trafikanter. Stien går fra Brovej til 
Søndermarksvej og via Tulipanvej til 
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Klosterhaven, hvor stien afsluttes i et skrånende 
forløb ned mod den nye tunnel under 
jernbanen og via rampe og trappe ender ved Gl. 
Århusvej. 
 
Hærvejen 
Strækning fra Middagshøjvej (Hærbroen) til 
Marsk Stigs Vej (ved Banebo, hvor der er 
etableret tilgængelighed på udearealer og 
samme principper anvendes på Hærvejen).  
 
Hærvejen i Banebyen anlægges efter princippet 
”shared space”. Det vil sige, at biler med lav 
hastighed, cyklister og gående blandes. 
 
For cyklister og gående kommer vejen til at 
fungere som en fordelingsvej gennem byen, og 
den skaber en attraktiv mulighed for at komme 
fra den sydlige del af Viborg over banen videre 
til midtbyen. 
 
Hærvejen anlægges med store, lyse 
betonflader, vandrender i stål, træer på 
udvalgte opholdssteder og grønne bede med 
stauder, urter og træer. 
 
Du kan læse mere om projekterne i Banebyen 
på: baneby.viborg.dk 
 
Åpromenaden i Bjerringbro 
Byrådet vedtog i 2019, Helhedsplan for 
Bjerringbro, hvor Åpromenaden er et 
delprojekt. 
 
Syd for Gudenåen på de grønne arealer mellem 
Brogade og Møllebækstien er en ny park under 

https://baneby.viborg.dk/


udvikling. Formålet er at udvikle et nyt centralt 
samlingspunkt i byen - en park med masser af 
aktivitetsmuligheder og Gudenåen i centrum. 
Den lokale følgegruppe har taget initiativ til 
projektet, der nu realiseres i samarbejde med 
kommunen. 
 
Som del af projektet hæves dele af arealet, så 
man også kan bruge parken, når vandstanden i 
Gudenåen er særligt høj. Parken tilføres en 
række faciliteter og aktivitetsmuligheder, bl.a. 
picnicpladser, badebro, sauna, madpakkehus, 
bålplads, leg, vandleg, forhindringsbane mm. 
Naturen får også bedre vilkår i området, hvor 
der udgraves enkelte mindre vandhuller og 
driften af nogle arealer bliver mere ekstensiv. 
 
Parken forventes anlagt fra maj – oktober 2021. 
 
Dette projekt bliver fulgt via Naturlig 
Tilgængelighed. 
 
Arbejdsgruppen takkede for orienteringen. 
 

b. Præsentation af ombygning af Viborg Museum 
Viborg tusindårige historie skal fortælles i et nyt 
museum i byens tidligere landsretsbygning.  
 
Det foreløbige skitseprojekt for ombygning af 
Viborg Museum præsenteres af projektlederen 
og drøftes. 
 
Der bliver adgang for alle inde i bygningen. Ved 
den østlig fløj fra vest siden kommer der nyt 
indgangsparti, hvorfra man vil kunne køb billet 
og derfra komme med ny elevator til 1. sal 



(udstillingsareal) eller kælder, hvor er bliver 
garderobe, toilet mv.  
 
Projektet er et af flere projekter i Domkvarteret. 
Du kan læse mere om projekterne i området: 
domkirkekvarteret.viborg.dk 
 
Arbejdsgruppen takkede for orienteringen. 
 

c. Præsentation af ny svømmehal ved Viborg 
Idrætshøjskole 
Det foreløbige skitseprojekt for ny svømmehal 
præsenteres af projektlederen og drøftes. 
 
Svømmehallen skal indeholde et 50 meter 
bassin, som kan opdeles i to 25 meter bassiner, 
og som overholder mål, som muliggør 
afholdelse af internationale stævner.  
Desuden omfatter byggeriet klublokale med 
køkken, toiletter og depot, tilskuerfaciliteter på 
balkon på tre sider rundt om bassinet, 
omklædningsfaciliteter og depoter, teknikrum 
mv. 
 
Arbejdsgruppen takkede for orienteringen. 
 

4. Eventuel 
Intet konkret - lidt løs snak. 
 

5. Næste møde 
Afholdes tirsdag den 20. april 2021, kl. 14:00 i 
mødelokale M1.4 på 1. sal på Viborg Rådhus. 

https://domkirkekvarteret.viborg.dk/
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