
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilgængelighedens By - 2020 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes. 
 

2. Opfølgning på referat 
Referatet fra den 10. december 2019 godkendes. 
 

3. Behandling af dagsordenspunkter 
 
a. Orientering om ombygning af arealerne ved 

Midtbyens Gymnasium (Viborg Bibliotek og 
Hærvejsbroen) 
Britt Bak Odgaard, Trafik og Veje (projektleder 
for disse projekter) viser rundt på udearealerne 
og fortæller om projekterne. 
Løbende snak om løsningerne undervejs. 
Arbejdsgruppen er positiv for gennemgangen. 
 

Referat 
 

 

Mødedato: Tirsdag d. 8. september 2020 

Mødetidspunkt: Kl. 14:00 – 15:45 

Mødested: Viborg Bibliotek / Midtbyens Gymnasium 

Mødeleder: Jesper 

Referent: Jesper 

Mødedeltagere: Linda Mortensen 
Linda Laursen 
Henning Laursen 
Mads Georgi 
Benny Andersen - Ældrerådet 
Jesper Hoelgaard - Trafik og Veje 

Fraværende:  

Kopi til: Per Christensen – Chef for Trafik og Veje 

Teknik & Miljø 
Trafik og Veje 
 
Dato: 08-09-2020 
 
Sagsnr.: 20/31909 
Sagsbehandler: vpjho 



b. Præsentation af Ældrerådet og lidt info om 
arbejdsgruppen 
Forvaltningen har besluttet at en repræsentant 
fra Ældrerådet kan deltage i denne 
arbejdsgruppe, da det er nogle af de samme 
problemstillinger som dette råd arbejder med. 
Orientering om arbejdsgruppen og hvad den 
beskæftiger sig med. 
 

c. Tilgængeligheden ved kontaktstedet på 
Banegården (fra Mads) 
Tilgængeligheden er mindre god pga. opsatte 
molokker. Ønske om er anden løsning, så der 
bliver bedre adgang til kontaktstedet. Vi ser på 
forholdene. 
Der er en mindre kant som følge af molokker 
skal kunne åbnes ved tømning. Der er adgang 
bagom molokkerne, dog er stigningen lidt 
kraftigt, dog kan man også komme rundt via 
fortovet på Toldbodgade til Banegårdspladsen. 
Der foretages ikke yderligere. 
 

d. Spørgsmål om inddragelse i tilgængelighed ved 
ombygning af Tinghallen og ved opbygning af 
Viborg Museum (fra Mads) 
Vi har tilbudt bistand ved orientering fra Kultur 
& Udvikling om byggeriet (før Mads kom med i 
arbejdsgruppen). Vi gjorde opmærksom på 
forskellige forhold og stillede os til rådighed.  
 
Jf. det nuværende bygningsreglement, hvor der 
er specifikke krav til tilgængeligheden ved 
ombygning, så bygningen bliver tilgængelig for 
alle. Bygherren velkommen til evt. at kontakt 
hos for input, dog er det ikke krav.  



Kravene omhandler ikke indretning af f.eks. 
virtuel integration – dette kan nogle gange være 
vanskeligt at deltage i, som kørestolsbruger. 
Forvaltningen videregiver dette ønske om 
inddragelse af indretning til museet. 
 
Forvaltningen forventer på næste møde at 
orientere om ombygning af Viborg Museum, 
herunder adgang internt i ejendommen. 
 

4. Eventuel 
Intet. 
 

5. Næste møde 
Afholdes tirsdag den 1. december 2020, kl. 14:00 i 
mødelokale M1.4 på 1. sal på Viborg Rådhus. 
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