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SAGSFREMSTILLING
Byrådet vedtog den 19. juni 2013 (sag nr. 2) ”Helhedsplan for Viborg Baneby”. I planen indgår forslag
om at forbinde Viborg Baneby med Viborg midtby med en markant ny bro, Banebroen.
Kickstart Forstaden 2.0
Viborg Kommune har i maj 2013 ansøgt Realdania om deltagelse i et nyt initiativ, kaldet "Kickstart
forstaden – version 2.0". Blandt 46 indkomne ideer har Realdania udvalgt 7 til en forundersøgelse,
heriblandt Viborg. De udvalgte projekter får hver især støtte til at videreudvikle et bymæssigt tiltag,
som kan medvirke til at sætte en bæredygtig udvikling af et forstadsområde i gang. Viborg Kommune
deltager med forslaget om at forbinde Viborg Baneby med bymidten med Banebroen - en ny bro over
jernbanen. Tilsagnet fra Realdania ses som bilag nr. 1.
Viborg Kommune skal nu i samarbejde med Realdania i en forundersøgelse belyse, hvordan
realisering af Banebroen kan kickstarte udviklingen af Viborg Baneby mm.
Når forundersøgelsen afsluttes (april 2014), kan Viborg Kommune søge støtte til realisering af
Banebroen. Realdania forventer at udvælge 3-4 af projekterne til realiseringsstøtte, der kan omfatte op
til 50 % af omkostningerne, dog maks. 25 mio. kr. pr. projekt.
Forundersøgelsen har til formål at skabe det nødvendige beslutningsgrundlag for stillingtagen til det
videre forløb. Realdania lægger vægt på, at undersøgelsen tilrettelægges, så den giver værdi for den
fortsatte udvikling af Banebyen, uanset om Realdania efterfølgende deltager aktivt i en realisering eller
ej. Der forventes en samlet udgift til forundersøgelsen på 600.000 kr. Realdania har bevilget op til
300.000 kr. til forundersøgelsen. Det er en betingelse for bevillingen, at Kommunen stiller med 50 % af
finansieringen.
Forvaltningen har udarbejdet udkast til en projektplan for forundersøgelsen, der skal godkendes af
Realdania inden undersøgelsen igangsættes.
Byrådet vil blive orienteret om forundersøgelsens resultater, når den afsluttes.
Finansiering
Der er afsat en udviklingspulje på Økonomiudvalgets driftsbudget for 2013. Der er endnu ikke
disponeret over hele puljen. Der vil således være mulighed for at finansiere Kommunens
egenfinansiering af forundersøgelsen på 300.000 kr. fra udviklingspuljen.
BILAG
1 Åben Brev fra Realdania med tilsagn om støtte til forundersøgelse af Banebroen,
Viborg Baneby

327725/13

INDSTILLING
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,
at forundersøgelsen af, hvordan realisering af Banebroen kan kickstarte udviklingen af Viborg Baneby
mm. sættes i gang,
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at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ”Kickstart Viborg Baneby forundersøgelse”, med rådighedsbeløb på 300.000 i 2013 og 300.000 kr. i 2014,
at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Kickstart Viborg Baneby –
forundersøgelse - tilskud” til rådighed i 2014, og
at nettobevillingen til politikområdet politisk organisation nedsættes med 300.000 kr. i 2013.
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-09-2013
Økonomiudvalget indstiller til Byrådet som anført.
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-09-2013
Fraværende: Rikke Cramer Christiansen, Samina Shah
Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes.
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