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22. Udvikling af infrastruktur i Banebyen (bevillingssag)
Sagsnr.:
13/71243
Sagsansvarlig: Helle Gravesen

SAGSFREMSTILLING
Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 4. september 2013 med følgende sagsfremstilling:
”Byrådet har i juni 2013 vedtaget Helhedsplanen for Viborg Baneby. Helhedsplanen fastlægger
principper for vej- og stistruktur i Viborg Baneby, herunder for placeringen af en ny vej i banegraven
mellem jernbanen og stationsbygningen på eller under terræn.
Der er en række planlægningsmæssige udfordringer i Helhedsplanen, der skal undersøges nærmere.
Det drejer sig bl.a. om vejadgangen til Regionshospitalets nye parkeringshus, Himmerlandsstiens
forløb i banegraven, adgang fra Indre Ringvej til Banebyen mv.
I Viborg Baneby viser flere grundejere og mulige bygherrer interesse for at realisere byudviklingen.
Herunder undersøger Mercantec konkret muligheden for at bygge et nyt gymnasium i Viborg Baneby
omkring banebroens krydsning med den planlagte banevej.
Der er på anlægsbudgettet for 2013 afsat 1.000.000 kr. til at forberede realiseringen af
byudviklingsprojektet ”Viborg Baneby” med en ny vejstruktur, herunder anlæg af ny vej i banegraven.
Disse midler ønsker forvaltningen frigivet til brug for rådgiverudgifter til de planlægningsmæssige
udfordringer.
I budget 2013-2016 er der i 2014 – 2016 afsat yderligere midler til realisering af en ny vej i
Banegraven.
Finansiering
Udgifterne til ovennævnte planlægning og opstart af detailprojektering kan finansieres af det
rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten/anlægsbudgettet for 2013 til formålet.”
INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
at planlægningen og detailprojekteringen af infrastrukturen i Viborg Baneby, herunder af banevejen,
fortsættes,
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”infrastruktur i Viborg Baneby” med
rådighed i 2013, og
at anlægsudgiften på 1.000.000 kr. i 2013 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på
investeringsoversigten for 2013 til formålet.
BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 04-09-2013
Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,
at planlægningen og detailprojekteringen af infrastrukturen i Viborg Baneby, herunder af banevejen,
fortsættes,
at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”infrastruktur i Viborg Baneby” med
rådighed i 2013, og
at anlægsudgiften på 1.000.000 kr. i 2013 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på
investeringsoversigten for 2013 til formålet.
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BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-09-2013
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-09-2013
Fraværende: Inger Jakobsen, Rikke Cramer Christiansen, Samina Shah, Åse Kubel Høeg
Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.
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