Budgetalternativ – Anlægsønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

I 1.000 kr. Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

TMan-059
Teknik og Miljø
Drift og Anlæg / Trafik og Grønne områder

2020

2021

Rasmus Werrmuth Jensen

2022

2023

Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2019 *)
Nye skattefinansierede
anlægsprojekter

1.200

Nye brugerfinansierede
anlægsprojekter
Anlægsforslag
(rådighedsbeløb) i alt de
enkelte år

1.200

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år
Emne

Udvidet parkeringsareal ved Messecenter Vesthimmerland

Profitcenter & F3-niveau

- / 00.25 Faste ejendomme

Beskrivelse:
MCVH Messecenter Vesthimmerland foreslår parkeringsarealet foran hovedindgangen udvidet.
Indeværende forslag omfatter inddragelse af 4.000 m2 græsareal ud mod Messevej og V. Boulevard, hvilket
vil give plads til 128 ekstra parkeringspladser. Udvidelsen udføres i asfaltbelægning med lys og afvanding.
Arealet kan ligeledes bruges til udstillingsareal, hvorved græsarealer skånes ved udstilling af f.eks.
landbrugsmaskiner.
Pris: ca. 1,3 mio. kr.
Alternativ løsning er en udførelse med græsarmering. Belægningen koster nogenlunde det samme som
asfalt, men der kan spares kantsten og afvanding. Til gengæld kan belægningen ikke bære de helt tunge
køretøjer.
Pris ca. 1,2 mio. kr.
Løsning med net på græs har været afprøvet i anden sammenhæng. Erfaringerne herfra tilsiger ikke brug af
en lignende løsning ved Messecenteret.
Under forudsætning af, at der etableres en holdbar og langsigtet løsning med asfaltbelægning i
foråret 2020, er Messecenter Vesthimmerland indstillet på at bidrage med op til kr. 200.000 af eget 2020budget.
Nuværende parkeringsfaciliteter omfatter 150 P-pladser foran hovedindgangen og ca. 25.000 m2 græsareal
bag Hal 3. Maximal godkendt personbelastning i hallerne er 4.700 personer.

Ved større arrangementer fyldes de primære pladser hurtigt og gæsterne finder typisk alternative
parkeringsmuligheder til gene for trafikafviklingen omkring hallerne og til gene for nabovirksomhederne.
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Sikrer/udbygger den fysiske infrastruktur for en af kommunens selvejende institutioner.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Nej
Konsekvenser for service til borgerne:
Bedre faciliteter for besøgende i messecenteret, bedre trafikafvikling i området og færre gener for naboer til
messecenteret.
Personalemæssige konsekvenser:
Nej
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Nej
Afledt ændring i taksten for området:
Ej relevant

