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1 Deltagere 
Visionsseminaret var tilrettelagt som et inviteret møde. Følgende deltog: 

Leo Larsen, Ældrerådet  
Poul Erik Bendixen, borger i midtbyen  
Fritz Jørgensen Skytte, Afdelingschef, Regionshospital Viborg  
Henning T. Lauritzen, Midtjyllands Vognmandsforening  
Ejner Bank Andreasen, Viborg Handel  
Bjørn Kristensen, Viborg Taxa  
Søren Kjær, Viborg Taxa 
Anny Larsen, Ældrerådet  
Bent Dahlgaard, Handicaprådet 
Bent Jensen og Rie Christiansen, Dansk Cyklist Forbund 
Asbjørn Heide, Rotary 
 
Fra Teknisk Udvalg deltog: 
Benny Ragner 
 
Fra forvaltningen deltog: 
Britt Bak Odgaard, civilingeniør, Trafik og Veje  
Per Christensen, chef for Trafik og Veje  
Helle Gravesen, arkitekt, Plan  
Thorkild Vestergaard, civilingeniør, Trafik og Veje 
 
 
COWI var repræsenteret ved Ole W. Jensen, Rasmus Cassøe og Anne Iversen 
Hansen 
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2 Overordnede synspunkter 
 
Kvaliteter i Viborgs trafikale situation: 
 
• Der er en meget begrænset mængde tung trafik i bymidten, og kun plads til 

den vareindlevering og renovation, der er nødvendig. 

• Ringvejssystemet aflaster bymidten. 

• De ansatte på Regionshospitalet bruger deres "private" p-pladser ved bane-
graven, og belaster derfor ikke bymidtens pladser ved gågaden. 

• Der er tilstrækkeligt med parkeringsmuligheder i den centrale bymidte, 
men man skal måske lede lidt efter dem. 

• Det er bymiljøet, der sælger byen, og der er en kvalitet i at have små, 
kringlede gader, der ikke er nemme at finde rundt i for udefrakommende. 

Udfordringer og forbedringspotentialer: 
 
• Det er svært at finde rundt i Viborgs bymidte, hvis man ikke er stedkendt, 

og det er svært at guide folk ud fra f.eks. Nytorv mod vest. Turister har 
svært ved at finde Domkirken - måske skulle man tilbyde en guideservice, 
eller skilte bedre? 

• Der er mange parkeringsmuligheder, men de ligger spredt og skjult, og der 
er ingen henvisning til dem. De ansatte i bymidten bør ikke optage de par-
keringspladser, der er lettest at finde. Turister finder ikke selv frem til par-
keringspladsen ved Preislers Plads. 

• Det er lige før vi forventer "at have bilen med ind i butikken" og det er ik-
ke rimeligt. Men det er en kvalitet, at man kan parkere i forholdsvis kort 
afstand til de mål, man har i midtbyen. 

• Flytningen af Rådhuset vil give mere plads til anden parkering. 

• Omfartsvejen er blevet en "Margueritrute", der gør det attraktivt at køre ind 
gennem byen. Fremkommeligheden ad omfartsvejen er ikke tilstrækkelig 
god. 

• Rutebusserne bør væk fra midtbyen/nedre Gravene. 

• Rundkørslen ved Holstebrovej/ Vestre Ringvej er en flaskehals 
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• Cyklisterne tager deres cykler med ind gennem gågaden og stiller dem ved 
butiksdøren. Der mangler cykelparkering ved Sct. Mathias Gade og i gå-
gaderne. 

• Butikkerne i gågaden overholder ikke alle Gaderegulativet, og der er derfor 
steder, hvor handicappede har svært ved at komme frem for udstillede va-
rer og skilte. 

• Hjultorvet er ikke hyggeligt. Det bruges primært af unge skatere og lig-
nende samt til udeservering. 

3 Pointer fra grupperne og den efterfølgende opsamling 
 
Busterminalen. Skal den flyttes fra Trappetorvet, og skal nedre Gravene frihol-
des for busser for at tilgodese en gågadering? Der var ikke konsensus på dette 
punkt. 
 
• "Hvorfor skal busserne absolut flyttes fra Trappetorvet?". Gågaderne er et 

mål for især ældre, der benytter busserne, og det er derfor vigtigt, at der er 
busstop nær gågaderne. 

• Det er vigtigt ikke at glemme hensynet til de borgere i Viborgs opland som 
er afhængige af busserne. 

• Terminalfunktionen kan måske placeres i Jernbanegade i tilknytning til 
Mathiascentret? 

• Terminalen bør ikke flyttes fra Trappetorvet, men ruterne kan måske æn-
dres, så Gravene aflastes (især nedre Gravene). 

• Busterminalen skaber liv i området - også på tidspunkter hvor butikkerne er 
lukket. Det giver større tryghed ved at færdes i området. 

• Shuttlebusser blev nævnt som en mulighed i bymidten og fra banegården. 
Det er ikke attraktivt for ældre at skulle skifte, og shuttlebusser er en dyr 
løsning. 
 

Nytorv. Skal der ske ændringer, nu hvor kommunens funktioner flytter? 

• St. Sct. Hans Gade er smal, og det kan være svært at finde ud fra Nytorv 
igen p.g.a. af de mange ensretninger og gågader. Der bør stadig være mulig-
hed for at køre over Nytorv, men på de gåendes præmisser. 

• Hvis Nytorv lukkes for biler, kan Reberbanen måske anvendes, hvis ensret-
ningen vendes. Alternative ruter kan være Ll. Sct. Hansgade/ Sct. Mogens 
Gade og en gennemkørselsret for taxaer. 

• Nytorv er mere egnet til torvemarked end Hjultorvet, da det er en flad plads.  

• Måske kan Stiftsmuseet flyttes til de kommunale bygninger på Nytorv, så 
bygningen på Hjultorvet frigøres til et mere udadvendt formål? 
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• Hvis parkeringen på Nytorv nedlægges, skal pladserne genetableres et sted i 
nærheden. 

• Der er parkering i gårdrummene, som tilhører kommunen, men alle kan be-
nytte dem uden for kommunens åbningstid. Det kan der gøres bedre op-
mærksom på. Nogle af pladserne kan måske blive en del af den offentlige 
parkering, hvis de nye funktioner ikke er så parkeringskrævende, som kom-
munen er i dag. 

 
Regionshospitalet og ny vejføring i Banegraven. 
 
• Det er godt, at hospitalet vender sin indgang. Det vil sikkert aflaste Told-

bodgade, som propper til, når de ansatte møder eller får fri fra hospitalet. 

• Den kommende vej i banegraven kan udformes på flere måder. Kan den 
lægges på nordsiden af sporene, som et nyt spor 0? Det er på denne side, den 
skal bruges, men så kan den ikke betjene byomdannelsesområdet mod syd. 

• Koblingen mellem storcentret og midtbyen er vigtig. 

• Tilkoblingen til Holstebrovej er en udfordring, som kan løses på flere måder. 
Måske kan banetunnellen bruges? 
 

Cykeltrafikken 
 
• Der er gode øst-vestforbindelser, men dårlige nord-syd.  

• Cykelparkering skal tænkes ind i gågadeprojektet som små lommer nær cyk-
listernes mål. 
 

Stiforbindelser og smutveje 

• Stirute gennem porten ved turistbureauet - til gårdarealer ved springvand - 
gennem Den gamle stiftsamtmands have - port i nordende af St. Sct. Hans 
Gade - tværs over St. Sct. Hans Gade - port og areal mellem Vægtertorvet 
og St. Sct. Hans Gade og port til Vægtertorvet  

• Stirute fra Sct. Mogens Gade ved Statsadvokaturen gennem haveanlæg til 
nuværende P-plads bag kommunens bygninger til ovennævnte stirute  

• Stirute fra Nytorv gennem gårdarealer ved den tidligere Svaneapotek til 
Gravene ved Birkegården eller førstnævnte rute - der er to muligheder  

• Stiruter mellem Vestergade og Sct. Mathias Gade - der er et par muligheder  

• Stirute fra Preislers Plads gennem gård bag Cafe Arthur til Vestergade - vi-
dere gennem gård til Gravene  

• Stirute gennem Vendersgade karreen mellem Gravene og Vendersgade  

• Stirute mellem Sct. Mathias Gade ved Kompagnistræde og Sorte Brødre kir-
ke 
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Øvrigt 
 
• Vejvisningen bør forbedres - øget skiltning kan dog være i konflikt med vej-

reglerne. 

• Kaserneområdet skal fortsat være åbent for gennemkørsel. 

• Kan der gøres bedre opmærksom på de mange smutveje for fodgængere, 
som midtbyen rummer? Middelaldermarkedet viste, at der er mange spæn-
dende muligheder, som kunne benyttes mere. 

• Det er uhensigtsmæssigt, at optikere, læger og andre sundhedsfunktioner 
placerer sig i gågaderne, da taxaerne ikke må køre ind og disse funktioner 
derfor bliver svært tilgængelige for ældre og gangbesværede. 

• Tilgængelighed er vigtig. Både indretning af gaderum, belægninger, place-
ring af udstillingsvarer, cykler osv. skal være i orden. 

• Betalingsparkering kommer nok. OK, hvis det kan skaffe mere tilgængelig 
parkering centralt i bymidten. 

• Det grønne element og vandet i byen bør styrkes, så der bliver grobund for 
mere byliv. 
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