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Indhold

Viborg Midtbyplan er udarbejdet af Viborg Kommune i samarbejde med COWI

Læsevejledning

Viborg Midtbyplan er Byrådets forslag til en vision og overordnet struktur for midtbyen. 
Planen indeholder principper, inspiration og idéer til, hvordan midtbyen kan udvikle sig.      
Viborg Midtbyplan er tænkt som et idékatalog og oplæg til kommende kommune- og lokal-
planlægning og vil danne grundlag for vurdering af aktuelle projekter og planforslag.

Viborg Midtbyplan er opdelt i en række overordnede afsnit, der omhandler midtbyens hoved-
struktur og principper for f.eks. trafi k og detailhandel. Herefter følger en gennemgang af de 
enkelte bydele med udvalgte nedslagspunkter, hvor der skitseres ideer til, hvordan området 
kan udvikle sig i fremtiden. En række af de viste idéskitser tager udgangspunkt i konkrete 
idé- og projektforslag.

Planens mange idéskitser har dannet baggrund for en overordnet vurdering af trafi k- og 
parkeringsstrukturen I Viborg Midtby. Der er endvidere foretaget en foreløbig vurdering af 
detailhandelsstrukturen og det fremtidige arealbehov for detailhandlen.

Når planens idéskitser konkretiseres i eventuelle projektforslag, skal der foretages en 
nærmere vurdering af projektets visuelle tilpasning til omgivelserne, ligesom de afl edte 
trafi kale konsekvenser skal vurderes nærmere.  

Midtbyplanens forslag til en trafi kal hovedstruktur forventes desuden at danne afsæt for en 
fremtidig samlet trafi kplan for Viborg by.

Til inspiration og for at illustrere nogle af midtbyplanens ideer er der indsat fotos, der ikke alle 
er fra Viborg. Tak for lån af fotos til NCC/schmidt hammer lassen, Henning Larsen Architects, 
COWI og Henrik Laursen.  
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FORORD

En levende, mangfoldig og oplevelsesrig 
midtby

Viborg er kommunens hovedby - Viborg 
midtby dens pulserende hjerte. 

Livet i midtbyen er mangfoldigt. Nogle bor 
eller arbejder her, andre kommer for at 
handle, opleve byen eller benytte byens 
brede udbud af kultur, service og uddannels-
er – alle er med til at forme byen og skabe 
det liv, vi oplever her. Her fi ndes et udbud af 
aktiviteter, vi ikke fi nder andre steder i kom-
munen. 

Og Viborg midtby har også andet at byde 
på: Byen har en enestående historie, og 
både den og egnens storslåede natur kan 
opleves helt inde i hjertet af byen. 

Byggeaktiviteten i de senere år har været 
høj og ønskerne om at bygge i Viborg midt-
by er fortsat mange. Det er nu 16 år siden 
den seneste midtbyplan for Viborg blev 
vedtaget, og der er siden foretaget mange 
private og kommunale investeringer, som 
har fornyet og forskønnet bymiljøet. Der har 

derfor været behov for på ny at se de mange 
muligheder, ønsker og behov i sammen-
hæng og fastlægge en ny langsigtet vision 
for midtbyens udvikling.

Midtbyplanen for Viborg er Byrådets forslag 
til en vision og overordnet struktur for 
vores fælles midtby. Planen rummer også 
et idékatalog med forslag til udvikling og 
fornyelse af både bygninger, torve og in-
frastruktur. 

Med midtbyplanen vil vi sikre gode ud-
viklingsmuligheder for byens handels- og 
erhvervsliv, for uddannelsesmiljøet, oplev-
elsescentret og turismen, og frem for alt vil vi 
videreudvikle Viborg midtby som en levende, 
mangfoldig og oplevelsesrig midtby til glæde 
for kommunens borgere.

Byen og behovene er under konstant 
forandring, og der opstår hele tiden nye 
muligheder, som vi vanskeligt kan forudse. 
En detaljeret plan for midtbyens udvikling vil 
hurtigt være uaktuel. Vi har derfor lavet en 
mere principiel plan, der kan inspirere pri-
vate investorer og gøre os parate til at gribe 
muligheden, når de gode projekter kommer. 

Midtbyplanen er blevet til i samarbejde med 
repræsentanter fra byens handelsliv, turis-
me, erhvervsliv, kulturliv og uddannelser. 
Også rigtig mange borgere er kommet med 
idéer og har givet deres mening til kende i 
debatten. 

Det har været en spændende og inspireren-
de proces, hvor mange idéer og forslag er 
blevet indarbejdet i den endelige plan. 

Viborg Kommunes muligheder for med 
egne økonomiske midler at skabe en gen-
nemgribende forandring af midtbyen er 
begrænsede. Langt hovedparten af de idéer 
og muligheder, planen omhandler, vil derfor 
skulle udnyttes af private bygherrer. 

Som kommune kan vi medvirke til fornyelsen 
af midtbyen ved de muligheder og den in-
spiration, vi giver gennem planlægningen, 
ved de investeringer, vi foretager i veje og 
offentlige rum, og når Kommunen selv er 
bygherre. 

Sammen med vedtagelsen af midtbyplanen, 
har Byrådet besluttet, at der skal udarbejdes 
forslag til fi re nye initiativer, der understøtter 
midtbyplanens visioner:

En samlet trafi kplan for Viborg midtby• 
En designmanual for det offentlige rum • 
En arkitekturpolitik for Viborg midtby• 
En byplankonkurrence om udvikling og • 
omdannelse af baneterrænet i Viborg 
midtby.

Midtbyplanen sikrer en overordnet sammen-
hæng i arbejdet med at forny og forskønne 
Viborgs bymidte, og de fi re nye initiativer 
sikrer, at der skabes gode rammer for, at 
planens intentioner kan føres ud i livet til 
gavn og glæde for alle Kommunens borgere 
og vores mange gæster.

God læselyst!

Med venlig hilsen 

Johannes Stensgaard, Borgmester

April 2009
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Planen omfatter:

Midtbyplanen omfatter byområdet mellem 
søerne, baneterrænet, Indre Ringvej og Gl. 
Skivevej/Sct. Ibs Gade. 

Planens hovedvægt ligger på områder, hvor 
funktionerne henvender sig til et stort opland. 
Områder, der har mere privat eller lokal ka- 
rakter, som et boligområde, behandles kun  
helt overordnet i planen.
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Sep. – okt. 2007

Nov. 2007

Dec. 2007– 
juni 2008

Aug. – sep. 2008

Okt. 2008 –      
april 2009

Den seneste midtbyplan for Viborg er fra 
1993. Mange af planens tiltag er realiseret. 
Der er nu behov for at forny planen. 

Der er gennem de seneste år sket en stor 
fornyelse af midtbyen. Bygninger er blevet 
renoveret eller erstattet af nye, byrum har 
fået ny belægning og indretning og større 
områder, der er frigjort fra deres oprindelige 
funktion, er omdannet til nye byområder. 
Til eksempel er militæret frafl yttet Viborg 
Kaserne, og hospitalsfunktionerne er fl yttet 
fra en stor del af Søndersøparken. Begge 
områder er i dag planlagte til nye formål, og 
en del af byggemulighederne er realiseret. 

I de kommende år ser fornyelsen ud til at 
fortsætte. Et nyt rådhus etableres på den 
tidligere hjemmeværnsgrund ved Prinsens 
Allé, en række uddannelser samles i en ny 
stor uddannelsesby på kasernen, og hvor 
det tidligere slagteri ved Toldbodgade lå, for-
ventes etableret en ny bebyggelse til større 
butikker og liberale erhverv. Yderligere en 
lang række projekter i midtbyen er på vej 
mod realisering.

Der er fortsat byggemuligheder i midtbyen.
Men med de begrænsninger en bevarings-
værdig bymidte giver og den vækst, Viborg 
gennem de senere år har oplevet, er det 
nødvendigt at prioritere, hvad der skal have 
plads i bymidten og aktivt søge at skabe 
omdannelsesmuligheder, der kan opfylde 
nyopståede behov. Med denne plan er 
begge dele i fokus.

Planlægningen skal også imødegå en række 
andre udfordringer:

Detailhandel

Efter en ændring af planlovens bestem-
melser omkring placering af butikker er der 
behov for at sikre arealer til større butikker 
i midtbyen. Butikkernes størrelse gør dem 
vanskelige at indpasse i en bevaringsværdig 

bystruktur, hvilket i praksis peger på at plac-
ere dem uden for gågadeområdet. Samtidig 
er det væsentligt, at butikkerne placeres 
tæt på det eksisterende butiksområde, så 
de understøtter dette i stedet for at blive et 
konkurrerende center. 

Byrum

I de kommende år vil der være behov for at 
forny belægninger og indretning af gågader 
og udvalgte torve. Planen giver et bud på 
vigtige byrums fremtidige funktion, og de ses 
i en overordnet sammenhæng.

Forestillingen, om hvad der er godt bymiljø, 
har ændret sig de senere år. Hvor det tid- 
ligere var vigtigst at kunne parkere lige 
foran butikkens dør, viser blandt andet den 
forudgående debat om midtbyplanen, at der 
i dag er et udbredt ønske om at prioritere 
bymiljø på udvalgte torve og pladser højere 
end trafi k og parkering. 

Trafi k og parkering

Også infrastrukturen trænger til et eftersyn. 
Trafi kafviklingen i midtbyen fungerer rimeligt 
i dag. Man kan køre til og gennem det meste 
af midtbyen, og myldretidstrafi kken er be-
grænset. Bilismen er dog generelt stigende, 
og hvis der gennemføres en fortætning af 
midtbyen og trafi kken igennem midtbyen øn-
skes reduceret, må trafi kbelastningen på det 
omliggende vejnet ventes at stige mærkbart. 

Derfor indgår trafi kstrukturen som en 
væsentlig del af planen

Viborg er velforsynet med parkering. Allige-
vel oplever butikskunder til tider at det er 
vanskeligt at fi nde en ledig plads. Det kan 
skyldes, at pladserne ligger for spredt, så 
det er svært at overskue, hvor der er ledige, 
eller at pladserne anvendes forkert. Med 
denne plan er der forslag til at gøre det 
bedre.

Forarbejde 
4 temagrupper drøfter en række centrale spørgsmål om Viborg midtby. På baggrund 
af gruppernes drøftelser udarbejdes et debathæfte, der godkendes af Byrådet.

Debat
Byrådet inviterer til debat på baggrund af debathæftet. 
Som led i debatten afholdes et borgermøde.  
I debatfasen afholdes desuden et ”planværksted”, hvor kommunen inviterer en bred 
vifte af personer til at tegne 2-3 udkast til en plan for midtbyen. Disse skitser præsen-
teres først på borgermødet og siden for Byrådet.
Som afslutning på debatfasen afholder Byrådet et temamøde om den fremtidige ud-
vikling af Viborg midtby. 

Forslag til midtbyplan for Viborg 
De indkomne forslag og idéer fra fordebatten sammenfattes og fremlægges til politisk 
drøftelse. De første oplæg til planens principper og bydelsplaner forelægges til politisk 
behandling. Herefter er der udarbejdet et samlet forslag til midtbyplan, hvor Byrådet 
foreslår, hvordan Viborg midtby skal udvikle sig. 

Debat om midtbyplanforslaget 
Planforslaget fremlægges i offentlig debat i 4 uger. 
I debatfasen afholdes borgermøde, hvor planforslaget præsenteres og debateres.

Endelig vedtagelse  
De indkomne bemærkninger og forslag opsamles og fremlægges til politisk drøftelse. 
Planforslaget tilrettes. Den endelige midtbyplan vedtages af Byrådet i april 2009.

Opfølgning
Principperne i planen danner oplæg ved kommende kommuneplanlægning. 
Projektforslag vurderes i forhold til planens intentioner og principper, ligesom lokal-
planer vil tage udgangspunkt heri.
Ved budgetlægning og i forbindelse med de årlige plankonferencer kan mulige initia-
tiver gennemgås med henblik på evt. at igangsætte elementer fra planen.

PROCES FOR MIDTBYPLANEN

STATUS OG UDFORDRINGER
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Viborg skal være en kommune med gode 
muligheder for at bo, uddanne sig og ar-
bejde, og hvor borgerne har adgang til en 
mangfoldighed af kultur-, fritids- og natur-
oplevelser

Dette er et af de centrale mål i visionen 
for Viborg Kommune. Sagt med andre ord 
er det et overordnet mål for udviklingen af 
kommunen, at borgerne også i fremtiden har 
noget at leve godt af, noget godt at leve i og 
noget godt at foretage sig i fritiden. 

Viborg Midtbyplan tager afsæt i visionen og 
udviklingsstrategien for Viborg Kommune. 
Med planen giver Byrådet et bud på, hvor-
dan de overordnede mål kan omsættes til 
konkrete planer og initiativer for udviklingen 
af Viborg midtby.

Som i andre større byer fi ndes i Viborg 
midtby en større variation og koncentration 
af funktioner end i de øvrige dele af byen. 
Et stort udbud er i sig selv en kvalitet, idet 
det giver en bedre service for borgerne, 
Variationen giver også en mere spændende 
by med fl ere oplevelser og er grundlaget for 
en midtby, der opleves levende, også efter 
butikkernes lukketid.

Også byens historie og det landskab, Viborg 
er opstået i, har givet byen særlige kvaliteter, 
der kan opleves i byens huse, gadeforløb, 
parker m.m. 

Med denne plan videreudvikles rammerne 
for Viborg midtby som en levende, mang-
foldig og oplevelsesrig by med et stærkt 
handels- og servicecenter, uddannelsesmiljø 
og oplevelsescenter. 

ET ATTRAKTIVT,  DYNAMISK HANDELS- 
OG SERVICECENTER

Viborg midtby rummer et bredt udbud af 
erhverv og service. Her fi ndes kommunens 

største detailhandelscenter, koncentreret 
omkring gågaderne i den centrale midtby, 
samt et stort udbud af privat service og libe-
rale erhverv. Indenfor offentlig service fi ndes 
institutioner som Regionshospitalet Viborg, 
Region Midt, Vestre Landsret mm.

Et stærkt handels- og servicecenter er til 
gavn for borgerne. Det giver adgang til et 
stort udbud af service inden for et koncen-
treret område og mange attraktive arbejds-
pladser og det gør det lettere at trække nye 
virksomheder til området.

Med midtbyplanen ønsker vi at skabe ram-
mer for den fortsatte udvikling af Viborg som 
kommunens primære handelscenter og et 
stærkt regionalt handels- og servicecenter.

Det vil vi gøre ved at:

• sikre udviklingsmuligheder for detailhan-
delen ved at give mulighed for at etablere 
de butikstyper og -størrelser, der efter-
spørges, ved tilpasning af den eksiste-
rende butiksbebyggelse og ved udlæg af 
nye butiksområder, ved at forøge butiks-
tætheden omkring gågaderne og gøre 
handelsmiljøet mere rigt på oplevelser

• skabe udviklingsmuligheder for service 
og liberale erhverv i en zone omkring 
butiksområdet. Her er trafi kalt let adgang 
og en stadig strøm af mennesker. På sigt 
kan der blive mulighed for at udvikle et 
miljø i banegraven for liberale erhverv

• sikre rammer for udvikling af den ek-
sisterende offentlige service og skabe 
mulighed for at tiltrække fl ere regionale 
centerfunktioner

• forbedre rammerne for at drive erhverv 
ved at sikre gode parkeringsforhold og 
lette adgangsveje for såvel biler, cyklister 
som kollektiv trafi k 

VISION
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VISION

Viborg midtby videreudvikles som en levende, mangfoldig og oplevel-
sesrig midtby med et stærkt handels- og servicecenter, uddannelses-

miljø og oplevelsescenter

ET STÆRKT UDDANNELSESMILJØ

Viborg midtby rummer fl ere uddannelsesin-
stitutioner, der trækker mange studerende 
til byen. Konkurrencen om de studerende 
er stigende, og det er nødvendigt at kunne 
tilbyde et attraktivt uddannelsesmiljø for 
også i fremtiden at fastholde en god søg-
ning til uddannelserne. Mange studerende 
er tilfl yttere med en begrænset økonomi og 
har derfor et særligt behov for steder, hvor 
man kan mødes og opholde sig, uafhængigt 
af økonomi.

For at styrke uddannelsesmiljøet er det 
besluttet at samle fl ere uddannelsesinsti-
tutioner i en ny ”uddannelsesby” på den 
tidligere kaserne i Viborg. Uddannelsesbyen 
bliver dermed nabo til det kreative miljø om-
kring Animationsskolen og en kollegieby, der 
er under opførelse. 

Med midtbyplanen ønsker vi at gøre det 
mere attraktivt for studerende at bosætte 
og uddanne sig i Viborg, ikke mindst ved at 
skabe rammer for et stærkt ungdoms- og 
uddannelsesmiljø i midtbyen.

Det vil vi gøre ved

• fortsat at sikre udviklingsmuligheder for 
uddannelsesmiljøet på kasernen, blandt 
andet ved at øremærke et større areal til 
uddannelsesformål som uddannelsesin-
stitutioner og kollegier

• at skabe grundlag for at udvikle nærmil-
jøet omkring uddannelsesinstitutioner og 
kollegier og i midtbyen generelt med de 
studerendes behov for uformelle, ”billige” 
mødesteder for øje 

• at udpege byrum med plads til aktiviteter, 
der appellerer til unge som koncerter, 
open air biograf, sport, streetbasket og 
lignende

OPLEVELSER PÅ INTERNATIONALT 
PLAN 

Viborg midtby rummer en række kulturelle 
og sportslige fyrtårne. Inden for sportens 
verden drejer det sig primært om håndbold- 
og fodboldklubberne, mens en række større 
og mindre kulturhuse, teatre, spillesteder, 
museer og gallerier tegner midtbyen på det 
kulturelle område. Hvert år gennemføres 
desuden fl ere tilbagevendende arrange-
menter i midtbyen, særligt inden for løb og 
børnekultur. 

En stor del af midtbyens sports- og kultur-
institutioner er samlet i et oplevelsescenter 
omkring Viborg Stadioncenter og Tinghal-
len, mens de øvrige er fordelt over resten af 
midtbyen.

Byen byder også på oplevelser af mere 
uformel karakter. Ikke mindst den ældre og 
bevaringsværdige del af Viborg midtby og 
byens grønne områder ved søerne, begej-
strer både lokale og turister.

Med planen ønsker vi at sikre gode rammer 
for at videreudvikle de sports- og kulturop-
levelser, der allerede eksisterer – og skabe 
grundlag for nye, så Viborg midtby opleves 
som et dynamisk og varieret midtpunkt 
for kultur og sport med mangfoldighed og 
kvalitet i oplevelserne.

Det vil vi gøre ved

• fortsat at udvikle området omkring Ting-
hallen og Viborg Stadioncenter som et 
samlet oplevelsescenter for kultur og pro-
fessionel idræt med udviklingsmuligheder 
for eksisterende og nye institutioner

• at udvikle rammerne for afholdelse af ar-
rangementer, både indendørs og uden-
dørs

• at skabe grundlag for en mangfoldighed 
af oplevelser særligt for handlende og 
turister i gågade- og bevaringsområdet, 
f.eks. ved en fortsat udvikling af områ-
dets kulturinstitutioner, torve, arkitektur, 
ved brug af kunst i byens rum mm.

BØRNENES OG BØRNEKULTURENS BY 

På kaserneområdet fi ndes et udviklingscen-
ter for børnekultur. Hvert år holdes mange 
arrangementer for børn – en stor del af dem 
fi nder sted i midtbyen. Det er Byrådets ambi-
tion at være nationalt og internationalt kendt 
som udviklingscenter for børnekultur.

Med midtbyplanen ønsker vi at fremme og 
synliggøre børnekulturen i Viborg midtby.

 Det vil vi gøre ved

• fortsat at sikre udviklingsmuligheder for 
børnekulturen på kasernen 

• at gøre det synligt, at Viborg er børnenes 
by ved at tænke børns ønsker og behov 
ind ved indretning af byens rum 

VIBORG - EN GOD BY AT BO I

Viborg midtby er rig på boliger. I midtbyen 
fi ndes fl ere rene boligområder som f.eks. 
området mellem Vesterbrogade og Skotten-
borg, der primært rummer boliger og lokal 
service som skole og børneinstitutioner. 
Også i de øvrige dele af midtbyen indgår 
boliger i blanding med andre funktioner. På 
kaserneområdet fi ndes alene boliger for 
studerende. 

Boliger i midtbyen har generelt en positiv 
indvirkning på bylivet, idet det øger oplev-
else af liv, giver tryghed, øger omsætningen 
i butikker i midtbyen, begrænser kriminalitet 
m.m. 

I disse år fi nder mange det attraktivt at bo 
i midtbyen, tæt på andre mennesker, på 
midtbyens kulturtilbud, kollektive trans-
portmuligheder og andre servicefaciliteter. 
Nærheden til de mange tilbud vil for nogle 
gøre hverdagen lettere og reducere både 
transportudgifter og rejsetider. I midtbyen 
fi ndes også et varieret udbud af boliger, 
både hvad angår størrelse, bygningskarakter 
og boligtyper. 

Midtbybeboere er dog også mere udsat for 
gener som trafi k, støj, et livligt natteliv m.m. 
I midtbyen har man ikke i samme omfang 
adgang til bolignære friarealer som i et tradi-
tionelt boligkvarter.

I planen vil vi fastholde en høj andel af bo-
liger i midtbyen og videreudvikle rammerne 
for midtbyen som et godt sted at bo. 

Det vil vi gøre ved

• at bevare de ”rene” boligområder og 
holde dem fri for byfunktioner, der hen-
vender sig til et større opland 

 • at søge at skærme områderne for trafi k 
og støj samt ved at bearbejde overgan-
gen til øvrig by

• at bevare eksisterende boliger i de 
blandede byområder, at give mulighed 
for at indpasse nye boliger samt at sikre 
indretning af gode friarealer i tilknytning 
hertil

• at indrette byens torve og pladser, så de 
kan fungere som et supplement til bebo-
ernes private udeopholdsarealer
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KASERNEBLADET

STATIONSBLADET

BEVARINGS-
BLADET

SØBLADET

HANDELS-
CENTRET

Midtbyplanen tager udgangspunkt i en ind-
deling af midtbyen i bydele. Inddelingen, 
der er baseret på registrering af forskelle og 
ligheder mellem områder af byen, skal gøre 
det lettere at tale mere præcist om midtbyen. 

Nogle bydele rummer mange funktioner, der 
henvender sig til et stort opland, mens andre 
har mere privat eller lokal karakter som f.eks.
et boligområde.

Midtbyplanen omhandler primært de 
bydele, der har en høj andel af ”fællesfunk-
tioner”. Samlet illustreres de ved en blomst 
bestående af et center og 4 blade. Hver del 
af blomsten omfatter en bydel med sin egen 
karakter og funktion:

• Handelscentret

• Stationsbladet

• Kasernebladet

• Bevaringsbladet

• Søbladet

Bydelenes omtrentlige udstrækning fremgår 
af skitsen her på siden. 

Da områdernes funktion og bebyggelses-
struktur er forskellig, er udfordringerne for 
områderne også forskellige. Derfor behand-
les de i midtbyplanen hver for sig. 

Områderne fungerer også i høj grad 
selvstændigt - i en grad så muligheden for 
samspil mellem områderne ikke udnyttes 
optimalt. 

Med midtbyplanen fastholdes områdernes 
forskellighed, og samtidig er der fokus på at 
forbedre sammenhængen mellem bydelene.

PRINCIP: 

BLOMSTEN
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PRINCIP: 

BLOMSTEN
Midtbyen kan opdeles i fl ere bydele. Hver bydel har sin egen karakter og 
funktion. Med planlægningen fastholdes forskellene mellem disse, mens 
sammenhængen forbedres.

HANDELSCENTRET - BLOMSTENS HJERTE 
Hovedanvendelse: 
Butikker, boliger, offentlige institutioner, liberale erhverv 

Fokus på 

-    gode udviklingsbetingelser for detailhandel   
-    øget byliv   
-    fl ere oplevelser 
-    trafi kal fredeliggørelse

STATIONSBLADET 

Hovedanvendelse: 
Offentlig / almennyttig service, butikker, liberale 
erhverv, boliger. 

Fokus på 

-  området som udviklingsretning for detailhan-
del, særligt store butikker 

- omdannelsesmuligheder på slagterigrunden 
og i banegraven 

- mulighed for at skabe forbindelse til Marsk 
Stigs Vej-området på tværs af banegraven 

- mulighed for at anlægge en vej i banegraven 
som afl astning for den nuværende centerring 

KASERNEBLADET 

Hovedanvendelse: 
Uddannelse, liberale erhverv, fritids- og kulturformål, boliger, of-
fentlige formål mm. 

Fokus på 

- udviklingsmuligheder for professionel idræt, kultur og uddan-
nelse 

- prioritering af nye projekter - området er næsten udbygget 
- behov for friarealer og mødesteder omkring uddannelsesbyen
- bymæssighed omkring Tingvej 
- plads til den nødvendige parkering og at reducere gennemkø-

rende trafi k 

BEVARINGSBLADET 
Hovedanvendelse: 
Boliger, offentlige institutioner, turisme og kultur

Fokus på 

- bevaring af områdets kvaliteter 
- fl ere anledninger til at opholde sig og færdes i 

området 
- turisme
- forbedret sammenhæng til handelscentret

SØBLADET 

Hovedanvendelse: 
Kultur, turisme, rekreative aktiviteter, fritidsliv, 
natur. 

Fokus på 

- at forbedre oplevelse af sammenhæng tra-
fi kalt og visuelt mellem søbredden og beva-
ringsområdet 

- samle og evt. øge aktiviteterne omkring 
Borgvold og Brænderigården/Golfhotellet 
og forbedre forbindelsen mellem områderne 
indbyrdes
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Stationen

Korttidsparkering

Langttidsparkering

Regionshospitalet

Den fremtidige overordnede vejstruktur 
Midtbyen betjenes primært fra vest fra en udvi-
det centerring bestående af en ny vej i bane-
graven, Indre Ringvej og Gl. Skivevej.Center-
ringens østlige tangent (Sct. Ibs Gade og Ll. 
Sct. Mikkels Gade) giver kun adgang til en 
begrænset del af den østlige midtby omkring 
domkirken. Indenfor den nuværende center-
ring begrænses gennemkørende trafi k.

Prinsens Allé, Rødevej og Reberbanen er 
i nord ”tilbringerveje” til parkeringskoncen-
trationer omkring kaserneområdet og land-
sarkivet. Skottenborg giver fra vest adgang 
til parkering ved Fælledvej, landsarkivet og 
Preislers Plads, mens Banegårds Allé og Sct. 
Jørgens Vej giver adgang til Fischers Plads og 
slagterigrunden. Et nyt P-hus i bevaringsområ-
det kan få adgang fra Sct. Ibs Gade.

PRINCIP: 

TRAFIKAL HOVEDSTRUKTUR

Det overordnet vejnet i og omkring Viborg 
Centerringen består af Gl. Skivevej, Sct. Ibs 
Gade, Ll. Sct. Mikkels Gade, Toldbodgade, 
Jernbanegade, Boyesgade og Rødevej.
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PRINCIP: 

TRAFIKAL HOVEDSTRUKTUR

Viborg Midtby henvender sig – med kommu-
nens største handelscenter og et stort udbud 
af offentlig og privat service - til et stort 
opland. 

For kunder og brugere, der bor langt fra 
Viborg, er bilen ofte det foretrukne transport-
valg. Bor man nærmere Viborg, bliver andre 
transportformer som at cykle, gå eller tage 
kollektiv transport gradvist mere attraktive. 
Det er fælles for alle transportformer at god 
tilgængelighed er vigtig for at være et attrak-
tivt alternativ. 

Med midtbyplanen ønskes alle transportfor-
mer principielt tilgodeset. I praksis er det 
dog ikke altid muligt. Gågader giver f.eks. et 
behageligt og fredeligt bymiljø for gående, 
men medfører også store begrænsninger for 
bilister, cyklister, varebiler og den kollektive 
trafi k. I andre tilfælde kan en særlig indsats 
for én transportform dog gavne bredt. Eksem-
pelvis kan en særlig indsats, der får fl ere til at 
cykle, gavne ikke bare miljø og folkesundhed, 
men også skabe mere plads på veje og park-
eringspladser for de tilbageværende bilister. 

Med midtbyplanen gives et bud på en fremti-
dig overordnet trafi kstrategi for Viborg Midtby. 
I den videre trafi kplanlægning skal hensyn-
ene til de forskellige transportformer afvejes 
mod hinanden og ses i sammenhæng med 
andre faktorer som f.eks. trafi kkens indvirkn-
ing på miljø, bymiljø og trafi ksikkerhed.

Viborgs udvikling

Viborg er opstået ved søerne. Gennem 
tiden er byen vokset, og i og omkring de nye 
byområder er etableret nye veje, der trafi k-
betjener disse. De nye veje afl aster også 
midtbyen ved at lede dele af den gennem-
kørende trafi k udenom. 

Øst for midtbyen er forholdene anderledes. 
Her ligger søerne, der har begrænset byens 
udvikling i denne retning. Der er derfor ikke et 
tilsvarende afl astende vejnet øst for midt-
byen. 

Trafi kbetjening i dag 

Når man ser på et overordnet vejkort over 
Viborg, får man indtryk af at man som bilist 

kommer til midtbyen fra vest, hvor de over-
ordnede veje er. 

Men virkeligheden er anderledes. For selv 
om de store ringveje ligger vest for byen, 
er det nemmere og mere direkte for en stor 
del af trafi kken fra østbyen, Randers, Århus, 
Aalborg og Silkeborg at køre ind til og også 
uden om midtbyen ad vejene øst og syd om 
denne.

Desuden er det for mange trafi kanter det 
mest naturlige at køre frem til den historiske 
del af midtbyen fra Ll. Sct. Mikkels Gade og 
Sct. Ibs Gade. Der er derfor ligeså meget 
trafi k på Randersvej, Ll. Sct. Mikkels Gade 
og Gl. Århusvej som på Indre Ringvej. 

Syd om midtbyen er det specielt forbindelsen 
hen forbi stationen, som må holde for. Den 
fungerer som forbindelse mellem østbyen 
og oplandet omkring Holstebrovej. Samtidig 
giver den adgang til mange vigtige trafi kale 
mål i midtbyen, som Regionshospitalet, Sct. 
Mathias Centret og stationen. 

Trafi kproblemerne i Viborg midtby er da 
også i det daglige koncentreret om afvikling 
af trafi kken på disse trafi kårer. Specielt i 
myldretiden om eftermiddagen opstår der 
opstuvninger i rundkørslerne på den sydlige 
centerring med kødannelser og forsinkelser 
til følge.

omkring midtbyen. 

Hvis midtbyen udbygges med de skitserede 
byggemuligheder og dermed fl ere parke-
ringspladser, vil det eksisterende vejnet ikke 
være tilstrækkeligt til at afvikle den stigende 
trafi k. Og hvis der skal ske en trafi kal frede-
liggørelse af midtbyen, vil der blive presset 
yderligere trafi k ud på de i forvejen stærkt 
belastede forbindelser rundt om midtbyen. 
Det vil derfor med al sandsynlighed blive 
nødvendigt at udbygge vejnettet.

Et bud på en fremtidig overordnet trafi kplan-
lægningsstrategi, der medvirker til at sikre 
en god trafi kafvikling og reducere kørsel i 
midtbyen, kan være at:

1. Vejnettet udbygges og reguleres, så 
trafi kanterne så vidt muligt ledes frem til 
midtbyen fra vest. Herunder reguleres 
indfarten fra Århusvej, så trafi kanter ledes 
direkte over i Ydre og Indre Ringvej. End-
videre søges trafi k-kapaciteten på Indre 
Ringvej forbedret og større nye byggerier 
og p-anlæg betjenes så vidt muligt fra 
vest.

2. Vejnettet øst og syd om midtbyen regu-
leres, så det ikke er så attraktivt at køre 
igennem eller at betjene midtbyen derfra.

3. For at sikre en acceptabel trafi kafvikling 
på vejforløbet forbi stationen kan det 
overvejes at anlægge en vejforbindelse i 
banegraven syd for banen. Vejen kan fun-
gere som afl astningsvej for den gennem-
kørende trafi k på tværs af midtbyen og 
kan betjene afl astningsparkeringsarealer 
syd for banen og en udvidelse af Regions-
hospitalet.

 Den nuværende centerring udvides der-
efter på sigt mod syd og vest til at omfatte 
den nye vej i banegraven, Indre Ringvej, 
Gl. Skivevej, Sct. Ibs Gade og Ll. Sct. 
Mikkels Gade.

4. For at reducere den gennemkørende 
trafi k yderligere kan vejnettet indenfor 
den nuværende centerring i princippet 
gøres blindt med ”sonder” overvejende 
ind fra vest til de store p-anlæg i hjertet af 

bymidten. Der kan evt. fastholdes sive-
muligheder, som ikke lægger op til større 
gennemfartstrafi k. 

5. Af hensyn til bymiljøet i den historiske del 
af midtbyen begrænses og på sigt forhin-
dres gennemkørende trafi k over Nytorv og 
Domkirkepladsen.

I fremtiden skal bilister ledes frem til midtbyen 
fra vest

Biltrafi kken angriber idag midtbyen ligeligt fra 
alle sider

Viborg fra vest 

Med midtbyplanen lægges op til en fortæt-
ning og trafi kal fredeliggørelse af midtbyen. 
Begge forhold vil påvirke trafi kafviklingen i og 

Adgangsveje til midtbyen

P-pladserne i midtbyen ligger godt gemt af 
vejen. Der er mange indgange, vejen frem 
til dem kan være svær at fi nde og det er 
nødvendigt at køre rundt for at fi nde ud af, 
hvor der er en ledig plads. Det giver megen 
cirkulationstrafi k.

Allerede ude ved Indre Ringvej skal det være 
nemt at overskue parkeringssituationen i 
midtbyen og vælge den rigtige rute frem til en 
ledig plads, så tæt på målet som muligt.

Dette kunne gøres ved at udnævne de 
væsentligste indfaldsveje fra den nye center-
ring til midtbyens ”adgangsporte” og regulere 
vejene herfra til p-pladserne – ”tilbringerve-
jene”, så de så direkte som muligt fører ind til 
de store parkeringskoncentrationer. 

Ved adgangsportene på den nye centerring 
kunne det med skiltning eller anden elek-
tronisk information (herunder GPS teknologi) 
vises, hvor der er ledige pladser, og hvordan 
man kommer frem til dem. 

Parkeringspladserne ordnes i veldefi nerede 
sektioner med ukomplicerede tilkørsels-
forhold og klar information om pladsernes 
anvendelse. 
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Parkering, fodgænger- og cykelrutenet 

Ny parkering samles i større enheder. De 
centrale parkeringspladser søges reser-
veret til korttidsparkering for bl.a. kunder 
og turister, mens de øvrige ikke pålægges 
tidsrestriktioner.

Fra parkeringspladserne gives adgang til et 
sammenhængende fodgængernet, stort set 
uden krydsende biltrafi k.

Fodgængernettet etableres med de eksis-
terende gågader som kerne og med forlæn-
gelser mod øst hen over den historiske 
bydel og videre til Borgvold og søerne, mod 
nord til landsarkivet, kaserneområdet og 
parkering på Fælledvej og mod sydvest til 
stationen via slagterigrunden.

Der sammensættes et cykelrutenet bestå-
ende af eksisterende cykelstier, stille gade-
strækninger, hvor biltrafi kken begrænses, 
og passager, hvor cyklisterne må trække 
cyklen.

PRINCIP: 

TRAFIK OG PARKERING
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PRINCIP: 

FRA BILIST TIL FODGÆNGER

Parkering

Der fi ndes i dag ca. 5.000 offentligt tilgæn-
gelige parkeringspladser i midtbyen. 2.000 
private og 3.000 offentlige. 

Der er få restriktioner på brugen af de offent-
ligt tilgængelige pladser. Alle er gratis. Der er 
tidsbegrænsninger på de mest centrale plad-
ser, men på trods af kontrollen vælger en del 
at langtidsparkere her i stedet for at parkere 
i fjernere dele af midtbyen. 

Det medfører en dårlig udnyttelse af den 
samlede parkeringskapacitet. De, som kom-
mer først om morgenen, optager de mest 
centrale pladser det meste af dagen. Og 
kunder, turister og besøgende med kort-
varige ærinder må søge længere væk fra 
centrum for at fi nde en plads. Denne situ-
ation opfattes som om, der er mangel på 
parkering.

Ordnede forhold

Tidsbegrænsninger, p-afgifter og p-kontrol 
er redskaber, der kan bruges til at regulere 
brugen af den enkelte parkeringsplads. 

I fremtiden kan reguleringen f.eks. ske 
således:

1. Offentligt tilgængelige p-pladser i og om-
kring butiksområdet i centrum, heriblandt 
p-pladserne på Fischers og Preislers 
Plads og slagterigrunden, søges reserve-
ret til korttidsparkering. Brugen af plad-
serne reguleres ved størrelsen af p-afgift 
og/eller tidsbegrænsningens varighed, så 
der altid er ledige pladser.

2. Længere væk fra midtbyens centrum 
-  i banegraven, ved landsarkivet, på 
kaserneområdet og i bevaringsområdet - 
indrettes parkeringspladser uden restrik-
tioner til længerevarende parkering.

3. Fremtidige p-pladser anlægges så vidt 
muligt i større samlede anlæg med gode 
tilkørselsforhold, mens spredt parkering i 
de mest centrale områder søges be-
grænset. Nye p-pladser søges etableret 
i p-huse på de under 1. og 2. nævnte 
lokaliteter.

4. Der udvikles et p-informationssystem, 
der med skilte, eller elektronik, f.eks. ved 
brug af GPS-teknologi, kan informere 
bilisterne om, hvor der er ledige pladser.

5. Der tilbydes særlige favorable ordninger 
for handicappede, beboere, virksomhed-
er og håndværkere.

For at gennemføre de foreslåede tiltag kan 
der udarbejdes en samlet parkeringsstrategi 
for midtbyen og oprettes et p-selskab, som 
kan tage sig af planlægning og drift af par-
keringsreserverne.

Som led i p-strategien revideres parkerings-
regulativet og det undersøges, om der er 
alternativer til brugen af p-fond som medfi -
nansiering af nye p-anlæg.

Ved indføring af betalingsparkering kan et 
evt. overskud geninvesteres i parkering og 
anvendes til at vedligeholde og forbedre 
bymiljøet.

Fra bilist til fodgænger

Når man har parkeret bilen, er der ofte 
endnu et stykke vej til målet. Ofte må man 
krydse veje med biltrafi k, vente ved signaler, 
gå omveje og komme frem via baggårde. 
Ikke altid lige komfortabelt og charmerende.

Man kunne forbedre oplevelsen for kunder 
og besøgende i Viborg midtby, hvis de - når 
de stiger ud af deres bil - i princippet kunne 
træde direkte ud på et fodgængernet, som 
giver uhindret adgang til hele midtbyen. 

Det kunne ske ved at etablere et sammen-
hængende fodgængernet bestående af 
gågaderne, torve og pladser, passager og 
brede fortove, suppleret med stille gader, 
hvor kørende og parkerede biler begrænses. 
Fodgængernettet indrettes med forbindelse 
til større p-anlæg og forbinder handelscen-
tret med de øvrige bydele.

I stille gader etableres særlige belægninger 
fra mur til mur, der signalerer at gaden er 
indrettet for fodgængere. Det kan fl ere 
steder stadig være muligt at køre i bil på 
fodgængernettet, men gaderne er i princip-
pet blinde, så biltrafi kken begrænses. Den 

trafi kale status kan evt. være: ”Gågade, 
kørsel tilladt, parkering forbudt.” 

Varedistribuering

Gågaderne er anlagt uden bagtilkørsel. 
Det betyder, at varer til de fl este butikker 
må transporteres ind ad hoveddøren fra 
gågaden. Det medfører specielt i formid-
dagstimerne en vis trafi k med endda store 
lastbiler. De fylder, holder stille, spærrer for 
passage, forurener luften og beskadiger 
belægningerne. Det går ud over miljøet for 
fodgængerne.

Med henblik på at begrænse varedistribue-
ringen i gågaderne kan det undersøges om 
der ved Fischers Plads, Preislers Plads og 
slagterigrunden kan etableres fælles vare-
modtagelse suppleret med selvafhentning af 
varer på lette køretøjer for hver enkelt butik.

Det kan yderligere overvejes på visse gade-
strækninger med begrænset varelevering at 
indføre en vægtbegrænsning og påbud om 
anvendelse af køretøjer med partikelfi ltre.

Cyklister

Der er kun få vejstrækninger i Viborg midtby 
med selvstændige cykelstier. I den ældste 
del af midtbyen må cyklisterne køre ad smal-
le gader med mange biler. Hér kan man føle 
sig klemt, belægningerne er ikke ideelle for 
cyklister og fl ere steder kører cyklisterne 
imod ensretningen. I bykernen er de mest 
centrale gader også byens vigtigste han-
delsgader og dermed forbeholdt gående. 
Også dette kan som cyklist opleves som en 
begrænsning. 

I en gammel, bevaringsværdig by som 
Viborg med et stort gågadeområde vil det 
næppe være muligt at etablere et cykelrute-
net alene af cykelstier igennem og omkring 
midtbyen. Men cykeltrafi kken i midtbyen kan 
tilgodeses ved at sammensætte et cykel-
rutenet bestående af cykelstier, stille gad-
estrækninger, hvor biltrafi kken begrænses 
og passager, hvor cyklisterne må trække 
cyklen.

Etablering af tilstrækkelig, velplaceret cykel-

parkering i midtbyen og brug af cykelvenlige 
belægninger på de vigtigste strækninger i et 
fremtidigt cykelrutenet vil yderligere gøre det 
mere attraktivt at cykle.

Transport sammen med andre

Trappetorvet fungerer i dag som en central 
kollektiv trafi kterminal for en lang række 
lokale og regionale buslinier. Her kan pas-
sagerne stige om til andre busser eller 
spadsere ind til midtbyens gågader. 

Det er fornemt at kunne køre med bus helt 
ind i hjertet af midtbyen. Det sætter mange 
ældre og gangbesværede pris på. 

Men samtidig fylder busserne op i gadebille-
det, både når de kører og holder stille på 
terminalen. Det giver uro, og særlig på det 
nederste stykke af Gravene bidrager bus-
kørslen til et dårligt miljø for fodgængere. 
Trappetorvet er således i dag mere en trafi k-
plads end en plads. 

Et mere fredeligt miljø

Hvis Gravene fredeliggøres kan Trappetor-
vet benyttes som et opholdstorv og entré til 
butiksområdet og forbindelsen mellem de 
primære gågader Vestergade og Sct. Ma-
thias Gade forbedres. Gravene kan desuden 
fungere som cykelrute nord-syd gennem 
byen.

Fredeliggørelse kan f.eks. ske ved at lægge 
buslinierne om, så busserne mødes omkring 
stationen for omstigning, og indsætte en 
minibus, som forbinder stationen med midt-
byens store p-pladser og Gravene.

Hvis Grønnegade desuden - i forbindelse 
med en udbygning af Preislers Plads - føres 
i en tunnel under Gravene ind til eventuelle 
fremtidige parkeringspladser under terræn, 
vil der kunne etableres et roligt og venligt 
strøg i Gravene, helt fra Gl. Vagt til Sct. Ma-
thias Port 

Det bør derfor undersøges, om det er 
trafi kalt og økonomisk muligt at omlægge 
buslinierne og at føre Grønnegade i en tun-
nel under Gravene ind på Preislers Plads.
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Viborg midtby rummer kommunens største 
handelscenter. Et attraktiv, velfungerende og 
oplevelsesrigt handelscenter med et bredt 
vareudbud, god trafi kbetjening og let adgang 
til parkering giver god service for den en-
kelte borger, ligesom det stiller Viborg stærkt 
i konkurrencen med lignende handelsbyer.

Butikkerne i dag

Langt størstedelen af butikkerne i midtbyen 
ligger omkring gågaderne og de tilstødende 
sidegader. Her fi ndes også byens eneste 
overdækkede center. I området fi ndes ca. 
150 butikker med et samlet areal på ca. 
45.000 m². Hovedparten er under 200 m². 
Kun 5-10 butikker er over 1000 m². 

Langs Vesterbrogade fi ndes en mindre 
koncentration af butikker, der i størrelse og 
karakter minder om et bydelscenter. Her er i 
alt ca. 10 butikker med et samlet butiksareal 
på ca. 3.000 m² Hovedparten er dagligva-
rebutikker - den største med et areal på ca. 
900 m².

De øvrige butikker i butiksområdet har 
et samlet areal på ca. 4.000 m² og ligger 
spredt uden større synergi mellem butik-
kerne. 

Planforhold i dag 

Kommuneplanens butiksområde for midt-
byen omfatter - foruden handelscentret 
- området mellem Vesterbrogade og 
Banegårds Allé/ Sct. Jørgens Vej. I forhold 
til ”blomsten” svarer det til handelscentret og 
den nordlige del af stationsbladet. 

Kommuneplanen tillader, at der etableres op 
til 65.000 m² butik indenfor området. Der er 

s

p

KOMMUNEPLANENS DETAILHANDELSOMRÅDE

VIGTIGE FORBINDELSER

VESTERBROGADECENTRET

UDVIKLINGSRETNING 
FOR STØRRE BUTIKKER

UDVIKLINGSRETNING 
FOR MINDRE BUTIKKER

PRINCIP: 

DETAILHANDEL

<< Princip for detailhandelsudvikling 
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PRINCIP: 

DETAILHANDEL

Attraktivt og velfungerende handelscenter med et bredt vareudbud, god 
trafi k betjening og let adgang til parkering. 

i dag ca. 52.000 m² butikker og planlagt for 
yderligere 1.000 m². 

Udfordringer

Detailhandelen i Viborg efterspørger 

· mere butiksareal 

· fl ere mellemstore butikker (300-500 m²), 
herunder mulighed for at udbygge de 
eksisterende butikker 

· mulighed for etablering af store butikker 
(op til 2.000 m²) 

Kunder efterspørger fl ere specialbutikker og 
mere bredde i vareudbud 

Sct. Mathias Centret ønsker at udvide

Befolkningstilvæksten i kommunen samt 
de seneste års generelle forbrugsstigning 
ventes at medføre øget behov for butiks-
areal. Andre forhold som nye, kompakte 
butikskoncepter, mere internethandel mv. 
kan dog omvendt have en dæmpende effekt 
på behovet.

En foreløbig vurdering af arealbehovet til 
detailhandel i Viborg midtby foretaget af ICP 
peger på et behov på 7.000 m² til dagligva-
rer og 20-25.000 m² til udvalgsvarer indenfor 
en periode på 12 år.

Den seneste ændring af planlovens bestem-
melser omkring detailhandel har medført at 
afl astningscentret ved Holstebrovej ikke kan 
øges yderligere. Der skal fremover fi ndes 
plads til butikker af denne type i midtbyen.

Der ses sjældent en tom byggegrund i den 
centrale midtby, og det er vanskeligt at 
indpasse større ændringer i byens tætte, 
bevaringsværdige bebyggelsesstruktur.

Fokus

Med midtbyplanen er fokus på 

- at Viborg som handelsby får gode udvik-
lingsbetingelser, herunder at der løbende 
gives mulighed for at udvide butiksarea-
let og tilpasse sig ændringer i butiksbran-
chen

- at fastholde et kompakt butiksområde 
med øget koncentration af butikker om-
kring en velfungerende gågadering 

- at nye butikker placeres, hvor de i videst 
muligt omfang styrker det nuværende 
handelscenter og at der fortsat sikres et 
godt samspil mellem centret og gågade-
butikkerne

- at der så centralt som muligt gives mulig-
hed for etablering af store butikker (op til 
2.000 m² for udvalgsvarer og op til 3.500 
m² for dagligvarer) med parkering og 
varelevering i tilknytning hertil 

- at der gives mulighed for en løbende 
tilpasning af butiksstrukturen der imøde-
kommer de nyeste butikskoncepter 

- at midtbyen generelt gøres mere oplevel-
sesrig – hvilket også gavner handelslivet 

· at forbedre infrastrukturen omkring 
midtbyen med henblik på at opnå lette 
adgangsveje, let adgang til parkering 
samt interessante, sammenhængende 
fodgængerforbindelser fra ankomststed 
(p-plads, tog, bus) til destination.

Midtbyplanen

Med planen gives mulighed for, at detailhan-
delen omkring gågaderne udbygges, blandt 
andet ved at give mulighed for at udvide 

butikker på bagarealer, særligt langs den sy-
dlige del af Preislers Plads og give mulighed 
for at udvide med nye butikscenterarealer.

I området ved slagterigrunden kan der 
etableres et område for store butikker, der 
kan øge bredden af midtbyens vareudbud. 
Butikker samles omkring et parkeringstorv 
og skal have adgang fra det fri. Fra området 
skal skabes gode fodgængerforbindelser til 
handelscentret og stationen.

I bevaringsbladet omkring domkirken, Ny-
torv, den østlige del af Sct. Mathias Gade 
og dele af Sct. Mogens Gade gives mu-
lighed for at indpasse småbutikker, der kan 
medvirke til at gøre området mere levende i 
dagtimerne.

For at koncentrere butiksudbudet omkring 
gågaderne søges de liberale erhverv på 
sigt fl yttet til andre dele af midtbyen. Det 
kan f.eks. være til Vesterbrogade, som i 
planen gives en rolle som en aktiv handels- 
og servicegade og lokalt bydelscenter for 
omliggende boliger. Alternativt søges de 
placeret over stuetageplan.

Ny plan for detailhandel i midtbyen

Planens forslag søges indarbejdet i kommu-
neplanen ved at udvidet området, hvor der 
kan etableres butikker (detailhandelsområ-
det) til at omfatte den centrale del af beva-
ringsbladet omkring domkirken. 

Der udarbejdes differentierede bestem-
melser for 

· gågader og tilstødende handelsgader, 
hvor alle butikstyper, der kan indpasses i 
bystruktur, kan tillades. 

· slagterigrunden, der udlægges som 
”afl astningsområde” for gågaderne og 
reserveres primært til større butikker 

· det centrale bevaringsområde, hvor der 
kan indpasses småbutikker under hensyn 
til områdets karakter som bolig- og beva-
ringsområde

· ”bydelscentret” ved Vesterbrogade, som 
gives mulighed for at udvide og forstær-
kes som butiks- og servicegade

· den resterende del af kommuneplanens 
butiksområde, hvor der fortsat kan ind-
passes småbutikker og liberale erhverv i 
stueplan.

A.  Foreløbig vurdering af arealbehov til detailhandel i Viborg bymidte frem til 2021 (ICP marts 2008)

B.  Baggrundsnotat om detailhandel (Cowi oktober 2007)

C.  Oplandsundersøgelse, uddrag (Cowi)

D.  Udviklingsmuligheder (ICP september 2006)

E.  Analyse af detailhandelen i Viborg kommune (ICP juli 2006)

F. Referater fra møder med repræsentanter for Viborgs handels- og erhvervsliv, afholdt i forbindelse med 
midtbyplanlægningen

BAGGRUNDSMATERIALE:
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Viborg skal som kommunens centrale 
omdrejningspunkt kunne tilbyde et attraktivt 
handelscenter til glæde for alle kommunens 
borgere og besøgende.

Handelscenteret omfatter gågaderingen 
med tilstødende gader og strækker sig fra 
Gravene i nord til Fischers Plads i syd. 

Der er i disse år stor interesse og fokus på 
at skabe attraktive bymidter, der understøtter 
et mangfoldigt og levende byliv med oplevel-
sesrige butiksmiljøer og aktive, robuste by-
rum. Her har Viborg en force med sin unikke 
historiske bykerne og attraktive byrum, der 
giver en særlig atmosfære og har et stort 
potentiale for at danne ramme om et aktivt 
handelsliv, by- og kulturliv. 

Udfordringer

Detailhandlen har behov for at udvide og 
modernisere butikkerne og efterspørger 
arealer til såvel små som store butikker og 
udvidelse af butikscentre.

Viborg som handelsby er i konkurrence med 
andre hovedbyer i regionen.

Ved udbygninger skabes behov for yder-
ligere parkering, som det er vanskeligt at 
skaffe plads til indenfor området.

Gågaderne fremstår nedslidte og med et 
utidssvarende design og inventar. De store 
parkeringsanlæg er kedelige og ligger som 
“ar” i bybilledet.

Der er kun begrænset liv i området udenfor 
butikkernes åbningstid. 

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse forudsættes at 
være butikker, offentlige institutioner, kultur-
formål, liberale erhverv og boliger. Indenfor 
området kan endvidere etableres cafeer, 
restauranter og lignende.

Midtbyplan

Midtbyplanen lægger op til at fremtidig 
bebyggelse tilpasses de nuværende gade-
forløb og facadeproportioner, særligt ved 
randbebyggelser.

GågadeGGågGågGågGågGågGåggGågGåGågGågGågGåGågGågåGågGågGGGågGåågåGåGåGGåGGåGågGåGågåGåGåGåGågGågGågGågGågGågGågågGågGåGåGGGGGGGGågGåååGååGågGågGågGåGågågågGåggGågGåGGGGGågGågGågåGåGåGååååågåGåågGågåGåGåGGGågGGååååågågGågGågGågGågGGGåGGågGågGågGågGågGGGåGågGååååååååGågGågåGågGågGågGågågGågGågGåGåGGåååååågGågGågGågGåGåGGåGGGGåGGåGGGåGååååGågggågGågGåGGGGåGGGåååGåååågGågGågGågGGGåGågGåGGåGååågGågggGågGGGGågGGGGGåågggågGåGGågGågGGågGågGågGGGåGåååååååGågågGågggGGåGGåGååågågGågggGGååååågåggggggGågGGååååggGåågGågGGGGGåågGGGåååggggGåGåggggGGGååGåggggggggGGGååååågGågGågggggGGGGGGGåååååågGGågGGåGåGGååååååågGågGGGGGGGGGGGååååågGGGGGGGGååååååååååggggggggggaadaaadeadeadeadeadedeadadeadeadeadedeadeadededededeadeeadeaadeadeadeadadeadeadeadeadeadddeadededeadeeadeadadaadaadeadeadeadeadedededeadeadadaddaddeadeedeadedeaddeadedeadeeadadeaadddadeadedeaddadeadadeeadedeedeaaadeadaddeadeeadeaaadadaddddadeadeadeadeaddddadaaadeadeaaddeaaaaadeaaaadeaddddeadeaaaaadeadeaadeaaaaaaaadeadadeadaaaadeaa eeaaaaa eeeeadeaaaaaaaaaaadeeeaaaaaaaaaaaaddeeaadddeedde

Nytorv

Hjultorv

Trappetorvet

Sct. Mathiascentret 

Fischersplads

Preislers Plads

BLADENE: 

HANDELSCENTRET
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BLADENE: 

HANDELSCENTRET

Handelscenteret skal være midtbyens nerve og puls med rum for 
mennesker og oplevelser. Det er her det daglige byliv udfolder sig.

På Fischers Plads, der giver den største 
frihed med hensyn til udformning af be-
byggelse, lægges op til en fuldstændig 
udbygning af pladsen til butiksformål med 
tilhørende parkering

På Preislers Plads gives mulighed for en 
udbygning af parkeringsanlægget og at bu-
tikker langs Sct. Mathias Gade kan udvides 
ind i karreen.

Trafi k og parkering

I strategien for den fremtidige trafi kstruktur i 
området tages udgangspunkt i 

- at udbygge den fremtidige parkeringska-
pacitet på Fischers og Preislers Plads 

- at øge og regulere parkeringskapaciteten 
ved udbygning af parkering ved landsar-
kivet

- at undersøge muligheden for en anden 
busbetjening til handelscenteret end 
Trappetorvet 

- at sikre cyklistforbindelser gennem områ-
det

Mulige initiativer

De skitserede principper indarbejdes i den 
kommende kommuneplan.

Igangsætning af konkret planlægning f.eks.: 
Udvidelsesmuligheder for butikker og par-
kering på Fischers Plads og Preislers Plads.

Der udarbejdes en plan for omdannelse 
og fornyelse af gågader og udvalgte torve 
og pladser; herunder en investeringsplan, 
afholdelse af arkitektkonkurrencer o. lign..

Der udarbejdes en designmanual for byin-
ventar, butiksfacader mv.

Den nuværende parkeringspolitik revideres, 
herunder tages stilling til indførelse af beta-
lingsparkering.

>> at skabe gode udviklingsbetingelser for detailhandlen og for et mangfoldigt bu-
tiksudbud 

>> at nye anvendelser og tiltag i området er af en karakter, der bidrager til oplevel-
sen af byliv

>> at midtbyens torve og pladser udformes, så de byder på et varieret udbud af 
aktivitetsmuligheder og at det prioriteres, på hvilke pladser der særligt ønskes 
aktivitet, så bylivet ikke spredes unødigt

>> at give handelscenteret et designmæssigt og arkitektonisk løft gennem belæg-
ning, belysning, inventar og veludformet kvalitetsbyggeri

>> at fastholde og om muligt at udbygge rammerne for bolig-, service- og kulturtil-
bud i (kanten af) området for at understøtte en levende bydel udenfor butiksåb-
ningstid 

>> at være bevidst om at skabe attraktive forbindelser mellem parkerings- og han-
delsområder

FOKUS
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gågade shoppingcenter

Mod rundkørslen kan placeres en høj bygning, der spil-
ler op mod de høje bygninger omkring sygehuset. Byg-
ningens base udgøres af den udvidede parkeringskælder 
under Fischers Plads.

Den nye butikscenterbebyggelse kan få forbindelse til gå-
gadesystemet, så der opstår et “shopping-loop”. Udvidelsen 
kan eksempelvis indeholde en ny dagligvarebutik.                                                 

udsnit: 
FISCHERS PLADS

<< Planudsnit af Fischers Plads 1:2.000

referencefoto

N

I dag anvendes Fischers Plads primært som 
parkeringsplads til Sct. Mathias Centret. 
Mod nord og vest afskærmes pladsen af Sct. 
Mathias Centret og den øvrige randbebyg-
gelse mod gågaden. Mod syd og øst åbner 
pladsen sig mod Sct. Jørgens Vej og Ll. Sct. 
Pederstræde, og den underliggende parke-
ringskælder træder frem med en ikke særlig 
indbydende facade.

Der ønskes mulighed for at udvide arealet til 
butikscenter og at etablere den nødvendige 
parkering til butikkerne. I planen peges på 
2 udbygningsretninger, der kan udnyttes 
samlet eller hver for sig. 

På den nordlige del af Fischers Plads 
kan etableres butikscenter. Centeret kan 
evt. opnå forbindelse til gågaden ved den 
eksisterende gyde ved Den Danske Bank 
og dermed medvirke til at understøtte livet 
i gågaden. I forbindelse med udvidelsen, 
kan bebyggelsen omkring hjørnet af St. 
Sct. Pederstræde og Ll. Sct. Pederstræde  
omdannes til en sluttet karrébebyggelse, 
hvor mindre pladsdannelser foran indgangen 
til centeret og ved gågadens udmunding vil 
være medvirkende til at formidle indgangen 
hertil. 

Planen giver også mulighed for, at centeret 
kan udvides mod syd på den nederste del af 
Dumpen. En direkte forbindelse fra cen-
trets sydlige spids til det udvidede p-hus vil 
formentlig gavne kundestrømmen gennem 
centret.

Begge udvidelsesmuligheder bør kombi-
neres med en fl ytning af varetilkørsel fra 
Dumpen til parkeringskælderen, evt. med 
udkørsel til Dumpen. Dermed kan den eksi-

sterende varetilkørsel ved Dumpen omdan-
nes til en større, præsentabel kundeindgang, 
hvilket vil forbedre forbindelsen til et evt. 
kommende butiksområde på slagterigrun-
den.

På hjørnet mod rundkørslen ved Sct. Jør-
gens Vej kan der opføres en ny høj bygning 
til boliger eller liberale erhverv, der i volu-
men spiller op mod regionshospitalets høje 
bygninger. Samtidig kan bygningen være et 
landmark for handelscenteret. 

På den østlige side af Ll. Sct. Peder Stræde 
giver planen mulighed for opførelse af en ny 
bebyggelse. Ved at trække den sydlige del 
af bebyggelsen tilbage fra vejen, kan der 
opnås visuel kontakt fra Ll. Sct. Mikkelsgade 
til det ombyggede center.

Parkeringsbehovet, der opstår ved en udvi-
delse af butiksbebyggelsen, dækkes ved at 
udvide den eksisterende parkeringskælder 
mod nord og øge antallet af parkeringsdæk. 
Parkering skal fremover fremstå integreret i 
pladsens og centrets arkitektoniske udform-
ning, skjult mod omgivelserne. Det kan evt. 
ske som vist på det viste referencefoto.

Parkeringshuset trafi kbetjenes fra den 
eksisterende rundkørsel ved Sct. Jørgens 
Vej via en intern vej, integreret i bygningen, 
mens den nederste del af Ll. Sct. Peder-
stræde omdannes til et trappe- og rampean-
læg med forbindelse til Sct. Jørgens Vej.

Herfra kan der etableres en forbindelse fra 
handelscentret til Søndersø ved at forstærke 
aksen over Søndersøparken og evt. afslutte 
med en anløbsbro/ café.

Principsnit 1:1.000

  >> Referencefoto af butikscentret Bryggen i Vejle (Arkitekt: schmidt hammer lassen)
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De eksisterende baggårdsmiljøer i tilknytning til gågaderne bevares og 
renoveres efter behov. Baggårdsmiljøerne er vigtige, da de ofte er med til 

at tegne et indtryk af Viborg Midtby.

På nordsiden af Preislers Plads fi ndes fl ere fl otte “pakhus”-bygninger. Disse søges sat i spil 
ved at lave en mindre pladsdannelse og forbindelse til gågaderne. Pladsen skal være en “aktiv” 
plads med en uformel karakter, og skal gennem valg af inventar, belægning og funktioner ap-
pellere til byens unge. Der kunne eksempelvis laves en streetbasketbane eller skateboardmiljø i 
niveau med parkeringskælderens underste dæk.  

Der tilføjes 1-2 nye parkeringslag på den sydlige del af 
Preislers Plads. For at få lys og luft ned i de under-
liggende parkeringslag, kan der laves huller i parker-
ingsdækkene til beplantning. Ud over at bidrage til et 
grønt udtryk for pladsen, kan “hullerne” fungere som 
forbindelse mellem lagene. 

Nyt butiks- og gårdmiljø

udsnit: 
PREISLERS PLADS OG PREISLERS PASSAGE

Med sin beliggenhed mellem byens to gå-
gader er parkeringspladsen Preislers Plads 
en bekvem indgang til en strøgtur i Viborg. 
Det er en stor kvalitet for både kunder og 
handelslivet. Men udsynet til et stort åbent 
betondæk og bagsiden af den omgivende 
bebyggelse giver et meget uskønt møde 
med byen. 

Med planen ønskes at give mulighed for 
udformning af pladsen, der passer sig for 
et væsentligt ankomstrum i byen. Samtidig 
fastholdes kundeparkering her og gerne 
med udvidelse af kapaciteten. Endelig giver 
planen udvidelsesmuligheder for butikkerne 
langs gågaden i den sydlige del af Preislers 
Plads.

I forslaget udvides den eksisterende parke-
ringskælder, og der etableres et parkerings-
hus med 1-2 nye parkeringsdæk på den 
centrale del af pladsen. Anlægget vil kunne 
rumme op til ca. 500 p-pladser og vil fremstå 
med en facade i 2-3 etager mod omgivel-
serne. Den før så åbne plads reduceres 
dermed til to rummelige passager.

På nordsiden af pladsen fi ndes i dag en 
række fi ne gamle “pakhuse”. Disse udgør 
sammen med det nye parkeringshus faca-
den omkring den nordlige passage. Herfra 
er forbindelse til gågaderne og adgang til de 
fi ne baggårdsmiljøer på nordsiden af pak-
husene.  Den sydvestlige passage forbinder 
Gravene og Sct. Mathias Gade. Passagerne 
behandles arkitektonisk som en integreret 
del af gågadenettet med samme belægnin-
ger og byinventar. 

Passagerne fastholdes med begrænsede 
funktioner som service (frisør, skønhedskli-
nik mm), liberalt erhverv, evt. en enkelt cafe. 
Der gives ikke mulighed for ny detailhandel 
i passagerne. Bebyggelse, der har facade 
mod både gågaden og passagen, skal fort-
sat orienteres mod gågaden for at fastholde 
det primære by- og butiksliv her. For at 
skabe en vis aktivitet, også udenfor butiks-
åbningstid, kan den nordlige passage f.eks. 
indrettes med funktioner, der understøtter 
den urbane ungdomskultur.

På sydsiden af Preislers Plads åbnes mu-
lighed for en udvidelse af butikkerne langs 
Sct. Mathias Gade. Bygninger med ringe 
bevaringsværdi kan udbygges i to plan på 
hele bagarealet mellem Sct. Mathias Gade 
og parkeringsvoluminet. Bevaringsværdig 
bebyggelse kan eksempelvis suppleres med 
mindre bygninger til butiksformål placeret 
omkring et gårdmiljø med adgang fra Sct. 
Mathias Gade.

Ny bebyggelse med facade mod Preislers 
Plads kan gives et moderne arkitektonisk 
udtryk, mens facader mod Sct. Mathias 
Gade arkitektonisk skal respektere den mere 
historiske byggestil her.

Adgang til Preislers Plads foreslås at ske 
via en nedkørsel fra Grønnegade under 
Gravene. Der er således adgang til kælder-
niveauet under pladsen. Dette kan forbedre 
gågaderingens sammenhæng med Trap-
petorvet.

Planudsnit af Preislers Plads 1:2.000 >>
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udsnit: 
LANDSARKIVET

Området ligger mellem Rødevej og Reber-
banen med god forbindelse til handelscen-
teret via St. Sct. Hans Gade og Gravene. 
Området er særligt egnet til en udbygning 
af parkeringen i midtbyen, idet pladserne 
her kan afl aste såvel handelsby som kaser-
neområdet og medvirke til at forstærke 
områdets funktion som bindeled mellem 
handelscenteret og kaserneområdet. 

I området fi ndes fl ere funktioner af offentlig 
karakter som landsarkivet, borgerhuset ”Sta-
tionen” og Viborg Seminarium. Seminariet 
fl ytter inden for en kort årrække til kaser-
neområdet og der er ønske om at udnytte 
dele af de frafl yttede bygninger til et nyt 
sundhedscenter. Desuden er der ønske om 
en udvidelse af landsarkivet bag eksercer-
bygningen.

Der skitseres mulighed for at opføre et park-
eringshus i fl ere plan - herunder fl ere lag i 
kælder mellem det nye sundhedscenter og 
en evt. udvidelse af landsarkivet. Rampen 
til parkeringshuset kan bearbejdes som et 
arkitektonisk element, der gennem materi-
aler, belysning e.lign. kan medvirke til at give 
området en særlig karakter. Fra Reberbanen 
giver terrænforholdene mulighed for at køre 
direkte ind i parkeringshusets kælderniveau.

Gennem området foreslås en sti, der skaber 
forbindelse fra den nye plads i Gravene via 
gyden ved “Stationen” til Kirkestien langs 
den sydlige del af kirkegården og videre til 
kaserneområdet mod vest. I tilknytning til 
stien kan der etableres mindre pladser med 
opholdskarakter - eksempelvis i forbindelse 
med “Stationen”, hvor der kan være mu-

lighed for udeservering, scene og lignende. 

Området trafi kbetjenes med en ensrettet vej 
fra Reberbanen og en dobbeltrettet forbin-
delse til Rødevej. 

For at opnå en bedre forbindelse til gå-
gaderne foreslås den sydlige del af Reber-
banen og en del af Ll. Sct. Hansgade - fra 
Gravene til St. Sct. Hans Gade - omlagt med 
en belægning, der hænger sammen med 
belægningen på gågaderne. Der skal dog 
være mulighed for sivetrafi k.

For at mindske den gennemkørende trafi k 
fra den vestlige til den østlige del af midt-
byen (over Nytorv) foreslås Ll. Sct. Hans 
Gade ensrettet mod vest fra Reberbanen til 
“Stationen”.

Principsnit 1:1.000 

Planudsnit af landsarkivet 1:2.000 >>
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Stationsbladet er bindeled mellem handels-
centeret og de kollektive trafi kforbindelser 
ved rutebilstationen og jernbanen.

Området rummer en række forskelligartede 
funktioner fra skole, svømmehal, bibliotek og 
hotel til lokale butikker og boligkvarterer. 

Randbebyggelsen langs Banegårds Allé og 
Toldbodgade fremstår som midtbyens ”by-
mur” mod syd. Den sydøstlige del af Vester-
brogade er præget af en nedslidt bebyg-
gelse. Det tidligere slagteri ved Toldbodgade 
er under nedrivning og skal planlægges til 
nye formål. 

Udfordringer

At få plads til de butikker, der på grund af 
størrelse og krav til infrastruktur ikke kan 
placeres indenfor det nuværende gågade-
net. 

At få plads til idrætsfaciliteter for bredde-
idrætten i og nær midtbyen, når stadionom-
rådet udbygges til professionel idræt.

Der er fl ere udbygnings- og fortætnings-mu-
ligheder i området, såsom slagterigrunden 

og store parkerings- og rutebilsarealer langs 
baneterrænet. 

Den gamle remise skal bevares og kan 
indgå i en fremtidig sammenhæng.

Baneterrænet danner en markant adskil-
lelse mellem den sydlige del af Viborg by og 
midtbyen.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse forudsættes at 
være boliger, institutioner, detailhandel og 
liberale erhverv.  

Midtbyplan

Der peges med midtbyplanen på at om-
danne det nedlagte slagteri, der ligger med 
en god trafi kal tilgængelighed, til butiksfor-
mål. 

Med et supplerende butiksområde på 
slagterigrunden kan der dannes en han-
delsforbindelse fra stationsområdet til det 
nuværende handelscenter og den bevar-
ingsværdige bydel omkring domkirken.

Slagterigrunden

Remise

Station

Regionshospitalet

Svømmehal

Busterminal

Vesterbrogade

Banegraven

BLADENE: 

STATIONSBLADET
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BLADENE: 

STATIONSBLADET

Supplerings- og udbygningsområde for transport, handel og liberale 
erhverv

I planen peges på et fremtidigt byudviklings- 
og omdannelsesområde ved banegraven og 
Marsk Stigs Vej-kvarteret, gerne til bland-
ede funktioner som f.eks. liberale erhverv, 
boliger og idrætsformål. Hermed skabes 
mulighed for at sammenbinde hele sydbyen 
med midtbyen.

Trafi k og parkering

I strategien for den fremtidige trafi kstruktur i 
området tages udgangspunkt i 

- at der anlægges en ny vej i banegraven 
for at afl aste trafi kken på den sydlige del 
af nuværende centerring 

- at større, trafi kskabende, nyt byggeri 
og supplerende parkering for midtbyen 
betjenes så vidt muligt fra Indre Ringvej/
ny vej i banegraven for at undgå at øge 
trafi kbelastningen af banegårdslinien. 
Dermed frigøres kapacitet til en udbyg-
ning af blandt andet detailhandelen i 
denne del af byen.

Mulige initiativer

De skitserede principper indarbejdes i den 
kommende kommuneplan.

Der detailplanlægges for en ny vej i bane-
graven, for slagterigrunden og fornyelse af 
Vesterbrogade.

Der udarbejdes en helhedsplan for en fremti-
dig omdannelse og udbygning af arealerne 
omkring banegraven, evt. i form af en arki-
tektkonkurrence eller -workshop.

 

>> at udlægge trafi kalt let tilgænglige butiksarealer, der kan supplere og styrke det 
nuværende handelscenter og etablere passager og forbindelser, der understøt-
ter denne udvikling 

>> at skabe muligheder for at etablere større enheder til liberalt erhverv i denne 
del af byen, idet disse af hensyn til et oplevelsesrigt byliv i de centrale bydele 
ikke er ønskelige der

>> at fortætte området omkring jernbanen og sammenbinde stationsbladet med 
det ældre erhvervs-område ved Marsk Stigs Vej syd for baneterrænet, evt. ved 
at skabe vejforbindelse på tværs.

FOKUS
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Butikker skal etableres med adgang fra det 
fri af hensyn til et levende bymiljø.

For at understrege Vesterbrogade som 
port til byen kan laves en pladsdannelse 
umiddelbart øst for biblioteket. På hjørnet 
af Boyesgade og Vesterbrogade - overfor 
Nykredits store klassiske bygning – trækkes 
bebyggelsen tilbage, så der opstår et mindre 
torv. 

På sydsiden af Vesterbrogade anlægges 
parkering primært som kælderparkering 
- evt. under en fremtidig dagligvarebu-
tik. Indkørslen til parkeringen sker fra 
Vesterbrogade via Dalbergsgade, hvor der 
ligeledes i mindre omfang er mulighed for 
parkering på terræn. På grund af terrænet 
vil man fra Dalbergsgade kunne køre direkte 
ind i parkeringskælderen.

På den eksisterende parkeringsplads 
på Gothersgade nord for Vesterbrogade 
foreslås det at opføre et “parkeringshus” 
med parkering i stueetage og kælder. Oven 
på parkeringshuset kan der placeres boliger 
i 1½-2 etager med private sydvendte op-
holdsarealer. 

Vesterbrogade fungerer i dag som den vest-
lige indgang til handelsbyen. Bebyggelsen 
er noget varieret og usammenhængende 
og virker særligt i den østlige del af gaden 
nedslidt. Der ligger dog enkelte markante 
bygninger som Nykredit og biblioteket. 
Bygningen, der huser Viborg Stifts Folke-
blad, er placeret fremtrukket i forhold til den 
ældre bebyggelse og matcher med sine 4 
etager i højden bebyggelsen omkring Sct. 
Mathias Port. 

Vesterbrogade indgår i kommuneplanen 
som en del af midtbyens detailhandelsom-
råde. Her fi ndes en koncentration af butik-
ker, der i areal og funktion minder om et 
bydelscenter. 

Med planen lægges op til at udvikle områ-
det som servicegade og bydelscenter samt 
at skabe en mere homogen bebyggelse 
fra biblioteket til Sct. Mathias Port. Der kan 
opføres ny facadebebyggelse fra biblioteket 
til Jernbanegade. Bebyggelsen opføres i 3-4 
etager, hvilket harmonerer med bebyggelsen 
omkring Sct. Mathias Port. I stueplan pla-
ceres fortrinsvis butikker og kundeoriente-
rede serviceerhverv som banker, ejendoms-
mæglere og lignende, mens de overliggende 
etager kan anvendes til boliger og liberale 
erhverv. Det samlede butiksareal omkring 
Vesterbrogade foreslås øget til ca. 4.500 m². 

boliger 

boliger og liberale erhverv 

Gothersgade

Ramsvej

Boyesgade

parkering i 
kælder og stue

parkering i stue og parkering i kælder

butikstorv
indkørsel til p-kælder

torv

udsnit: 
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<< Planudsnit af Vesterbrogade 1:2.000
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kontakt til Sct. Mathias Centret

kontakt til 
Banegårdspladsen

kontakt til Sct. Mathias Centret 
i forbindelse med nyt omdannelsesprojekt
ved Dumpen-karréen

ankomstplads med elværket som
karakterskabende element

udeophold

butikker

høj bygning markerer indgangen til Toldbodcentret

karréen åbner sig mod 
vest for at sikre sol i gården

afstand til elværket

kontakt til 
Rutbilstationen 
og banegraven

udsnit: 
SLAGTERIGRUNDEN

Slagterigrunden har en strategisk vigtig 
placering mellem handelsbyen, hospita-
let og stationen og er kommet i spil til nye 
anvendelser efter, at slagteriet for nyligt har 
stoppet sin produktion. Grunden er solgt, og 
bygningerne er under nedrivning. 

Nær slagterigrunden ligger det gamle 
elværk, der er en fi n bygning med høj arki-
tektonisk værdi. Elværket anvendes i dag til 
kontorerhverv og i en sidebygning fi ndes et 
mindre glaspusteri. Der er desuden en trans-
formatorstation i området, som det økono-
misk set ikke er realistisk at fjerne.

Planen lægger op til, at der på området 
placeres to karrelignende bygninger med 
en gennemgående base i 2 plan. I basen 
indrettes et nyt butikscenter med større 
butikker. Den enkelte butik har adgang fra 
det fri fra en offentlig pladsdannelse med 
forbindelse til handelsbyen mod øst og sta-
tionsområdet mod vest. 

Oven på butikkerne er der mulighed for 
placering af boliger, kontorer o.lign. i klas-
sisk lukket eller mere åben karréstruktur. 
De interne gårdrum på butikkernes tag kan 
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<< Planudsnit af slagterigrunden 1:2.000
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bruges som udendørs opholdsarealer for 
karreens øvrige funktioner. 

Bebyggelsen medvirker desuden til at danne 
et “ankomstrum” mod nord, der har det gam-
le elværk som identitetsskabende element. 
Fra ankomstrummet er der fodgængerfor-
bindelse til Sct. Mathias Centret og handels-
centeret. Mod det gamle elværk skal den 
nye bebyggelseshøjde afstemmes med den 
gamle bygnings volumen.

Som en vigtig markering af indgangen til det 
nye butiksområde åbner planen mulighed 
for at der kan opføres en højere punkthus-
bygning ved den nye rundkørsel. Bygningen 
skal i højde spille op til de høje bygninger 
ved regionshospitalet og højdemæssigt 
afstemmes med de byggemuligheder, der 
gives på modsatte side af Toldbodgade og 
ved Fischers Plads.

Adgangen til området sker fra en ny rund-
kørsel i krydset mellem Toldbodgade og 
Pakhusvej, der giver direkte adgang til den 
centrale plads. På pladsen er der i be-
grænset omfang mulighed for parkering og 
nedkørsel til den resterende parkering i den 
underliggende parkeringskælder. Kælderen 
indeholder desuden vareindlevering og 
lagerfunktioner til områdets butikker.

butik
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ToldbodcentretDet gamle elværk

Indgangen til Toldbodcentret markeres med en høj punkt-
husbebyggelse ved en ny rundkørsel.

Butikker med facade mod nyt internt butikstorv med parke-
ring, vareindlevering mm. i kælder.
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udsnit: 
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udsnit: 
BANEGRAVEN

Banegraven skærer sig gennem Viborg og 
danner den sydlige afgrænsning af midt-
byen. Der er i dag kun én overgang for 
fodgængere og cyklister over banen, der 
danner en markant adskillelse mellem den 
sydlige del af Viborg by og midtbyen.

I forbindelse med den overordnede trafi kløs-
ning, der skitseres i midtbyplanen, foreslås 
en ny centerring. Den sydlige del af denne 
ring placeres i banegraven syd for jern-
banen, og skaber forbindelse mellem Indre 
Ringvej i vest og Gl. Århusvej i øst. Den 
nye centerring skal medvirke til at reducere 
trafi kbelastningen i midtbyen, særligt på Sct. 
Jørgens Vej og Toldbodgade, der fremover 
skal kunne rumme endnu mere trafi k til han-
delscenteret.

Tilslutningen til Indre Ringvej kan ske som 
en større omlægning af Holstebrovejskryd-
set, mens tilslutningen til Gl. Århusvej kan 
ske som en rundkørsel, hvorfra der også kan 
gives adgang til Regionshospitalet. Adgan-
gen til midtbyen fra sydvest vil i så fald ske 
via en broforbindelse fra den nye vej til rund-
kørslen ved Banegårds Allé/Vesterbrogade.

For at skabe fl ere forbindelser mellem de 
adskilte bydele lægger planen op til, at der 
kan anlægges et dæk, der spænder ud over 
en del af banegraven. På dækket kan der 
placeres bygninger med en vis volumen og 
højde, til såvel liberale erhverv som boliger. 
Der er i dag to spor foran stationen. En fl yt-
ning af det sydlige spor til et forløb parallelt 

med den nordlige vil øge byggemuligheden i 
området noget. 

Dækket strækker udløbere over banegraven 
mod regionshospitalet, det nye butikscen-
ter på slagterigrunden og biblioteket ved 
Vesterbrogade, så der opnås fl ere forbin-
delser mellem bydelene. Langs nordsiden 
af dækket kan anlægges et stiforløb for 
fodgængere og cyklister med forbindelse til 
Indre Ringvej og Gl. Århusvej. 

Dækket vil på en del af strækningen mellem 
Holstebrovej og Gl. Århusvej spænde ud 
over den nye centerring. Under dækket kan 
etableres parkering i fl ere niveauer for de 
nye funktioner på dækket og som afl astning 
for midtbyen, samt for trafi kcenterfuktioner i 
forbindelse med banegård og rutebilsstation 
og lignende. 

Med udbygningen af banegraven vil der på 
sigt kunne skabes forbedrede forbindelser 
til et fremtidigt byomdannelsesområde ved 
Marsk Stigs Vej-kvarteret. Langs den nye vej 
i banegraven vil endvidere være mulighed 
for at etablere en ny bebyggelse, der opnår 
en attraktiv facadeeksponering mod vejen.

Den nye centerring, der forbinder Indre Ringvej med Gl. År-
husvej forløber under dækket, med mulighed for tilkørsel til 
parkering under dækket

Over den sydlige del af Banegraven udspændes et dæk, 
hvorpå der er mulighed for placering ef ny bebyggelse mm. 
Dækket skaber forbindelse mellem de dele af midtbyen, der 
i dag deles af banenterrænet.

Planen lægger op til, at der kan 
bygges højt ved banegraven. 

StationBanegårdspladsen banegraven ny centerring Middagshøjvej

bolig

parkering

<< Planudsnit af banegraven 1:2.000
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Kasernebladet rummer Viborgs store sports- 
og kulturudbud og er en stærk medspiller til 
en oplevelsesrig midtby. 

Det er også her Viborgs uddannelses- og 
børnekulturmiljø er under kraftig udbygning.

Omkring den tidligere kaserne hersker en 
uhøjtidelig stemning og ofte rykker boldspil 
og andre spontane aktiviteter som grill-
seancer, tromme- og guitarspil ud mellem 
bygningerne. 

Mellem de gamle kasernebygninger ligger 
Paradepladsen - en af byens festivalpladser. 
Her afholdes koncerter og andre arrange-
menter, som giver et stort rykind af folk, der 
ikke færdes her i det daglige.

Udfordringer

Flere af områdets institutioner ønsker at ud-
vide eller have udviklingsmuligheder, f.eks. 
stadionhallerne, Tinghallen, uddannelses-
byen mv.

Størstedelen af området er allerede reser-
veret til konkrete formål eller bebygget.

Gennemkørselstrafi kken opleves generende 

i den gamle del af kaserneområdet 

Området mangler en logisk og direkte cykel- 
og fodgængerforbindelse til handelscenteret.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse forudsættes 
fastholdt til sport, kultur, uddannelse, 
børnekultur og offentlig service.

I det enkelte projekt kan der efter konkret 
vurdering tillades andre anvendelser, dog 
ikke butikker udover mindre enheder med 
direkte tilknytning til den pågældende funk-
tion (som kiosk og udsalg af merchandise for 
supportere mm). 

Midtbyplan

Planen lægger op til at sikre udviklingsmu-
ligheder for et samlet oplevelsescenter. 
Dette omfatter blandt andet muligheden for 
at udbygge Viborg Stadionhaller til en multi-
arena, at udvide Tinghallen med ny messe-
hal/koncertsal samt at etablere hotel- og 
kongresfaciliteter.

Paradepladsen

Stadion

Politi

Nyt rådhus

Tinghallen

Kollegie

Feltbanen

Biograf

Stadionhallerne

BLADENE: 
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Viborgs center for  professionel idræt, kultur og uddannelse

Feltbanen ved Indre Ringvej reserveres til 
uddannelsesformål. Træningsbanen mel-
lem kollegierne og stadion udlægges som 
friareal for uddannelsesbyen og de omkring-
liggende boligkvarterer, mens arealerne 
mellem de gamle røde kasernebygninger 
tænkes inddraget som frie rammer for ud-
dannelse/ børnekultur. 

Det kreative miljø på kaserneområdet gives 
bedre mulighed for at anvende de nærmeste 
udearealer og bruge dem som udstillingsvin-
due til at præsentere uddannelserne. 

I planen gives desuden mulighed for at 
afrunde bebyggelsen ved Fælledvej/Skot-
tenborg. Udvidelsen kan anvendes til liberalt 
erhverv og/ eller hotel. Der skal i planlæg-
ningen ses på muligheden for at tilveje-
bringe en øget parkeringskapacitet på dette 
sted til brug for oplevelsescentret og han-
delscenteret

Trafi k og parkering

I strategien for den fremtidige trafi kstruktur i 
området tages udgangspunkt i 

- at området skal dække parkeringsbeho-
vet for de faste, daglige funktioner. Disse 
pladser kan så dobbeltudnyttes ved ar-
rangementer uden for almindelig arbejds-
tid

- at trafi kken og parkeringen i området 
mellem de gamle kasernebygninger sø-
ges minimeret.

Mulige initiativer

De skitserede principper indarbejdes i den 
kommende kommuneplan.

Helhedsplanen for området fornys, herunder  
forhold som trafi k, parkering og uderum. 

>> at fastholde ambitionerne om et attraktivt og dynamisk oplevelses-, kultur- og 
uddannelsesområde

>> at videreudvikle områdets byrum og friarealer med udgangspunkt i at dække 
behovet for de daglige brugere (særligt børnekultur og uddannelsesområdet) 

>> at der skal være plads til store begivenheder (Paradepladsen og Tingvej). 

FOKUS
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Området omkring stadion og de gamle 
kasernebygninger har siden Viborg Kaserne 
lukkede i 1999 haft et attraktivt omdan-
nelsespotentiale tæt på bykernen.

Der tegner sig nu et billede af et mangfoldigt 
centerområde, der indenfor særlige afsnit 
har sin egen karakter og brugsværdi. Dette 
søges understreget og udbygget med en 
fornyet helhedsplan for området.

Region Midt, Politigården og det kommende 
nye Viborg rådhus er områdets offentlige 
serviceinstitutioner. Hertil skal der være en 
enkel og direkte trafi kbetjening med offentlig 
transport og gode gæsteparkeringsmulig-
heder. Hovedindgangen og forarealer skal 
fremstå tydelige og have en indbydende 
karakter. 

Viborg Stadion, Stadionhallerne, Tinghal-
len og Fotorama udgør et område for store 
sportslige og kulturelle begivenheder. Her 
skal være gode og rummelige ankomstare-
aler, hvor større menneskemængder kan 
fordeles, ligesom der i nærområdet skal 
være rigelige parkeringsarealer. For at 
udvikle Viborgs potentiale indenfor særlig 
den professionelle idræt, er der behov for 
udbygningsmuligheder. Dette kan ske i 
synergi med udvikling af faciliteter for andre 
større arrangementer, som konferencer og 
underholdning.

En ny samlet uddannelsesby - VIA Univer-
sity College - opføres nord for Prinsens Allé. 
På Feltbanen umiddelbart vest herfor har 
der indtil nu været planer om et erhvervsom-

råde for liberale erhverv. Med midtbyplanen 
forslås dette ændret til et fremtidigt udbyg-
ningsareal for uddannelsesbyen. Med VIA-
UC, Camp Logos kollegiet syd for Prinsens 
Allé og Animationsskolen, der holder til i 
nogle af de gamle røde kasernebygninger 
omkring Paradepladsen, er der grundlag for 
at skabe et uddannelsesmiljø i særklasse. 

Til understøtning heraf foreslås med midt-
byplanen at udlægge gode friarealer og 
frie rammer for de studerendes udfoldelse. 
Herunder foreslås det at fredeliggøre 
vejnettet trafi kalt omkring Paradepladsen og 
at give det kreative miljø på Viborg Kaserne 
bedre mulighed for at anvende udearealerne 
i området.

I det nordøstlige hjørne ligger en del institu-

tioner, der har særligt fokus på børnekultur. 
Friskolen Viborg, Kulturprinsen, en dagin-
stitution og et teater. Området her søges 
ligeledes fredeliggjort trafi kalt samt givet 
en egen identitet omkring et fælles grønt 
område. Det grønne område kan indrettes til 
aktiv brug for de mange børn og unge, der 
dagligt færdes på kaserneområdet, f.eks. 
med street-relaterede sportsfaciliter, skater-
landskaber, en interaktiv legeplads eller 
lignende. 

Planudsnit af Kasernebladet 1:4.000  >>
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Udvidelse af Tinghallen

>> Modelfoto af vinderprojektet til Viborg Kommunes nye rådhus. (Arkitekt: Henning Lars-
ens Architects)

Uddannelse og børnekultur

Professionel idræt og kultur (oplevelsescenter)

Offentlig service

Principsnit 1:1.000
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Bevaringsbladet omfatter Viborgs mid-
delalderby omkring domkirken, Nytorv, Sct. 
Mogens Gade mv. (Latinerkvarteret)

Området er kendetegnet ved den ældre 
bevaringsværdige bygningsmasse og 
bevaringsværdige gadeforløb, hvor der er 
høj kvalitet i materialer og udførelse. Karak-
teristisk er i øvrigt den grønne karakter 
og byrummenes variation mellem smalle 
gadeforløb og åbne torve og pladser. Bebyg-
gelsen anvendes primært til bolig og offent-
lige formål.

Udfordringer

Middelalderbyen opleves som værende ad-
skilt fra den øvrige del af midtbyen, særligt 
handelscenteret.

Udover turistseværdigheder er der ikke 
meget aktivitet i området. 

Viborg Kommunes hidtidige administrations-
bygninger rømmes, når det nye rådhus står 
klart, og der skal fi ndes nye anvendelsesmu-
ligheder for bygningerne. 

I området skal der også sikres udbygnings-
muligheder for Vestre Landsret.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse forudsættes 
at være boliger, offentlige institutioner og 
kulturformål, samt liberale erhverv i mindre 
omfang. 

Der kan i den centrale del af området 
indpasses funktioner som medvirker til at 
øge byliv i området, f.eks. mindre butikker, 
kunsthåndværk, cafeer, hotel, gallerier mm. 
Indpasningen skal ske under hensyntagen 
til områdets arkitektoniske og historiske 
kvaliteter.

Midtbyplan

Midtbyplanen lægger op til at understøtte 
funktioner, der kan styrke og udbygge 
Viborgs turistpotentiale med en velbevaret 
middelalderby 

Mindre butikker, caféer, kunsthåndværks-
teder mv. kan indpasses omkring udvalgte 

Landsretten

Sct. Mogensgade

Domkirken

Stenderpladsen

BLADENE: 

BEVARINGSBLADET
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BLADENE: 

BEVARINGSBLADET

Viborgs unikke middelalderbykerne

passager for at skabe fl ere oplevelser og 
forbedre sammenhængen med handelscen-
teret.

Nytorv og Domkirkepladsen søges inddraget 
som rammer for et rekreativt byliv ved at re-
ducere parkering og gennemkørende trafi k. 

Stueplan af Viborg Kommunes admini-
strationsbygninger foreslås - hvor det er 
foreneligt med bygningernes arkitektur og 
bevaringsværdi - anvendt til formål, der 
understøtter oplevelsen af byliv.  

Det foreslås på sigt at øge parkeringskapa-
citeten i området ved etablering af parke-
ringskælder/-hus. Dette vil trække fl ere 
gående gennem bevaringsområdet og lette 
adgangen til handelscenteret for beboerne 
øst for søerne.

Trafi k og parkering

I strategien for den fremtidige trafi kstruktur i 
området tages udgangspunkt i 

- at der igangsættes nærmere undersøgel-
ser med henblik på at reducere den gen-
nemkørende trafi k, særligt over Nytorv.

- at søge at friholde Nytorv og Domkirke-
pladsen for parkering. Evt. kan parke-
ringsforbud alene gælde for sommerhalv-
året. Parkeringspladser der fjernes, skal 
erstattes af nye p-pladser i umiddelbar 
nærhed. 

- at etablere fl ere parkeringspladser øst for 
handelscenteret for at lette den trafi kale 
adgang fra østbyen til handelscenteret. 
Et nyt parkeringshus kan f.eks. etableres 
ved VUC’s p-plads, under Bispehaven 
eller ved Viborg Hallen. 

Mulige initiativer

De skitserede principper indarbejdes i den 
kommende kommuneplan.

Der udarbejdes en arkitekturpolitik, der skal 
sikre områdets kvaliteter. Evt. kan udarbej-
des en bevarende lokalplan.

En fornyelse af Nytorv og Domkirkepladsen 
medtages i en kommende renovering af 
byrum/ gågader i midtbyen.  

Et nyt p-hus etableres i området.

>> at skabe rammer for fl ere oplevelser og bymæssige aktiviteter i området, der 
kan tiltrække og fastholde turister og byens borgere.

>> at udpege dele af området, der fortsat fredeligholdes til boligformål

>> at fastlægge retningslinier for de gamle administrationsbygningers fremtidige 
anvendelse med henblik på at øge oplevelsen af liv særligt omkring Nytorv og 
Nytorvgyde.

FOKUS
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N

trafi k. Her kan i stedet indrettes funktioner, 
der understøtter bylivet.

Domkirkepladsen er byens andægtige og 
rolige stadsplads, der har en unik bygnings-
mæssig og historisk ramme. Pladsen er og-
så ankomstplads for mange turister i Viborg.

Funktionerne omkring pladsen skal fortrins-
vis være af historisk og kulturel karakter 
eller relateret til turisme. I planen lægges 
op til, at der kan opføres en ny bygning for 
at stramme byrummet op. Bygningen kan 
f.eks. indeholde byens nye turistkontor og 
andre faciliteter for turister og guider eller 
et moderne ”Kvarterets Hus”, hvor historien 
om, hvordan dette sted gennem 600 år var 
magtcentret i Jylland formidles. For at ind-
drage pladsen aktivt kan bygningen f.eks. 
udformes med oplukkelige facadepartier og 
med en facade, der kan benyttes til formid-
ling efter lukketid. På pladsen kan gives 
mulighed for at drive café.

For at forstærke forbindelsen til søerne 
forlænges fodgængernettet mellem Nytorv 
og Domkirkepladsen videre mod øst ad 
Bispestien til Randersvej og Borgvold.

Viborg har tre pladser, der gennem deres 
størrelse, karakteren af den omkransende 
bebyggelse eller deres historiske kontekst, 
har den kvalitet, der skal til, for at de kan kal-
des ”byens pladser”. 

Pladserne ligger som perler på en snor: 
Hjultorv i handelscenteret, Domkirkepladsen 
i den historiske by og Nytorv som forbindel-
sen mellem de to. 

Hjultorv er i dag byens eneste ”rigtige” plads. 
De to andre, Nytorv og Domkirkepladsen, 
udnyttes til parkering, og deres kvalitet kom-
mer således ikke til deres ret.

I midtbyplanen foreslås det, at Nytorv og 
Domkirkepladsen friholdes for parkering og 
at de tre pladser får hver sin funktion. Det 
er en forudsætning for planens gennemfø-
relse og holdbarhed, at de parkeringsplad-
ser der fjernes (henholdsvis ca. 50 og ca. 
55), erstattes af nye p-pladser i umiddelbar 
nærhed. 

Hjultorv er den aktive plads i handelscente-
ret, hvor der skal væres plads til aktiviteter 
for hele familien. Her skal fortsat være rig 
mulighed for restaurations- og caféliv og 

stueetagen omkring Nytorv og Nytorvgyde 
anvendes til publikumsorienterede funktioner 
som butikker, café, restaurant e.lign.

ingen biler i Nytorvgyde

ingen parkering på Nytov

mulighed for sivetrafik fra St. Sct. Hansgade 
via Nytorvgyde til Domkikrpladsen

plads til aktiviteter i forbindelse med Han-
delsstandsforeningens arrangementer. Det 
er også her der afholdes koncerter, når der 
er fest i byen. 

På Hjultorv kan der også være plads til 
“aktiv” kunst, feks. en vandkunst, der taler til 
både børn og voksne. 

Nytorv kan påny blive byens handelstorv 
med torvehandel, bagagerumsmarked og 
lignende. Nytorv er også et vigtigt led i 
bestræbelserne på at gøre Vestergade og 
St. Sct. Hans Gade mere attraktive som 
handelsgader, og derfor er iscenesættelsen 
af dette byrum vigtig. 

En række af Nytorvs omkransende bygnin-
ger vil i nær fremtid få nye funktioner, når de 
kommunale administrationsbygninger skifter 
ejer. I planen lægges op til, at de funktioner, 
der placeres i bygningernes stueetage er 
publikumsorienterede, - f.eks. butikker, café, 
galleri og lignende, der vil medvirke til at 
skabe liv på pladsen. Der skal fortsat være 
mulighed for en ensrettet siveforbindelse 
for biler fra St. Sct. Hans Gade til Kompag-
nistræde, mens Nytorvgyde søges lukket for 

<< Nytorv som byens torveplads

Området omkring Domkirken rummer man-
ge fi ne seværdigheder, museer, samlinger 
og kunstværker. I overensstemmelse med 
områdets karakter er de ofte diskret indpas-
sede – og dermed ikke umiddelbart synlige 
i gadebilledet. Måske kunne en samlet for-
midling af områdets seværdigheder synlig-
gøre områdets potentiale mere??

Latinerhaven er en af byens smukke og 
rolige oaser. Kan man give en begrænset 
mulighed for udeservering her og samtidig 
bevare havens kvaliteter?

Stænderpladsens skrånende terræn kunne 
udnyttes til at indpasse parkering i to plan. 
Samlet ville her kunne etableres ca. 65 
p-pladser mere end idag. Anlægget kunne 
udformes med en forplads foran det tidligere 
rådhus og opføres i materialer, der æste-
tisk matcher området. Et p-hus på VUC’s 
parkeringsplads (kombineret med en evt. 
udvidelse af Vestre Landsret) kunne også 
erstatte nedlagt parkering og øge områdets 
parkeringskapacitet.

udsnit: 
HJULTORV, NYTORV OG DOMKIRKEPLADSEN
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udsnit: 
HJULTORV, NYTORV OG DOMKIRKEPLADSEN
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Søbladet omfatter de rekreative arealer mel-
lem Søndersø og Nørresø op mod Ll. Sct. 
Mikkels Gade/ Sct. Ibs Gade og strækker sig 
fra Borgvold i nord til Søndersøparken i syd.

Søerne har haft stor betydning for dannelsen 
af Viborg og er et væsentligt naturelement 
i midtbyen. Søbladets vigtigste rekreative 
områder er Borgvold og plænen ved Bræn-
derigården.

Borgvold rummer byens folkelige parkanlæg. 
Udover den smukke romantiske park og det 
historiske voldanlæg har området lege-
plads, restaurant og egen ”havn”, hvor også 
turbåden Margrethe I lægger til. Om somme-
ren omfatter underholdningen syngepiger, 
tryllekunstnere, bugtalere og børneteater, 
ligesom parken danner ramme om begiven-
heder som fælles Skt. Hans arrangement. 
Om vinteren er det primært den opstillede 
skøjtebane, der bruges fl ittigt. 

Plænen ved Brænderigården har i en år-
række været det faste mødested for løberne 
i Viborg. Derudover anvendes plænen mest 
ved særlige arrangementer som Avis Mara-
thon. Der er stianlæg hele vejen rundt om 
Søndersø, der bruges fl ittigt til såvel løb som 
”søndags-spadsereture”. 

Udfordringer

Sammenhængen med midtbyen kunne 
gøres meget tydeligere end i dag.

Borgvold og de grønne arealer ved Sønder-
sø opleves adskilt såvel indbyrdes som fra 
Viborgs historiske bykerne (bevaringsbladet) 
på grund af de stærkt trafi kerede veje gen-
nem området.  

De grønne arealer ved Søndersø fremstår 
uden større anlæg eller inventar, der kunne 
indbyde til længere ophold. 

Parkeringskapaciteten synes tilstrækkelig til 
daglig brug, men i underkanten ved større 
events omkring søerne.

Anvendelse

Området forudsættes fremover anvendt 
som i dag til rekreative aktiviteter, kultur og 
turisme. 

Midtbyplan

Midtbyplanen lægger op til en bearbejdning 
af overgangene mellem bykernen, søareal-

Golfhotellet

Bispestien
Borgvold

Brænderigården

BLADENE: 

SØBLADET
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BLADENE: 

SØBLADET

Et attraktivt område for friluftsliv og rekreation

erne og de grønne områder indbyrdes med 
henblik på skabe større visuel sammen-
hæng og bedre passagemuligheder.

Der lægges endvidere op til at de nuværen-
de bygningsanlæg gives udvidelsesmulig-
heder, og at der kan suppleres med byg-
ningsanlæg, der understøtter rekreative 
funktioner.

Ny bebyggelse mellem domkirken og søerne 
skal indordne sig Viborgs by- og terrænpro-
fi l, dvs. i maks. 2-3 etager evt. med enkelte 
højere markeringer. Her må ikke bygges 
højt.

  

Trafi k og parkering

I strategien for den fremtidige trafi kstruktur i 
området tages udgangspunkt i 

- at Randersvej og Sct. Mikkels Gade/ Sct. 
Ibs Gade er vigtige forbindelser mel-
lem Viborgs østlige bydel og midtbyen. 
Vejene fastholdes derfor som i dag.

- at der fortsat er en høj parkeringskapa-
citet til understøtning af de mange store 
arrangementer i området. På sigt kan 

kapaciteten understøttes af nye p-anlæg i 
den østlige del af bykernen.

Mulige initiativer

Udbygningsmuligheder indarbejdes i den 
kommende kommuneplan.

En plan for modernisering af adgangsfor-
hold, passager, parkanlæg og inventar, 
herunder en investeringsplan udarbejdes.

>> at skabe bedre sammenhæng mellem midtbyen og søerne 

>> at understøtte de rekreative aktiviteter i området

FOKUS
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Med midtbyplanen lægges der op til at 
skabe en bedre forbindelse mellem handel-
scenteret, bevaringsområdet og søerne ved 
at forstærke fodgængeraksen fra Borgvold 
via Bispestien, Domkirkepladsen og Nytorv-
gyde til Nytorv. 

Som led heri foreslås krydset mellem Rand-
ersvej og Sct. Ibsgade bearbejdet, så pas-
sagemulighederne for de bløde trafi kanter 
forbedres og parkanlæggene ved Borgvold 
og Brænderigården gøres mere synlige.

I forlængelse af Bispestien skabes en bred 
overgang i en belægning, der understreger 
strøgkarakteren og forbindelsen til den 
historiske by, og der etableres en egentlig 
forplads ved indgangen til Borgvold. Over-
gangen kan evt. suppleres med en bro over 
Sct. Ibs Gade for gående og cyklister. Broen 
kan med elevator forbindes med forpladsen 
ved Borgvold, mens en svunget cyklistrampe 
kan skabe forbindelse mellem Bispestien, 
broen og stierne til Borgvold og plænen ved 
Søndersø. 

Brænderigården ligger i dag godt gemt bag 
en høj og tæt beplantning. For at opnå en 
bedre visuel forbindelse foreslås området 
omkring Brænderigården åbnet mod krydset; 
eksempelvis ved en terrænbearbejdning 
og et trappeanlæg med direkte adgang fra 
krydset til Brænderigården, Golfhotellet og 
Søndersøs bred. 

Sammenhængen mellem de grønne om-
råder ved Nørresø (Borgvold) og Søndersø 
(Brænderigården) foreslås styrket ved 
etablering af en promenade, der føres under 
Randersvej i en fodgængertunnel.  Områ-
dets aktiviteter knyttes op på promenaden, 
der kan suppleres med yderligere aktiviteter 

og brugsmuligheder som petanque, festi-
valplads, befæstning af søkanten (bolværk) 
mm. 

Syd for Brænderigården giver planen 
mulighed for, at der kan opføres en række 
bygninger til offentlige funktioner. Funktio-
nerne kan knytte sig op til aktiviteterne om-
kring søerne, hotellet eller Brænderigården. 
En af bygningerne er vist som en fl ade, der 
skyder sig op fra søbredden og kan indehol-
de hal/sal, opmagasinering el.lign. Fladen, 
der opstår oven på bygningen, er orienteret 
mod søbredden og søen og kan benyttes 
som tribune i forbindelse med aktiviteter på 
og omkring Søndersø - eksempelvis i for-
bindelse med Søndersøløbet, Citymarathon, 
koncerter og søsportsaktiviteter. 

Vest for Golfhotellet skitserer planen en 
udvidelsesmulighed for Golfhotellet og for 
parkeringspladsen. Dette vil dog kræve 
dispensation fra søbeskyttelselinien. 

Man kunne måske også forestille sig at Golf-
hotellet kunne udvide ud i Søndersø med 
fl ere værelser, restaurant og konferencefaci-
liteter? I så fald kunne Golfsalonens byg-
ning måske omdannes til søsportscenter, så 
der igen kommer livlig aktivitet i salonsøen, 
byens ”havn”??

promenade
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Gavlbebyggelse med mulighed for parke-
ringskælder, idrætsfaciliteter og boliger

Bygning til kulturelle og folkelige formål.

Bygningens tag kan bruges som tribune 
med udsigt over søen.

”Generalkommandoen”

Mulighed for sport og kulturelle aktiviteter

Promenade (bolværk)

Principsnit 1:1.000

udsnit: 
SØBREDDEN
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Resumé

Med midtbyplanen er der fokus på at se 
byens fremtidige udviklingspotentiale i en 
helhed med hensyn til bebyggelse, anven-
delsesmuligheder, sammenhæng og in-
frastruktur. I de enkelte udsnit zoomes ind 
på det særlige potentiale den pågældende 
lokalitet rummer og der illustreres hvilke 
muligheder, der kunne være for en fremtidig 
udbygning, fortætning eller omdannelse. 

Der er lagt vægt på vigtigheden af oplevel-
sesrige, fysiske forbindelser mellem de 
enkelte bydele (bladene), så nye og eksis-
terende funktioner og byrum kan supplere 
hinanden. Der er fokus på at udvælge og 
afveje rammerne for byrummenes anven-
delser, så der opnås koncentreret offentligt 
byliv nogle steder og gives mulighed for 
mere lokale aktiviteter på andre. I planen 
er også søgt differentieret mellem byrum 
af mere livlig karakter og andre, der mere 
indbyder til ro og stilhed. 

Realisering

For at realisere midtbyplanen vil kommunen 
i første omgang igangsætte en nærmere 
planlægning for udvalgte områder i midt-
byen, det kan f.eks. være for slagterigrunden 
ved Toldbodgade og for bydelscenteret ved 
Vesterbrogade. Kun på baggrund af en (ny) 
lokalplan samt evt. et kommuneplantillæg vil 
større konkrete projekter kunne realiseres.

OVERSIGT

BLADENE

Herudover kan kommunen løbende igang-
sætte planlægningsinitiativer som f.eks. at 
udarbejde og revidere: 

- den kommende kommuneplan mht. nogle 
af midtbyplanens principper (kommu-
neplanen fastlægger juridisk bindende 
rammebestemmelser, idet Byrådet iht. 
planloven skal virke for kommuneplanens 
gennemførelse)

- lokalplanlægning for konkrete byggeøn-
sker, der er i overensstemmelse med 
intentionerne i midtbyplanen

- helhedsplanen for stadion- og kaserne-
området

- en arkitekturpolitik for midtbyen

- en designmanual for det offentlige rum 
med retningslinjer for valg af byinventar, 
belægninger, henvisningsskiltning, belys-
ning, farver mm.

- det nuværende parkeringsregulativ for 
Viborg og udarbejde en p-strategi

- en fodgænger-  og cykelruteplan for midt-
byen.

I forbindelse med kommende budgetlæg-
ninger for Viborg Kommune kan nogle af de 
foreslåede anlægsinvesteringer og andre 
tiltag indgå i en prioritering som f.eks. at:

- etablere ny centerringvej i banegraven

- etablere nyt offentligt parkeringshus/ 
-kælder ved f.eks. Stænderpladsen, 
Vestre Landsret eller Landsarkivet for 
Nørrejylland

- forny belægninger og byinventar på gå-
gader, nye sivegader og udvalgte torve

- ombygge fodgængerforbindelser fra by-
kernen til søerne og mellem Borgvold og 
Brænderigården, herunder evt. fodgæn-
gertunnel under Randersvej

- afholde arkitektkonkurrence om udform- 
ning af gågader, Nytorv, Domkirkeplad-
sen og Randersvej kryds

- afholde arkitektkonkurrence eller work-
shop om en helhedsplan for udvikling af 
banegraven.

Oversigtsplan

Oversigtsplanen illustrerer sammenhængen 
mellem principperne og idéskitserne i midt-
byplanen. De enkelte planudsnit er markeret 
med en rød ramme og en sidehenvisning. Af 
planen fremgår endvidere parker og andre 
”grønne” byrum og elementer, der er med til 
at tegne Viborgs bykarakter og oplevelsen 
af byen.
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