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forord
Byrådet tager med denne strukturplan et stort skridt 
nærmere realiseringen af en ny bydel syd for Søn-
dersø i Viborg. 

Da Kommuneplan 2009-2021 blev vedtaget i efteråret 
2009 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes en 
samlet strukturplan for hele Viborg Syd for at sikre en 
helhed mellem nyt boligbyggeri, grønne områder og 
Den Grønne Kvadrant.
Konkret er der udlagt tre områder på i alt ca. 90 hektar 
i Kommuneplanen mellem Søndersøvej og Århusvej.

Byrådet ser frem til at skabe mulighed for en attraktiv 
ny bydel med fokus på bæredygtighed. Med struktur-
planen ønsker Byrådet at konkretisere, hvordan den nye 
bydel skal udformes og ud fra hvilke principper.

Strukturplanen skal lægge de overordnede linjer fast, 
så som bebyggelige områder, landskabsrum og grøn-
ne områder samt infrastruktur (veje, stier, forsyning). 

Ved den efterfølgende lokalplanlægning skal de nær-
mere detaljer konkretiseres og der kan ske justeringer 
af planen.

Strukturplanen lægger op til ændringer af de tre kon-
krete rammeudlæg i Kommuneplan 2009-2021. Der 
har derfor været en fordebat med indkaldelse af idéer 
og forslag til ændringer heraf i samme periode, som 
strukturplanen var i offentlig høring.
Ændringerne vedrører områdernes afgrænsning, byg-
gehøjde, skovrejsning og særlige beskyttelsesområder.

deBAT
Byrådet vedtog den 23. juni 2011 et forslag til struk-
turplan, som var i offentlig høring i perioden fra den 
7. juli til den 7. september 2011. Der blev holdt et 
offentligt møde om planforslaget den 25. august på 
Bjergsnæsskolen. Der indkom i alt 40 bemærkninger 
til planforslaget, som kan ses på
www.viborg.dk/viborgsyd under debat.

hovedTræk
Strukturplanen knytter sig til de landskabelige værdier 
i området og vil understrege et bånd af søer langs 
strukturplanens vestside. Det giver adgang for mange 
borgere til den varierede natur i området.

Hovedtrækkene i planen er 
- at skabe tæthed i byggeriet langs ”søbåndet” i vest
- at bevare større ubebyggede områder mod sydøst 
og Nørreådalen
- at forstærke skovbeplantningen i området
- at prioritere mere fælles natur og mindre privat.

Det er Byrådets opfattelse, at der vil blive skabt en 
spændende ny bydel, som vil blive attraktiv - både 
lokalt og for hele Viborg By.

AmBiTioner
Mange steder i landet arbejdes der ud fra bæredygtige 
ambitioner - dette er Viborg Kommune ikke ene om at 
have som mål. Der er dog kun få erfaringer på områ-
det og næsten alle projekter har haft en kort levetid. 
Viborg Kommune ønsker således at bidrage positivt 
til at øge erfaringen med bæredygtig planlægning fra 
start til færdig byggemodning.

Ambitionen er at byudviklingen skal være mere 
helhedsorienteret fra start og at nye teknikker skal 
afprøves. Dette kan danne baggrund for at lignende 
tiltag afprøves andre steder og i andre projekter i 
Kommunen. Kort sagt skal erfaringerne med bæredyg-
tighed opbygges og udvikles.

Vi står over for store klimamæssige udfordringer, som 
gør det væsentligt at arbejde med byplanlægning i et 
bæredygtigt perspektiv. På byplanniveau kan vi gøre 
en større forskel for miljøet end de bidrag, den enkelte 
borger kan præstere.

I strukturplanen er der arbejdet med afsæt i 5 hoved-
emner for bæredygtighed:

grøn struktur og stier•	
klima og energi•	
vandhåndtering•	
tæthed•	
infrastruktur og trafik•	

Nogle af emnerne kan aflæses direkte i strukturpla-
nens udformning - andre vil først blive synlige i den 
efterfølgende lokalplanlægning.

Strukturplanen har haft en bred arbejdsgruppe bag 
sig i forvaltningen og forskellige interesser i form af 
landskab, trafik, kulturarv, vandhåndtering, rekreative 
interesser mv. er koordineret i strukturplanen.

Samtidig er der udarbejdet en miljørapport som et 
bilag til strukturplanen, der belyser og afvejer de 
forhold, som strukturplanen kan have en væsentlig 
indvirkning på.

Viborg Kommune ønsker med strukturplanen for 
Viborg Syd at åbne op for en positiv udvikling af en 
spændende ny bydel, hvor der er mange interesser på 
spil.

God læselyst.

Søren Pape Poulsen
Borgmester

Strukturplan blev vedtaget i Viborg Byråd onsdag den 
21. december 2011 og offentliggjort endeligt den 19. 
januar 2012.
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OmRåDe C indgår som perspektivområde til byud-
vikling på længere sigt.

Se mere om afgrænsninger på side 8.

Med strukturplanen for Viborg Syd har Byrådet taget 
et stort skridt nærmere realiseringen af en ny bydel 
syd for Søndersø i Viborg. Området ligger mellem 
”søbåndet” gennem byen og Nørreådal i et varieret 
landskab med store kvaliteter. 

Baggrunden for planlægningen af Viborg Syd er, at der 
er udlagt tre områder til byudvikling (boligformål) i 
Kommuneplan 2009-21, svarende til et areal på ca. 90 
hektar og ca. 500 boliger.

Byrådet besluttede i forbindelse med kommuneplantil-
læg 15/2006 for byvækst ved Viborg By og ved
vedtagelsen af kommuneplan 2009-21 i september 
2009, at der skal igangsættes en strukturplan for hele 
området mellem Søndersøvej og Århusvej, inden 
områderne lokalplanlægges.

Økonomiudvalget tiltrådte i april 2010, at perspektiv-
området ved Vedsø, syd for Århusvej også inddrages 
i planlægningen. Byrådet har fokus på at skabe en 
ny bydel med afsæt i de landskabelige forhold og en 
bæredygtig planlægning.

LæSeVejLeDNING
Hæftet er bygget op, så de overordnede forhold er be-
skrevet i afsnit 1 og 2. Afsnit 3 går mere i dybden med 
området nord for Århusvej, som skal planlægges først.

Området nord for Århusvej benævnes Søndersøom-
rådet, og området syd for Århusvej benævnes Vedsø-
området. Dette område indgår kun som perspektiv-
område på længere sigt (efter planperioden frem til 
2021),og når Søndersøområdet er udbygget.
 
STRUKTURPLANeN
Strukturplanen er en ”mellemplan” mellem kommune-
plan og lokalplan, som fastlægger principper for
bl.a. veje, boligområder og grønne områder. Struktur-
planen er ikke lovpligtig, men er et godt styringsred-
skab, med det formål at skabe helhed i disponeringen 

>>01 INTRODUKTION

Fig. 1: Strukturplanens område A er udlagt i Kommuneplan 2009 - 21, B og C er perspektivområder (efter 2021)

af området.
Strukturplanen har afsæt i et fokus på bæredygtig 
planlægning, og den bæredygtige planlægning relate-
rer sig til emnerne:

grøn struktur og stier•	
klima og energi•	
vandhåndtering•	
tæthed•	
infrastruktur og trafik•	

I november 2010 godkendte Økonomiudvalget et pro-
gram, som har været grundlaget for strukturplanen. 

Programmet definerer flere hovedspørgsmål, som 
strukturplanen skal arbejde med:

De landskabelige kvaliteter•	
At sikre tæt kontakt til naturen•	
Hvordan de kommende boligområder afgrænses i •	
forhold til de grønne områder
Integration af sundhedsfremmende tiltag i planen •	
(motion/aktivitet, udeliv, tryghed)
Mulighed for variation af boligformer•	
Tættere bebyggelser og dermed mere landskab•	
God infrastrukturel kobling til det eksisterende •	
vej- og stinet for hårde og særligt bløde trafikanter
Regnvand som ressource i landskabet•	
Etapedeling som sikrer fleksibilitet i udbygningen•	
At skabe mulighed for etablering af institutioner, •	
gerne med flerfunktionelle formål.

I arbejdet med strukturplanen er der blevet arbejdet 
med at kvalificere:

områdernes afgrænsning•	
forholdet til natur, bygge- og beskyttelseslinjer•	
sammenhængen mellem de enkelte byområder og •	
barrierevirkning af jernbanen og rute 26
forholdet til eksisterende by.•	

I forbindelse med udarbejdelse af strukturplanen har 
Byrådet besluttet, at

OmRåDe A skal etableres først og grænsen mod 
nord justeres i overensstemmelse med strukturplanen.
Lokalplan for en del af området opstartes i 2012.

OmRåDe B skal udgå af Kommuneplanen i forbin-
delse med førstkommende revision af denne.
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Fig. 2: Visionscollage af indehold i strukturplanen (fra programfasen)
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ANALYSe
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Fig. 3: Området ligger for enden af en stor bakkeø, hvor også Viborg Øst  
er placeret. På tværs af området løber Faldborgdal.

fALDBORGDAL

øSTBYeNS BAKKeø

KONTeKSTANALYSe
Geologisk set består området af en bakkeø fra isti-
den, som er afgrænset af søerne langs vest og syd 
og Nørreådalen mod øst og nord. Området ligger på 
den sydlige spids af Østbyens morænelandskab i et 
område, hvor flere landskabstyper mødes: tunneldale 
(søer og åer), morænebakker og smeltevandssletten 
Faldborgdal. Som det ses på den topografiske illustra-
tion på højre side, ligger strukturplanen således på en 
landskabelig ø omgivet af søer, dalstrøg og åløb på 
alle sider. Strukturplanen skal sikre en samlet plan-
lægning for hele denne ”bakkeø” for enden af Østby-
ens landtange, se Fig. 3 på denne side. Området er i 
Kommuneplan 2009-2013 udpeget som et geologisk 
interesseområde.

I et Plan09-projekt, ”de bynære landskaber”, udarbej-
det af Viborg Kommune og Cowi beskrives, at områ-
det ligger i to forskellige landskabskarakterområder, 
henholdsvis ”Viborg by- og sølandskaber” og ”Viborg 
øst landbrugslandskab”.

Nøglekvaliteterne i området er den store variation i 
landskabet, markante terrænformer, vidtrækkende 
udsigter og potentiale for nærrekreative aktiviteter.

Som det ses på kortet på højre side er bakkeøen ter-
rænmæssigt underdelt i en række plateauer. Område 
A (Søndersøområdet) og område C (Vedsøområdet) 
ligger på to lave plateauer på bakkeøens nord- og 
sydside. Område B ligger på det højestliggende 
plateau midt på bakkeøen og henvender sig ikke, som 
de to andre mod Viborg, men mod det åbne land. På 
det østlige plateau ligger den eksisterende landsby 
Bruunshåb.

Bebyggelsen i området er i høj grad præget af at være 
vokset op omkring eller mellem jernbane og rute 
26 / Gl. Århusvej. Denne langstrakte byvækst slører 
overgangen fra by til land og mangler et landskabeligt 
fundament - se fig. 4.

Fig. 5: Bakkeøen er næsten udelukkende omsluttet af naturområder, men ved Gl. Århusvej, rute 26 og jernbanen er er ringen brudt.

Fig. 4: Viborgs bykant sløres af den langstrakte bebyggelse langs Gl. 
Århusvej. En potentiel blå forbindelse mellem Vintmølle Sø og Teglgravene 
/ Søndersø afskæres af førnævnte bebyggelse samt infrastrukturelle linjer.

JERNBANE

RUTE 26

GL. ÅRHUSVEJ

TEGLGRAVENE

SØNDERSØ

VINTMØLLE SØ

På modstående side: Fig. 6: Topografisk illustration (mørk farve angiver højde)



OmRåDe B fRIThOLDeS 
fOR BeBYGGeLSe

SøNDeRSøOmRåDeT

(OmRåDe A)

VeDSøOmRåDeT

(OmRåDe C)

BRUUNShåB
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Fig. 7: I kommuneplanen er område A udlagt til byvækst, mens område B 
og C er perspektivområder

Fig. 8: Nærværende strukturplans afgrænsning

Den landskabelige analyse af området har medført, at 
der i fht. det udarbejdede program og de på forrige 
side præsenterede områdeafgrænsninger, foreslås tre 
væsentlige ændringer af planens bebyggelige områder:

Område B udelades og bevares som åbent land•	
Område A udvides mod nord, så det ligger tættere •	
på skrænten
Nord for Århusvej udlægges et nyt område til •	
erhvervsformål (ca 6,7 hektar)

SøNDeRSøOmRåDeT (OmR. A)
I arbejdet med strukturplanen er de i kommuneplanen 
udlagte grænser blevet justeret og kvalificeret. Bl. a. 
har det mod nord været væsentligt at vurdere den 
landskabelige sammenhæng med Nørreådalen. På 
dette sted kommer det åbne land helt ind til Søndersø 
og ”søbåndet”.

Kommuneplanens eksisterende nordlige afgrænsning 
af området følger et matrikelskel og markhegn. Dette 
er ikke nogen væsentlig landskabelig grænse. Arealet 
mellem det udlagte område og Søndersøvej er en del 
af samme flade plateau, som resten af området mod 
syd. 

Ved at fremrykke byggeriet til skråningskanten mod 
nordvest vil den yderste bebyggelse blive synlig fra 
Viborg by (sønæs mv), men området vil ikke blive væ-
sentligt synligt fra Søndersøvej p.g.a. den forholdsvis 
stejle skråning. Fremrykning af området mod nord vil 
øge de bebyggelige muligheder i området uden at det 
kompromitterer byens forbindelse til ådalen.

Mod nordøst vil områdets kant blive synlig fra Vin-
kelvej, idet landskabet her ligger næsten i niveau med 
Vinkelvej. Derfor trækkes byggeriet tilbage på pla-
teauet mod nordøst.

OmRåDe B
Baggrunden for at udelade område B er hovedsagelig 
ønsket om at bevare kontakten til det åbne land og en 
ubebygget forbindelse til Nørreådalen. Strukturplan-
området ligger landskabeligt som en ”bakkeø” omgi-
vet af ådale og lavtliggende søer (Faldborgdalen).

I skitseringen blev det tydeligt, at såfremt område B 
inddrages, vil det betyde, at hele Bjergsnæs og arealet 
ned til Århusvej inddrages og reelt ændres fra landom-
råde til ”bypark”. Arealet er dog så stort, at en sådan 
behandling ikke er økonomisk rentabel.

Byggeri på sydsiden af Bjergsnæs vil desuden blive 
meget synlig mod syd (fra Koldingvej og Vedsøområ-
det), hvilket vil betyde, at bydelen reelt vil dominere et 
meget større landskabeligt område. I stedet er valgt en 
bymodel, som orienterer sig tydeligt mod Viborg By 
og mod ”søbåndet” i vest. Herved minimeres indgre-
bet i det oplevede landskabsrum mod øst og syd.

Topografien i området (”bjerget i midten”) betyder, at 
det er svært at skabe solide og naturlige forbindelser 
mellem området nord for Århusvej og Vedsøområdet. 
Område A, B og C har ikke funktionelt eller trafikalt 
noget stærkt behov for at hænge sammen (f.eks. som 
en slags byring). Med afsæt i landskabet er det mest 
naturligt at lade område A orientere sig mod Viborg 
(og Bruunshåb via banestien), men at lade Vedsøom-
rådet udvikle sin egen identitet.

Endelig har ca. 1/4 af område B et så stort arkæolo-
gisk potentiale, at det vurderes urentabelt at udbygge 
område B. Det vil blive meget dyrt at udgrave en jern-
alderboplads i området og restarealet bliver en meget 
lille bydel og separat enhed, som pga bronzehøjene 
ved Bruunshåb og fredningen af Bruunshåb skov 
bliver svær at koble til resten af Bruunshåb.

NORD fOR åRhUSVej
Langs Århusvej foreslås udlagt et område til erhvervs-
formål nord for vejen. Dette vil medvirke til at danne 
en tydelig markering af ”byporten” til Viborg By. I dag 
opleves byfronten mod øst noget fragmenteret, og det 
første der møder én fra Århus er baghaverne i Rinds-
holm.

Et nyt plateau med f.eks. kontorerhverv/videnspark vil 
skabe en meget synlig profil af Viborg Bys start.

AfGRæNSNING
>>01 INTRODUKTION
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>>02 STRUKTURPLAN
BY ImeLLem LANDSKABeLIGe BåND
Identitetsmæssigt er området defineret af to over-
ordnede landskabelige bånd: Søbåndet mod nord og 
vest samt områdets grønne ryg, som slynger sig fra 
Bruunshåb, over Bjergsnæs til Vedsø.

Det nye byudviklingsområde indskriver sig imellem 
disse landskabelige bånd og de landskabelige kvalite-
ter, på bægge sider (vand og skov) trækkes ind i den 
nye bydel og vil give identitet og kvalitet i området.

DeT BLå BåND STYRKeS
Søbåndet er i dag afbrudt ved Gl. Århusvej, og der er 
således en dårlig sammenhæng mellem bystruktur og 
landskabeligt potentiale på bakkeøen.

Strukturplanen foreslår, at der kan (gen)oprettes en 
blå forbindelse fra Søndersø over Teglgravene til Vint-
mølle Sø og Vedsø. Dette sammenhængede søbånd 
vil udover de åbenlyse landskabelige og rekreative 
kvaliteter - gøre meget for at definere og strukturere 
Viborgs bykant og definere ankomsten til Viborg for 
trafikanter på Rute 26. 

Strukturplanen indskriver sig i Viborgs overordnede 
plan om at etablere et blåt og grønt ’Ø’ omkring byen. 
Strukturplanen forstærker søbåndet og bearbejder 
de grønne arealer langs kanten af søerne og omkring 
skovene. 

BYPORT
Omkring rute 26 styrkes den erhversmæssige bebyg-
gelse. Derved skabes en mere entydig ‘byport’ som 
indgang til Viborg. Sammen med det ovenfor beskrev-
ne blå bånd, vil en tæt erhvervsbebyggelse langs vejen 
skabe en meget synlig profil af Viborg Bys start.

Fig. 9: De nye bydele lægger sig ud til søbåndet med skoven i ryggen.
Samtidig styrkes bebyggelsen omkring rute 26 samt den blå forbindelse på tværs af denne.

Fig. 10: Strukturplanen indskriver sig i Viborgs overordnede plan om et ”Blå-Grønt-Ø” omkring byen. Struk-
turplanen forstærker søbåndet og bearbejder de grønne arealer langs kanten af søerne og omkring skovene. 

Modstående side Fig. 11:

Strukturplan 1:15.000
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OVeRORDNeT eTAPePLAN
Helt overordnet vil udbygningstakten struktureres 
således at Søndersøområdet udbygges først. Dette 
område forventes byggemodnet fra 2013. Først når 
dette område engang i fremtiden er udbygget vil 
Vedsøområdet blive byggemodnet. Arealerne omkring 
Århusvej vil ikke følge en lineær etapeplan, men ske 
sideløbende når efterspørgsel og konjunkturer kræver 
det og muligheden for eventuel konvertering er til 
stede.

TæTheDeR
Overordnet set vil tætheden i den ny bydel være størst 
omkring Rute 26, mens den vil aftage ud i landskabet. 
At skabe en tæt bystruktur omkring Rute 26 vil, som 
tidligere beskrevet, skabe et markant byprofil og en 
identitetsskabende indgang til Viborg for trafikanter 
på vejen. I både Søndersøområdet og Vedsøområdet 
vil tætheden være størst mod Århusvej og de bynære 
søer. Således vil flest mulige beboere have adgang og 
nærhed til de store landskabelige og rekreative kvalite-
ter, som søerne udgør.

BYSTRUKTUR

Byfelter, Vedsøområdet
V1  15,6 HA
V2  12,8 HA
V3  14,6 HA
V4  14,9 HA

Byfelter, Århusvejområdet
Å1    4,7 HA
Å2    3,2 HA
Å3  20,9 HA
Å4    6,7 HA

Byfelter, Søndersøområdet 
Byfelt S1   4,8 HA
Byfelt S2    8,0 HA
Byfelt S3   8,0 HA
Byfelt S4 10,3 HA
Byfelt S5   9,2 HA
Byfelt S6 10,8 HA
Byfelt S7   5,9 HA
Byfelt S8   3,3 HA

>>02 STRUKTURPLAN

Fig. 12: Størrelsen på de bebyggelige området (målt i hektar)

Fig. 13: Tæthed
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KULTURhISTORIe
Viborg Stiftsmuseum har vurderet de arkæologiske 
forhold i området og gennemført sonderende forun-
dersøgelser af området nord for Århusvej i efteråret 
2010. Enkelte marker mod nord var ikke tilgængelige 
pga afgrøder. 

Der er kendskab til to større områder med meget 
væsentlige arkæologiske interesser:

Bebyggelse/boplads fra yngre jernalder på skræn-•	
ter mod Søndersø (nordvest)(01).
Boplads fra ældre jernalder, bl.a. med brandtom-•	
ter (Danmarks svar på ”Pompeij”) - i den østlige 
del af område B(02). Hertil kommer forskellige 
aktivitetsspor i den sydøstlige del af område A,  
tre overpløjede gravhøje (en velbevaret) syd for 
Dalsgaard, Søndersøvej 94, en mulig hustomt og 
aktivitetsspor fra yngre jernalder.

I Vedsøområdet er der ikke gennemført forundersøgel-
ser, men der er kendskab til 

en boplads fra jernalderen på skrænt mod vest •	
(03), og
et par beskyttede gravhøje nær flyvepladsen (04 •	
og 05)

 
I nyere tid er der kendskab til et teglværk syd for Søn-
dersø (nedrevet) samt forskellige velbevarede hulveje/ 
stier. Søndermølle og Rindsholm Mølle (Skabermølle) 
har spillet en stor rolle i områdets udvikling under 
industrialiseringen. Hulvejen forbandt de to møller og 
bevares som en nord-sydgående sti i strukturplanen. 
I område C ved flyvepladsen har der været en betyde-
lig tørveproduktion.

Formidling af de kulturhistoriske værdier vil indgå i 
det videre arbejde med konkretisering af strukturpla-
nen, og strukturplanen er indrettet efter at friholde de 
væsentlige arkæologiske områder fra byggeri.

Fig. 15: Luftfotoet viser områder med kendte, meget væsentlige arkæologiske interesser, som vurderes dyre at 
udgrave. De hvide streger på kortet viser områder, der er prøvegravet. 

Øst for området findes en større gruppe af bronzehøje, som er en af Danmarks mest velbevarede. Dette område 
indgår ikke direkte i strukturplanen, men er medvirkende årsag til at store dele af Bruunshåb-Tapdrup er udpeget i 
Kommuneplanen som værdifuldt kulturmiljø.

Fig 14: Kulturhistorie. Kortet viser de kulturhistoriske fund i området, som har været med til at påvirke udformningen 
af strukturplanen. 
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eKSISTeReNDe fORhOLD
Det forventes, at flere af de eksisterende ejendomme 
i området kan bevares som boliger på en bygnings-
parcel. Størrelsen af parcellen skal dog tilpasses, at 
området i fremtiden bliver byzone. Der er ikke taget 
stilling til, hvilke af de enkelte bygninger i Søndersø-
området, der skal bevares. Dette afhænger i høj grad 
af de videre ejerforhandlinger.

Ved Gl. Århusvej lægges i strukturplanen op til at den 
landskabelige og rekreative forbindelse på tværs af 
Gl. Århusvej og gennem boligområdet, styrkes vid 
omdannelse over tid.

BYSTRUKTUR
>>02 STRUKTURPLAN

Fig. 16: Strukturplanen set i forhold til de eksisterende forhold
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ejeRfORhOLD
Søndersøområdet ejes i dag af en række private ejere. 
I området findes to fungerende kvægbrug ved Søn-
dersøvej samt et par jordbrugere og en række mindre 
hobbylandbrug. I den vestlige del af området ligger er-
hvervsvirksomheden Staaling Export (produkthandel). 
Det er en forudsætning for at etablere boliger i områ-
det, at produkthandlen nedlægges og de ehvervsmæs-
sige landbrug afvikles i takt med områdets udbygning. 

Kommunen har holdt møde med mange lodsejere i 
området og har et rimeligt billede af de forskellige 
ejeres udviklingsønsker. Strukturplanen tager dog 
afsæt i det landskabelige og er ikke specifikt tilpasset 
de enkelte ejerønsker. I den næste fase med detalje-
ret planlægning (lokalplanlægning) skal der ske en 
tilpasning af strukturplanen, hvor de konkrete ønsker 
afvejes i forhold til bydelens udvikling som ny by.

Ejerforhold i Vedsøområdet er ikke undersøgt nær-
mere.

Fig. 17: Kortlægning af ejerforhold. Hver signatur repræsenterer en ejer.
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NATUR
Området nord for Århusvej er i dag overvejende land-
brugsjord med enkelte skovbevoksninger og læbælter 
langs markskel. Området syd for Århusvej domineres 
af Viborg Flyveplads. På skrænterne mod Vedsø har 
Viborg Kommune lavet et naturplejeprojekt ved Vedsø.

Der er forskellige beskyttelsesinteresser i området i 
form af beskyttelseslinjer mv:
- skovbyggelinje (300 m) om Bruunshåb Skov, be-
plantningen på Bjergsnæs og Rindsholm skov
- søbeskyttelseslinje (150 m) om teglgravene mod 
nordvest og Vintmølle Sø og Vedsø
- tre beskyttede gravhøje (100 m) nær flyvepladsen i 
Vedsøområdet
- enkelte mindre søer i Søndersøområdet som er 
beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven (§3)
- beskyttede naturtyper (eng, mose, hede) langs kan-
ten af Vedsø

I forbindelse med lokalplanlægning af områderne skal 
der tages stilling til muligheden for at reducere dele 
af skovbyggelinjerne i dialog med Naturstyrelsen. 
Strukturplanen er udarbejdet, så der tages hensyn til 
skyggevirkning fra skovbryn og den visuelle oplevelse 
af skoven.

Bruunshåb Skov er omfattet af en privat fredning, men 
skoven berøres ikke direkte af strukturplanen.

Skovrejsning er generelt uønsket i Søndersøområdet 
og langs skrænterne mod søerne. Dette er for at lade 
den landskabelige form træde tydeligt frem. Der vil 
blive behov for en mindre justering heraf, så skovbe-
plantningerne kan bindes sammen, se fig. 17 (01 og 
02).

Naturstyrelsen har i 2008 tilkendegivet mulighed for at 
reducere søbeskyttelseslinjen omkring tørvesøerne til 
75 m. Strukturplanens bebyggelige områder berører 
ikke de øvrige søbeskyttelseslinjer.

LANDSKABSSTRUKTUR

Fig. 19: SpredningskorridorerFig. 18: Landskabsforbindelser Fig. 20: Byområdernes landskabelige orientering

Orientering mod Rute 26

Orientering mod det blå bånd

Orientering mod indre landskaber

Orientering mod den grønne ryg

Udover at skabe en landskabelig forbindelse udgør den grønne ryg et 
naturforløb, som har medvirket til at arealerne er udpeget som særligt 
beskyttelsesområde (spredningskorridor for dyr og planter) i kommune-
planen. Strukturplanen lægger op til at bevare og forstærke dette forløb 
ved at etablere ny beplantning mellem Bruunshåb Skov og Bjergsnæs (01 
og 02).  Herudover foreslås en faunapassage ved 04. 

Den foreslåede opgradering af det blå bånd (pkt. 03) vil yderligere skabe 
en både naturmæssig og landskabelig blå forbindelse.

Den spredningsmæssige forbindelse mellem den grønne ryg og det blå 
bånd gennemløber idag byudviklingsområdet ved pkt SB1 på ovenstående 
plan. Denne forbindelse foreslåes smallet ind, men suppleres med en bred 
forbindelse umiddelbart vest for den eksisterende spredningskorridor (pkt. 
SB2).

De forskellige bydele knytter sig hver især til et identitetsskabende ele-
ment. Søbåndet, skovene/den grønne ryg, og bydelenes indre landskaber 
har alle nogle umiddelbare kvaliteter, som bydelene orienterer sig imod. 
Omkring rute 26 vil en fremtidig erhvervsbebyggelse henvende sig mod 
vejen og dens trafikanter.

Eksisterende blå forbindelse

Eksisterende skovplantning

Foreslået skovplantning

Eksisterende spredningskorridorer

Foreslået spredningskorridorer

Foreslået blå forbindelse

>>02 STRUKTURPLAN
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DeN GRøNNe KVADRANT
Betegnelsen ”Den Grønne Kvadrant” stammer fra et 
kommuneplantillæg fra 1988, hvor Viborg Kommune 
ønskede at friholde den sydøstligste fjerdedel af byen 
for byggeri. Strukturplanen omfatter dele af disse 
arealer og bryder således med dette overordnede 
princip. Byrådet besluttede i 2006 at udlægge et større 
areal til byudvikling syd for Søndersø for at sikre 
byens udviklingsmulighed. Samtidig var der fokus på 
at bevare de landskabelige kvaliteter i området. Ved 
revision af kommuneplanen i 2009 blev denne beslut-
ning fastholdt, og byudviklingsområdet blev udvidet 
arealmæssigt.

I strukturplanen er forholdet til Den Grønne Kvadrant 
vurderet i forhold til kvaliteten af de landskabelige in-
teresser. Det er overvejende landbrugsjord (gul farve) 
samt naturområder med skov/krat, der indgår i struk-
turplanen. De nuværende rekreative værdier i området 
er begrænsede og relaterer sig primært til oplevelser 
langs stier. Med strukturplanen bliver der bedre offent-
lig adgang til området, flere fælles rekreative arealer 
og de lange landskabelige kig/udsigter bevares fra 
udvalgte steder i området. Omkring teglgravene bliver 
der mulighed for at etablere en byfælled, som kan 
fortsætte mod sydvest til Vedsø langs ”søbåndet”.

Området sydvest for Bruunshåb udgår af struktur-
planen som bebyggeligt område. Dels for at bevare 
kontakten til det åbne land og Nørreådalen mod øst og 
dels for at orientere bydelen tydeligt mod søbåndet i 
vest og understrege tilhørsforholdet til Viborg by.

Strukturplanen bryder med dele af ”Den Grønne Kva-
drants” intentioner, men skaber nye og mere offentligt 
tillgængelige landskabskvaliteter.

Fig. 21: Den grønne kvadrant



20

LANDSKABSTYPeR
Overordnet set kan landskaberme, omkring de ny 
byudviklingsområder inddeles i 4 kategorier:

DET BLÅ BÅND
Det blå bånd udgøres af forbindelsen mellem Sønder-
sø, Teglgravene, Vintmølle Sø og Vedsø. At få oprettet 
denne forbindelse på tværs af jernbane, veje og disses 
bebyggede sidearealer ville være et enormt plus for 
området - både naturmæssigt og rekreativt.

DEN GRØNNE RYG
Som bekrevet på forrige side suppleres den eksiste-
rende beplantning punktvist for at skabe en sammen-
hængende beplantning, som accentuerer områdets 
karakteristiske skrænter og skaber en grøn forbindelse 
fra Bruunshåb til Vedsø.

KANTLANDSKABER
Mellem byudviklingsområderne og det blå bånd / den 
grønne ryg ligger en række ‘mellemzoner’ af forskel-
lig karakter. Disse zoner skal skabe overgang fra by 
til landskab og trække de landskabelige kvaliteter helt 
ind i bebyggelsen. Mod skovbeplantningen vil zonerne 
have lundkarakter, mens det mod søerne skabes eng-
drag, som accentuerer nærheden til vandet.

INDRE LANDSKABER
Både Søndersøområdet og Vedsøområdet indeholder 
nogle indre landskaber af mere rekreativ karakter. 
I Vedsøområdet er landskabsrummet struktureret 
omkring områdets gravhøje, mens det i Søndersøom-
rådet er banestien, som danner rygrad i bebyggelsen. 
Banesti og landskab langs denne er beskrevet mere 
detaljeret i afsnitet om Søndersøområdet (side 38-39).

>>02 STRUKTURPLAN

Fig. 22: Landskabstyper

LANDSKABSSTRUKTUR
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Fig. 23: Bydelens møde med landskabet
For at skabe så stor kontakt mellem byen og de omkringliggende landskabelige værdier, er bykanten 
fliget. Den takkede form er tydeligst mod søerne hvor overgangen mellem by og landskab søges 
sløret og bykantens overflade ønskes maximeret. 

Fig. 24: Indre landskaber
Både Søndersøområdet og Vedsøområdet er struktureret, så der i deres indre fremkommer indre 
landskabsrum. Hvor de ydre rum er vigtige naturforbindelse er de indre rum vigtige rekreative 
forbindelæser i planen. Denne rekreative forbindelse er i øvrigt yderligere detaljeret i behandlingen af 
Søndersøområdet.

Fig. 25: Adgang til landskabet
Som det ses herover sikrer den strukturelle opdeling af byen i ‘brikker’ at alle fremtidige beboere vil 
have kort afstand til landskabet - også selvom man bor midt i en ‘brik’. Cirkler angiver 300 m radius.
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Fig. 26: Barrierer
Rute 26, Gl. Åhusvej og jernbanen udgør alle infrastrukturelle barrierer for bevægelse mellem Vedsøområdet og 
Søndersøområdet / Bruunshåb. Udover de eksisterernde krydsningsmuligheder foreslår strukturplanen nogle få 
nye krydsningsmuligheder, som forstærker områdernes tilknytning til hinanden, Viborg og den omkringliggende 
natur. Se i øvrigt infrastrukturafsnit under Søndersøområdet.

Eksisterende over-/ underføring

Ny over-/ underføring

husvej eller Bruunshåbvej evt. kunne udelades, eller 
etableres som et halvt anlæg, hvor der kun er ramper i 
den ene retning. Konklusionen på disse undersøgelser 
har været, at det er nødvendigt med begge tilslut-
ningsanlæg, da dette sikrer den bedste trafikafvikling 
overordnet set, samt sikrer at der ikke flyttes unødig 
trafik til bl.a. Søndersøvej og Bruunshåbvej. 

Vejdirektoratets VVM-redegørelse forventes fremlagt i 
offentlig høring ultimo 2011. 

BRUUNShåB
Etablering af et nyt stort boligområde med tilslutning 
lige nord for Bruunshåb vil betyde en øget trafik gen-
nem Bruunshåb. Der er gennemført en trafikal analyse 
af forholdene i Bruunshåb, som viser følgende trafik-
fordeling i Bruunshåb i fremtiden:
- 50 – 60 % af trafikken er fra Bruunshåb selv. 
- 20 – 25 % af trafikken er gennemkørende nord-syd
- 20-30 % af trafikken er gennemkørende mod Vibæk 
og Vinkel øst for Bruunshåb. 

Af den fremtidige trafik i Bruunshåb vil 6 -7 % komme 
fra Søndersøområdet. 

KOLLeKTIV TRAfIK
De nye boligområder skal sikres kollektiv trafikbetje-
ning, som i første omgang forventes at ske som bus-
betjening, se mere under afsnittet vedr. infrastruktur i 
Søndersøområdet. 

Ved fuld udbygning af boligområderne er der mulig-
hed for, at der kan etableres en nærbanestation. Trafik-
styrelsen har i 2008 belyst muligheden for at etablere 
lokale trinbræt på eksisterende banestrækninger, her-
under ved Viborg Syd. Der var ikke fuldt grundlag for 
en samfundsmæssig rentabel nærstation ved Viborg 
Syd, men heri var ikke medregnet potentialet i det nye 
byudviklingsområde. Strukturplanen tager afsæt i, at 
der kan etableres et trinbræt i Viborg Syd, men at det 
ikke er en forudsætning for planens gennemførelse.

VejNeTTeT
Søndersøområdet er omkranset af vejene Århusvej, 
Gl. Århusvej, Søndersøvej, Vinkelvej og Bruunshåbvej. 
Vedsøområdet er ”afskåret” fra resten af Viborg af 
Århusvej og er ellers omkranset af natur. Vedsøområ-
det har idag kun adgang via Teglmarkens tilslutning til 
Århusvej

Igennem begge områder vil der blive anlagt en gen-
nemkørende adgangsvej, hvortil der vil være tilslut-
ning af de enkelte boligveje. I Søndersøområdet vil 
den gennemkørende vej blive tilsluttet Gl. Århusvej 
og Vinkelvej. I Vedsøområdet vil vejen tilsluttes ved 
Vejlevej eller Teglmarken mod vest og ved forlagt 
Bruunshåbvej i øst.

RUTe 26/åRhUSVej
Vejdirektoratets er i gang med udarbejdelsen af en 
VVM-undersøgelse for opgradering af Århusvej til 
motortrafikvej. I den forbindelse har Viborg Kommune 
været i dialog med Vejdirektoratet omkring, hvilket til-
slutningsanlæg der i fremtiden skal være til Århusvej. 

I relation til strukturplanen er det blevet besluttet, at 
der etableres et tilslutningsanlæg følgende steder:
- Vejlevej (rute 13)
- Gl. Århusvej
- Bruunshåbvej

Det undersøges, om tilslutningsanlægget ved Tegl-
marken kan nedlægges, og trafikken fra Teglmarken 
samt Vedsøområdet kan kobles på tilslutningsanlæg-
get ved Vejlevej. Såfremt dette ikke er muligt, vil der 
blive opretholdt et tilslutningsanlæg ved Teglmarken 
til betjening af beboere i Vedsøområdet samt Teglmar-
ken. Det nuværende kryds ved Rindsholm lukkes. Der 
foreslås et nyt erhvervsområde nord for Århusvej (Å4, 
side 14). Dette område vejbejenes fra Gl. Århusvej og 
vil ikke få tilslutning til rute 26/Århusvej.

Det har været undersøgt, om anlægget ved Gl. År-

INfRASTRUKTUR
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Teglmarken
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Fig. 27: Det overordnede vejnet
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STIeR
Stinettet har helt fra starten af strukturplanens udvik-
ling været et bærende element i planen.

De to bærende stier igennem Søndersø-området bæ-
rer på hver deres signifikante kulturhistorie, som har 
været med til at forme deres forløb: banestien er en 
gammel jernbane, hvilket afspejler sig i dens længde-
profil og linieføring - imens Møllestien er en gammel 
hulvej imellem to møller.

Stierne kan opdeles i to kategorier, som løser forskel-
lige opgaver, og således også må udformes forskelligt.

HOVEDSTIER 
Hovedstiernes vigtigste egenskaber er at give de bløde 
trafikanter en hurtig og sikker vej at komme fra A til B. 

“Det skal være lettere at tage cyklen end bilen”
Statement fra visions workshop

Hovedstierne udformes således så de tager den mest 
direkte rute imellem de vigtigste målpunkter: de nye 
byområder, Viborg By, skolen i Bruunshåb og et even-
tuelt fremtidigt trinbræt i Viborg syd. Stierne udformes 
med fast belægning og belysning, som skaber tilgæn-
gelighed og tryghed hele året rundt.

LANDSKABSSTIER
Landskabsstierne handler mere om oplevelse end hur-
tig transport. De udgør den bedste og mange steder 
eneste måde at komme ud på kanten af byen, hvor 
områdets attraktive landskab kan opleves.

Landskabsstierne løber således udenom de nye byom-
råder, på kanten af søbåndet samt igennem skov og 
skovbryn,

>>02 STRUKTURPLAN
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Fig. 28: Stikort
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REKREATIVT STINET = OPLEVELSESINFRASTRUKTUR. De definerede transportstier og landskabsstier udgør tilsammen et fintmasket stinet som forbinder 
alle dele af byudvillingsområdet og giver adgang til alle dets landskaber. Som løbe og vandreruter er der en række forskellige oplevelser og kombinations 
muligheder med forskellige afstande: f.eks. mountainbiking i skovbrynet, vandretur langs de kulturhistoriske stier eller løbetur langs det blå bånd eller rundt 
om Bjergsnæs...

Hovedstierne danner et netværk af gode stier, som bringer cyklister og gående fra A til B. De forbinder de vigtigste 
målpunkter i området: de nye byudviklinger, Viborg centrum og de eksisterende landsbysamfund i området.

TEGLMARKEN /
VIBORG SYD

VIBORG
CENTRUM

BRUUNSHÅB

RINDSHOLM

BYDEL:SØNDERSØ

BYDEL:VEDSØ

SØNDERMØLLE

Afstande Bydel:     
Vedsø Rindsholm Bruunshåb Søndermølle Teglmarken /    

Viborg Syd
Bydel:Søndersø 2,9 km 2,4 km 1,2 km 1,0 km 1,5 km

Teglmarken / Viborg Syd 1,4 km 3,1 km 2,7 km 2,5 km
Søndermølle 3,9 km 3,5 km 2,2 km
Bruunshåb 4,1 km 3,7 km
Rindsholm 1,7 km

FIG. 30: ‘RUNDT OM DEN NYE BY’
Rundt om bydel : Søndersø  4,0 km
Rundt om bydel : Vedsø  6,5 km

FIG. 32: ‘LANGS DET BLÅ BÅND’
Eksistende sti omkring Søndersø 5,5 km
Ny sti langs søbåndet  7,5 km
Samlet   13,0 km

FIG. 31: ‘DEN FLADE’
rundt om Melhøj/Bjergnæs 8 ,0 km

Fig. 29: Hovedstier
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>>03 SøNDeRSøOmRåDeT
føRSTe eTAPe
Det nordligste område af strukturplanen som lig-
ger nærmest Søndersø, (tidligere benævnt område 
A), er udlagt som konkret byudveklingsområde i 
den gældende kommuneplan. Området ved Vedsø er 
perspektivområde i kommuneplanen. Således udgør 
Søndersøområdet en naturlig første etape i byudviklin-
gen. I det føljende afsnit beskrives dette område mere 
detaljeret.

BYDeLeNS BæReNDe eLemeNTeR
Bydelen er struktureret omkring tre overordnede eksi-
sterende landskabelige elementer:

SKOVEN
Skaber ryg for bydelen og bidrager til orienteringen 
mod nord og vest.

SØBÅNDET
De landskabelige kvaliteter fra Søndersø og Teglgrave-
ne trækkes ind i bydelen via en fliget, fortættet bykant. 
Samtidigt skabes et veldefineret og mere urbant rum 
omkring teglgravene, som er med til at koble Sønder-
sø bydelen på den eksisterende sydlige by i Viborg.

BANESTIEN
Gennemskærer bydelen centralt i øst-vestgående 
retning. Stien er både en optimeret stiforbindelse til 
Bruunshåb og Viborg, og samtidig også et rekreativt 
landskabsrum der samler de fælles, udadvendte funk-
tioner i bydelen. 

VEJFØRING
Udgangspunktet har været at skabe en sikker og sam-
menhængende vejføring, som på én gang betjener 
hele området, men samtidigt ikke giver anledning til 
uvedkommende gennemkørende trafik. Der er således 
etableret bussluse ved kortslutningen af den S-forme-
de vej.

Fig. 33: Bydelens strukturerende elementer: søbåndet, skoven på bakkedraget og banestien. Modstående side, fig. 34:

Strukturplanens Søndersø bydel, 1:7500
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BeBYGGeLSe
eTAPePLAN SøNDeRSøOmRåDeT
At udvikle en ny bydel tager tid. Det er derfor vigtigt, 
at planen udvikles med en iboende robusthed, der 
sikrer, at området kan udvikles i faser, som tilgodeser 
svingninger i konjunkturer og efterspørgsel. 
 
ETAPE 1 
Etapen betjenes trafikalt fra Gl. Århusvej - vejen er ikke 
gennemkørende men etableres kun indenfor etape-
afgrænsningen. Bebyggelsen indeholder et varieret 
udbud i form af både tæt søbebyggelse og åben lav 
bebyggelse på fladen. 

Landskaber mod både sø og skov etableres. Banestien  
opgraderes.

ETAPE 2
Trafikalt betjenes etapen fra Vinkelvej. Der etableres 
en bussluse ved krydsningen af banestien, men der er 
fortsat ingen gennemkørende veje for biltrafik. Bebyg-
gelsen indeholder ligesom første etape et varieret 
udbud af både tæt søbebyggelse og åben lav bebyg-
gelse på fladen.

Søvendte friarealer bearbejdese og engarealer på 
skråninger mod Søndersøvej etableres.

ETAPE 3
Der etableres en gennemkørende vej i området, som 
forbinder de to tidligere etapers fordelingsveje - først 
nu vil det være muligt at køre gennem hele området 
i bil. Bebyggelsen består hovedsagligt af åben lav 
bebyggelse med mulighed for skovbebyggelse som 
etageboliger mod syd.

Skovbryn mod øst samt indre landskabsrum ved 
banesti og ny sø etableres.

>>03 SøNDeRSøOmRåDeT

Fig. 35: Etappediagram



Illustration af søbånd og tæt bebyggelse
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BeBYGGeLSe
BeBYGGeLSeSeKSemPeL I
Planudsnittene på dette opslage viser eksempler på 
en bebyggelsesplan, som den ville kunne se ud i en 
efterfølgende fase. De to planudsnit er valgt fordi de 
hver især repræsenterer forskellige kvaliteter i planen.

Udsnittet på denne side viser et område hovedsagligt 
bestående af åben lav bebyggelse, men med tæt lav 
bebyggelse omkring banestien og en mindre etagebe-
byggelse mod skoven. Udsnittet viser i øvrigt hvordan 
en detaljering af strukturplanen vil påvirke placering 
og udformning af grønne kiler.

>>03 SøNDeRSøOmRåDeT

Fig. 37: Eksempler på byggeri i området

Fig. 36: Bebyggelseseksempel 1:4000
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BeBYGGeLSeSeKSemPeL II
På denne side vises et udsnit fra søbebyggelsen 
henvendt mod Teglgravene. Dette udsnit viser en 
langt tættere bebyggelse bestående af tæt lavt byggeri 
blandet med etagebyggeri. Også her er det tydeligt at 
strukturplanens grænser i næste fase vil detaljeres og 
kvalificeres yderligere.

Fig. 39: Eksempler på byggeri i området

Fig. 38: Bebyggelseseksempel II 1:4000
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BeBYGGeLSe
Den nye bydel orienterer sig imod Viborg By og 
skaber overordnet set bebyggelsesmæssig fortæt-
ning nærmest Århusvej og langs det blå bånd. For 
Søndersø bydelen er der yderligere et ønske om at 
etablere en fortætning af by/landskabsrummet om-
kring Banestien.

Generelt ønskes en blandet og sammensat bydel, med  
forskellige bygningstypologier. Men for at opnå den 
ønskede fortætning i forskellige områder er der lagt 
en række placeringsmæssige parametre ned over de 
forskellige bebyggelsestyper.

I programmet for strukturplanen blev der lagt op til en 
boligfordeling med ca 40% parcelhuse, 35% tæt-lav, 
15% etageboliger og 10% øvrige institutionsbyggeri. 
Dette for dels at balancere sydbyens boligudbud og 
dels for at give plads til mere fælles og mindre privat 
natur.

åBeN-LAV BeBYGGeLSe
- placeres på fladen, omkring lavningen og imellem de 
eksisterende levende hegn.
- orientering imod eng, skov og banestien

TæT-LAV BeBYGGeLSe
- placeres langs søbåndet og banestien

eTAGeBeBYGGeLSe
- placeres langs søbåndet og i det sydlige skovbryn
- har således terrænet i ryggen, i form af Melhøj

INSTITUTION
- større institutioner med megen kørsel til/fra kan pla-
ceres i udkanten af området imod nord/syd, hvor der 
er god trafikbetjening samtidigt er umiddelbart udsigt 
og adgang til henholdsvis eng og søbåndet.
- mindre institutioner kan placeres hvor banestien 
løber under områdets veje. Her er på én gang god vej- 
og stibetjening. Særligt skæringen imellem banesti 
og busvej udgør en central og attraktiv placering for 
f.eks. en børneinstitution.

>>03 SøNDeRSøOmRåDeT

Fig. 40: Åben-lav bebyggelse Fig. 43: Etagebebyggelse

Fig. 41: Tæt-lav bebyggelse Fig. 44: Institutioner mv.

Fig. 42: Bebyggelsessammensætning defineret i strukturplanens program Fig. 45: Fleksible og ikke fleksible byfelter (sort = ikke fleksible byfelter)
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AReALOPGøReLSe OG BOLIGANTAL

Igennem principperne for disponering af de forskellige 
bygningstyper, opnås intentionen om zonevis fortæt-
ning og blanding af de forskellige typologier.

Sammansættningen af forskellige typologier indenfor 
hvert byfelt er opgjort i skemaet herunder. Som det 
fremgår af både gratik og skema, er nogle byfelter 
meget fleksible, imens andre er mere låste i deres 
muligheder.

Opgørelser er baseret på følgende tæthed indenfor 
byfelterne, fordelt på forskellige typologier:
 
Åben Lav  8-10 boliger/ha
Tæt Lav  12-15 boliger/ha
Institution 12-15 boliger/ha
Etage   20-25 boliger/ha
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Fig 46: Muligt scenarie

mULIGT SCeNARIe

Principperne er her omsat til et muligt senarie, som 
opfylder intentionerne i strukturplanen:

- Fortætning nær Århusvej

- Fortætning langs søbåndet og banestien

- Etagebebyggelse i lomme op imod skovbryn

- Mindre institutioner, f.eks. børneisntitution ved 
skæring af busvej og banesti

-  Større institution placeret med god trafikbetjening 
og god visuel og fysisk naturkontakt

- Det holder sig omtrendligt til det beskrevne typologi 
gennemsnit.
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SeRVICe
BUTIKKER
Der forventes ikke behov for lokale butikker inde i 
Søndersøområdet. Butiksforsyning knytter sig i høj 
grad til de større veje. På Gl. Århusvej er der projekter 
undervejs for nye dagligvarebutikker, hvor kunde-
grundlaget også inkluderer Søndersøområdet.

SKOLE
Der forventes ikke behov for at etablere en ny skole i 
området. Antallet af skolesøgende børn i et boligom-
råde med 1.400 boliger forventes at udgøre ca. 450 
børn (inkl. Vedsøområdet). En rentabel skolestørrelse 
i Viborg er ca. 6-800 elever.

Børn i Søndersøområdet forventes at høre til Mølle-
højskolen i Bruunshåb. Denne kan med fordel udbyg-
ges med overbygning (7. -9. klasse), så Overlund 
Skole aflastes. Ved byggestart i Søndersøområdet 
i 2013 viser befolkningsudviklingen et behov for at 
udbygge Møllehøjskolen i 2019/20.

INSTITUTIONER
Der vurderes muligvis behov for at opføre en ny dag-
institution i Søndersøområdet. 700 boliger giver ca. 
90 børn i alderen 3-6 år En rentabel institutionsenhed 
i Viborg er ca. 70-90 børn. Behovet for en ny daginsti-
tution vil i høj grad også afhænge af beboersammen-
sætningen i området (familier/enlige/ældre).

Strukturplanen indeholder muligheden for at etablere 
en institution, f.eks. i forbindelse med banestien og 
det centrale grønne område i Søndersøområdet, eller 
på kanten mod Bruunshåb skov (skovbørnehave). For 
at øge sandsynligheden for en institution i området 
kan den evt. placeres som en del af et flerfunktionelt 
hus, beboerhus/sundhedspleje/idrætsformål etc. Dette 
er med til at øge bæredygtigheden i området.

ÆLDRE
Job & Velfærd har behov for at etablere et nyt æl-
drecenter/bokoncept med ca. 70 plejeboliger i ca. 
2014/15. Det overvejes fortsat om enheden ønskes 
placeret i sydbyen eller i østbyen i forbindelse med et 
større ældrecenter (Spangsdal).

Strukturplanen indeholder muligheden for at etablere 
bokonceptet i området. Enten ved Søndersøvej eller i 
umiddelbar nærhed af Gl. Århusvej. Grunden skal have 
let trafikal adgang, nærhed til busser og indkøb og må 
ikke være for kuperet. 

Fig. 47: Servicefunktioner, som placeres i den ny bydel, ligger hensigtsmæssigt hvor der er gode adgangsforhold. Det vil sige i kanten 
af bydelen eller i krydsningen mellem banesti og fordelingsvej.

BeBYGGeLSe
>>03 SøNDeRSøOmRåDeT
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BYDeLeNS NæRe LANDSKABeR
Som tidligere beskrevet ligger Søndersøområdet i 
et landskab af stor naturmæssig og rekreativ værdi. 
Det er derfor vigtigt at bydelen kan knyttes tæt til sin 
kontekst og så stærkt som muligt. Overordnet set kan 
man sige at bydelen har fire forskellige nære land-
skabstyper. Behandlingen af disse landskaber er, som 
det er vist på modstående side, en del af de forskellige 
etaper, og dermed også en del af lokalplanlægning af 
etaperne.

SØBÅND
Denne zone skal formidle en landskabelig overgang fra 
bebyggelse til sø. Beplantningen vil have overdrevska-
rakter kun beplantet med mindre grupper af træer. Se i 
øvrigt forsideillustration.

ENGDRAG
Engdragene nord for bydelen skal skabe overgang 
mellem bebyggelsen og landskaberne omkring Mølleå 
og Sønder Mølle. Engdragene er så store og relativt 
regulært udformet at de vil være velegnede til dyrehold 
eksempelvis afgræsning af kvæg eller får. Fra lignende 
områder er ‘ko-klapper laug’ en gennemprøvet model, 
som giver interesserede beboere i området mulighed 
for at opleve følelsen af at ‘bo på landet’.

SKOVBRYN
Mod syd og øst skal et beplantet skovbryn skabe 
overgang til områdets grønne ryg. Skovbrynet skal så 
relativt tæt på bebyggelsen at identiteten smitter af på 
bebyggelsen og man opnår en følelse af at bo i kanten 
af skoven.

INDRE REKREATIVT LANDSKAB
De indre landskabsrum er hovedsagligt struktureret 
omkring banestien og ‘ Møllestien’. Disse to stier dan-
ner områdets landskabelige rygrad hvortil indre land-
skabsrum og rekreative tillbud knytter sig. Se i øvrigt 
de efterfølgende afsnit om Banesti og ‘Mølllesti’.

Skråning mod søbånd

Reference: Sølandskab

Indre rekreativt landskab

Skovbryn

Engdrag

Reference: Rekreativ funktion i tilknytning til stiforløb

Reference: Skovbryn

Reference: Engdrag

LANDSKAB
>>04 BYDeL: SøNDeRSø

Fig. 48: Landskabstyper
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LANDSKABLANDSKAB
BANeSTIeN SOm LANDSKAB

Visionen for fremtidens banestien er
- en hovedfærdselsåre for bløde trafikanter 
- et rumligt rekreativt forløb
- en opfordring til sund levevis
- et sted hvor mennesker mødes

Banestien tillægges stor betydning i den nye bydel 
Søndersø. Dels på grund af dens gode orientering og 
bløde længdeprofil, som gør den optimal som stifor-
bindelse for bløde trafikanter, men også pga. dens 
historiske betydning og centrale placering.

Stien og dens rum som varierer i bredde, transforme-
res således til et grønt, rekreativt  by/landskabsrum i 
den nye bydel. 

Selv efter området er fuldt udbygget vil det være mu-
ligt at bevæge sig fra Gl. Århusvej til Bruunshåb uden 
at skulle krydse en vej, da de to krydsninger med hhv. 
busvej/fordelingsvej sker niveaudelt.

>>03 SøNDeRSøOmRåDeT

Fig. 49: Banestien fungerer som hovedfærdselsåre, men skal også fungere som et rekreativt rum.
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Fig. 50: På dæmning

Fig. 51: I afgravning

Fig. 52: Busvej

Fig. 53: På terræn

Fig. 55: Længdesnit i banesti (højder er overgjort x 5)

Fig. 54: Banestiens forløb (påfyldning og afgravning)

Ny bydel: Søndersøområdet SkovNy søEksisterende søer
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LANDSKAB
møLLeSTIeN SOm LANDSKAB

Møllestien er en gammel kulturhistoriske sti, som idag 
fungerer som markvej igennem området. Møllestien 
som den benævnes i strukturplan sammenhæng, løber 
fra Søndermølle i Nord til Rindsholm mølle i syd.

Stien løber på tværs af terræn, op over bakkeøen - og 
beskriver således en direkte forbindelse fra Rindsholm 
til Søndersø bydelen. Samtidigt giver stien god kon-
takt via Søndermølle nordpå til Overlund.

Stien er idag delvist kantet af levende hegn.

Møllestien anskues som et smalt liniært landskabs-
rum der gennemløber den nye Søndersø bydel. Hvor 
stien løber igennem den nye bydel nyfortolkes disse 
levende hegn, som liniære karaktérgivende beplantnin-
ger som understreger stiens nord-syd gående retning 
og fungerer som pejlemærker og ledelinier langs 
stiens forløb. Træbeplantning vælges så stien fremstår 
markant på forskellige årstider, med skiftende udtryk i 
årets løb: varierende løv- og høstfarver og evt frugt-
bærende træer.

>>03 SøNDeRSøOmRåDeT

Fig. 56: Projektet foreslår en lineær beplantning i varierende farver 
langs ’Møllestien’.

Fig. 57: Møllestien
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Fig. 58: EUROPÆSK LÆRK, larix decidua
Sart grønne “nåle”
Lysende gul høstfarve

Fig. 61: FUGLEKIREBÆR, Prunus Avium
Hvide Blomster
Små røde Bær
Gule høstfarve

Fig. 59: RØD LØN, Acer Rubra
Lysende rød høstfarve

Fig: 62: HÆG, Prunus Padus
Rosa blomster (rigt!)

Fig. 60: RØD HESTEKASTANJE, Aesculus Pavia
Røde blomster

Fig. 63: HJERTETRÆ, Cercidiphyllum Japonicum
Dufter af honningkage
Pink, orange høstfarver
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LANDSKAB
KRYDSNINGeR ImeLLem
Vej OG STI
Som led i at opprioritere tilgængeligheden og sikker-
heden for de bløde trafikanter, arbejder planen med to 
måder at skabe krydsningspunkter imellem områdets 
fordelingsvej og hovedstier.

NIVEAUFRI KRYDSNINGER
De to steder hvor banestien krydses af vej, hhv. bus-
sluse imod vest og fordelingsvej imod øst ligger
stien samtidigt i afgravning. Det betyder at terrænet 
helt naturligt skaber en sikker niveaudelt krydsning.

For samtidigt at skabe god tilgængelighed fra sti til vej 
foreslåes at der etableredes ramper for bløde trafikan-
ter: banestien bliver cyklisternes svar på en motorvej.   

LANDSKABSTORV
En række andre steder i planen skærer hovedstierne 
hovedstien i terræn, heriblandt Møllestien. Disse 
steder lægges der op til etableringen af en række land-
skabstorve, som udover at skabe sikker stikrydsning 
og reducere fart på fordelingsvejen - kan rumme en 
række andre funktioner. 

>>03 SøNDeRSøOmRåDeT

Fig. 64: Landskabstorve

Fig. 65:

Fig. 66:
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LANDSKABSTORVeNe
Landskabstorvene placeres langs fordelingsvejen 
med en indbyrdes afstand på 2-500m. Sammen 
med vejens kurver er de designet til at reducere far-
ten på vejen - og samtidigt skabe gode muligheder 
for at bløde trafikanter kan krydse vejen sikkert.

Med placeringen i de grønne kiler imellem byfelter-
ne, ligger landskabstorvene på en gang i det fælles 
grønne område - hvor alle har ligeligt adgang til 
dem. Samtidigt er der god adgang til både indre og 
ydre landskaber herfra, hvorfor det vil være et godt 
sted for gæster til området at parkere.

Fig. 68: Eksempler på elementer der KAN etablereres på
eller i tilknytning til landskabstorve

Fig. 69: Landskabstorvene kan indeholde mange forskellige elementer

Fig. 67: Landskabstorvenes vigtigste roller er at reducere fart på forde-
lingsvej, skabe sikre stikrydsninger og afbryde lange sigtelinier.
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LANDSKAB
BLå PLAN
I strukturplanen indgår lokal håndtering af regnvand 
(LAR), som et væsentligt bæredygtigt element i plan-
lægningen. Landskabeligt set har Søndersøområdet et 
naturligt terrænfald mod vest, og der er en lavning ved 
banestien, som vil kunne omdannes til et vandhul/sø.

Generelt vurderes der at være gode muligheder for 
nedsivning af regnvand i området, og grundvandet 
ligger dybt (vejl. 6 m nede). Der er således optimale 
forhold for at arbejde videre med øget lokal nedsiv-
ning af tag- og overfladevand.

TAGVAND
Da der i strukturplanen lægges op til at etablere mere 
fælles og mindre privat natur (mindre grunde end 
normalt), er der mindre plads til private regnvands-
faskiner på de enkelte grunde. Det er derfor oplagt at 
arbejde for fælles håndtering af tag- og overfladevand 
fra de enkelte grunde. Samtidig er der i landskabets 
terrænformer nogle oplagte muligheder for at etablere 
vådområder. 

I strukturplanen udlægges en sø i lavningen på begge 
sider af banestien. Søen bruges til at opsamle og 
forsinke regnvand i området. Fra søen etableres åbne 
kanaler langs banestien mod vest. Det åbne vandsy-
stem vil betyde, at en større andel af vandet fordam-
per, forsinkes og nedsives lokalt. Det synlige vand 
øger samtidig naturoplevelsen i området og langs 
banestien.

VEJVAND
I Spildevandsplan 2009-13 står, at området skal 
separatkloakeres, og at vejvand skal ledes til kloak 
(inden det ledes til recipient). Dette betyder, at vejvand 
egentlig skal ledes i rør og herefter til Søndersø.

I et område med fokus på bæredygtighed bør det 
undersøges nærmere, om vejvand også kan nedsives 
lokalt, f.eks. ved hjælp af regnvandsbede/-faskiner 
langs veje.

I strukturplanen lægges op til, at der kan etableres 
åbne kanaler til afledning af vejvand, f.eks. langs bus-
vejen i området (kommunal vej) og evt. fra boligveje, 
der udformes som stikveje hertil.

De driftsmæssige forhold og vedligeholdelse af evt. 
kanaler langs veje undersøges nærmere i den videre 
planlægning af området.

Der er en driftsmæssig udfordring idet forsynings-
selskaber kun skal vedligeholde systemer til vandaf-
ledning, men ikke vejarealer. Vejarealer skal vedlige-
holdes af dén der ejer vejen, dvs. grundejerforeninger 
ved private fællesveje. Hvis overfladevand fra boliger 
og evt. også fra veje ledes til kanaler langs vejene, er 
forsyningsselskaberne som udgangspunkt dog også 
forpligtet til at vedligeholde kanalsystemet.

Generelt stiller åbne kanaler større krav til udformning 
af vejene, idét de er mindre fleksible end rørledninger, 
der kan kompensere for terrænfald under jorden. Mu-
ligheden for åbne kanaler langs veje vurderes ift. det 
naturlige terrrænfald i området ved detailplanlægning.

Regnvandsbede kan med fordel indgå som design-
element, hvor strukturplanen lægger op til forskydning 
af vejen gennem Søndersøområdet ved landskabstor-
vene. Her kan det kombineres med en sikker kryds-
ning for de bløde trafikanter.

Fig. 70: Eks. på regnvandsbede langs vej – ”curb-extensions”. De medvirker til at sænke fart og sikre passager for bløde trafikanter.
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Fig. 71: Retninger for terræn i området. Pilretningen illustrerer hvilken retning terrænet falder. Fig. 72: Centralt vandforløb
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INfRASTRUKTUR
VejNeTTeT
Søndersøområdet vejbetjenes af en gennemgående 
vej fra Gl. Århusvej til Vinkelvej. Vejen etableres som 
en slange gennem boligområdet, hvilket betyder at 
gennemkørende bilister vil få omvejskørsel i forhold 
til en direkte vej. For at optimere forholdene for den 
kollektive trafik etableres en direkte busvej gennem 
området.

Ved tilslutningen til Gl. Århusvej skal der i samarbejde 
med Vejdirektoratet findes et tilslutningsanlæg, som 
tilgodeser trafikken fra Århusvej samt trafikken fra 
Søndersøområdet. Dette vil ske ud fra kapacitets-
mæssige vurderinger. En mulighed er etablering af 
en 4-benet rundkørsel med Gl. Århusvej, Århusvej og 
fordelingsvejen. 

Ved Vinkelvej vil fordelingsvejen blive tilsluttet i en 
4-benet rundkørsel med Vinkelvej og Søndersøvej. En 
rundkørsel dette sted har den fordel, at hastigheden 
for trafikken mod Bruunshåb vil blive sænket. Etable-
ring af en rundkørsel vil formentlig betyde en mindre 
forlægning af Søndersøvej på det østligste stykke. 
 
Fordelingsvejen gennem området bliver 3,3 km fra Gl. 
Århusvej til Vinkelvej og udlægges med et tværprofil 
på 16 m, mens busvejen bliver 2,3 km fra Gl. Århusvej 
til Vinkelvej og udlægges med det samme tværprofil 
som den øvrige vejstrækning. 

Tværprofilet er opbygget med brede fællesstier langs 
begge sider af vejen, som er adskilt fra kørebanen af 
en rabat, der enten kan beplantes eller fungere til af-
vanding. Ved at fastholde tværprofilet med fællesstier 
langs både den gennemgående vej og busvejen, sikres 
de bløde trafikanter adgang til hele Søndersøområdet. 
Desuden gives mulighed for gennemkørende cykeltra-
fik i området.

 

KOLLeKTIV TRAfIK
Søndersøområdet vil blive busbetjent med buskørsel 
fra Gl. Århusvej til Vinkelvej via busvejen. Busstoppe-
steder skal placeres ved væsentlige servicefunktioner, 
såsom plejehjem, børnehave og eventuelle idrætsfor-
eninger. 

Der foreslås etableret fire busstoppesteder i Sønder-
søområdet, ud fra den målsætning at langt størstede-
len af beboerne skal have under 500 m i fugleflugtslin-
je til et busstoppested. Pga. busvejens direkte forløb 
gennem boligområdet er der enkelte boliger, hvor den 
målsætning ikke kan opnås. 

Busstoppestederne foreslås placeret:
- Ved den sydlige indgang til Søndersøområdet (mu-
ligt plejecenter)
- Hvor busvejen og adgangsvejen skilles (mod syd).
- Ved banestien (rekreative arealer samt evt. sportsfor-
ening)
- I det nordlige byfelt (muligt plejecenter).

Fig. 73: Principsnit i fordelingsvej
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Principiel placering af busstoppesteder

Mulig placering af trinbræt
Fig. 74: Kollektiv trafik, kort
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Fig. 75: Områdets vejnet

Fig. 76: Fordelingsvejens forløb er struktureret, så der mange steder skabes kig og dermed 
kontakt til landskabet.
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Fig. 77: Snit i banesti (afgravning)

Fig. 78: Snit i ‘Møllesti’

Fig. 79: Snit i sekundær sti

INfRASTRUKTUR
STINeTTeT
Strukturplanen for Søndersøområdet indeholder to 
hovedstier:
- Banestien – en central færdselsåre øst-vest til både 
Viborg by og Bruunshåb (skole)
- ‘Møllestien’ - en hulvej (eksisterende grusvej) nord-
syd, som forbinder Søndermølle med Rindsholm 
Mølle

Banestien bevares og opgraderes med fast belægning 
og kobles sammen med stiforløb om Søndersø.
Langs stien placeres, som tidligere beskrevet, nye re-
kreative funktioner (eks. tennis, boldbaner, ”sø-park”, 
spejderhus mv.) som indbyder til aktivitet i området, 
også for resten af Viborg. Banestien skal ses som en 
transportsti, der skal være nemmere at bruge end ved 
at tage bilen. Det vil eksempelvis være kortere at cykle 
til skolen i Bruunshåb frem for at tage bilen. 

Hulvejen (”Møllestien” giver god kontakt til de rekrea-
tive arealer i Østbyen/cammpingplads/golfbane og 
naturarealerne i Rindsholm/Vedsø.

Udover de to hovedstier etableres en række sekun-
dære stier, som giver adgang til det eksisterende stinet 
samt rundt i bydelens nærrekreative landskaber.
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Fig. 80: Områdets stinet
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BæReDYGTIGheD
BæReDYGTIG PROCeS
Selve processen har været tilrettelagt, så flest mulige 
faglige emner er blevet koordineret og tænkt sammen 
fra start. En væsentlig del af bæredygtig planlægning 
er at tænke helhedsorienteret fra start. Ved udarbej-
delse af strukturplanen har der været en følgegruppe 
(ti personer både internt fra kommunen og eksternt) 
med forskellige faglige kompetencer. Denne res-
sourcegruppe har bidraget med inputs til at udvikle 
planen og diskutere forskellige oplæg undervejs på tre 
workshops. 

I processen har der været fokus på at åbne op for 
gode idéer og utraditionelle løsninger, både på kort og 
langt sigt, og på tværs af fagområder. Fordelen ved at 
lade forskellige faggrupper diskutere planen løbende 
er bl.a., at der skabes klarhed omkring eventuelle kon-
flikter faggrupperne imellem. Et eksempel kunne være 
at den spredte by har nogle naturmæssige fordele, 
men forsyningsmæssigt er meget lidt bæredygtig. 

I den indledende fase har der også været en offentlig 
besigtigelse den 20. nov. 2010 med henblik på at 
indkalde idéer og bemærkninger tidligt i forløbet.

STIeR OG GRøN STRUKTUR
Områdets grønne struktur bygges op omkring et 
sammenhængende stinet, skovbeplantning som ”ryg” 
mod sydøst (Brunnshåb/Bjergsnæs) og en fælled/
bypark omkring teglgravene. Der skabes rekreative 
forbindelser på tværs af Århusvej (ved Teglmarken og 
Bruunshåbvej) som understreger den landskabelige 
sammenhæng til Vedsøområdet.

Hovedsigtet er at skabe mere fælles og mindre privat 
landskab, så de landskabelige kvaliteter i området un-
derstreges og styrkes samtidig med, at der byudvikles 
i området.

 

Byrådet har besluttet at udvikle den nye bydel med 
fokus på bæredygtighed i planlægningen. Økonomiud-
valget godkendte den 21. april 2010 (sag nr.109) flg. 
hovedemner:
- grøn struktur og stier
- klima og energi
- vandhåndtering
- tæthed
- infrastruktur og trafik

VISION
Strukturplanen er udarbejdet som en landskabelig 
plan med fokus på det blå og grønne i området (vand/
natur). Udgangspunktet har desuden været, at det 
skulle være lettere at tage cyklen end at lade være, til 
gavn for både CO2-miljøet, borgernes sundhed og 
aktivitetsniveauet i området.
Visionerne for den nye bydel har været at skabe (for-
kortet):

- en grøn bydel - med stærk kontakt til naturarealer, 
mere fælles landskab og mindre privat. 

- en sund bydel - med effektiv og sikker infrastruktur, 
særligt for de bløde trafikanter

- en levende bydel  - hele året/døgnet og med et bredt 
og varieret udbud af rekreative tilbud (for hele Viborg)

- en blandet befolkningssammensætning - af lokalt 
engagerede beboere på alle alderstrin.

- en tæt og varieret bydel - med forskellige boformer 
og bygningstyper ift. landskabet

- en blå bydel  - som udnytter regnvandet lokalt og 
skaber en rekreative og naturmæssig merværdi

- en bydel hvor de bæredygtige initiativer synliggøres 
som en markant del af bydelens identitet

Der skabes et netværk af stier, som giver mulighed 
for forskellige ruter, både i og rundt om området. Se i 
øvrigt afsnit om stier.

Fordelen ved gode transport- og rekreative stier er:
Det er nemmere at tage cyklen en bilen•	
Mindre forbrug af fossile brændsler•	
Mindre udledning af CO2 og andre partikler•	
Øget sundhed•	
Det er nemt at få motion og oplevelser lige uden •	
for døren
Øget sundhed•	
Nem adgang til naturoplevelser•	
Beboere der føler sig ”rigere”•	
Osv…•	

Det sammenhængende stinet og de direkte bevægel-
seslinjer mod Viborg/Bruunshåb medvirker til at øge 
færdslen for cyklister og gående i og til området. At 
flere tager cyklen frem for bilen styrker den miljømæs-
sige bæredygtighed, men ligeledes styrkes sundheden 
hos borgerne. Dette er også et af fokusområderne 
ved udlæggelse af rekreative stier, som skal opfordre 
borgerne i Viborg til at være aktive.

Bydelens udformes med større fælles grøn-
ne områder udsigtspunkter og sociale 
mødesteder/’landskabstorve’, der placeres på udvalgte 
steder.

Dette øger bevægelsesmulighederne i området og 
skaber sociale mødesteder og indbyder til aktivitet til 
gavn for bydelens og byens borgere.

Omkring området skabes ”ydre landskabsrum” med 
en mere ekstensiv karakter i form af spredt beplant-
ning, afgræsning af dyr, motionsrute etc. Dette sup-
pleres af ”indre landskabsrum” i form af grønne kiler 
mellem bebyggelsen samt en større central grønning 
og ny sø ved banesti, boldbaner etc.

I strukturplanen lægges op til at nærlegepladser og 
opholdsarealer placeres ”på indersiden” af forbindel-
sesvejen gennem Søndersøområdet, mens der  sikres 
plads til uplanlagte og ikke organiserede aktiviteter ”på 
ydersiden”.

Ved placering af vej- og stiforløb er der taget hensyn 
til at understrege særlige landskabskig, bl.a. til tørve-
søerne, til Bruunshåb skov og mod Søndersø.

I det videre planarbejde vil det blive prioriteret at sikre 
offentlig adgang til teglgravene og at sikre rekreative 
anlæg tæt ved bebyggelsen for hver etape.
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Bussens rute gennem bydelen er 1 km kortere end bilens

Banestien bliver områdets cykelmotorvej, med uhindret adgang til Viborg

Områdets kulturhistoriske værdier fritholdes og fremhæves

Den slyngede vej mindsker gennemkørende trafik og sætter 
cyklisme og kollektiv trafik i højsædet

Den kulturhistoriske ’Møllesti’ opretholdes og opgraderes

Banestien underføres - uhindret adgang til Bruunshåb og skolen

Supplerende skovbeplantning skaber spredningsmæssig sammenhæng

Åben regnvandshåndtering

Landskabstorve skaber sikre stikrydsninger

Tæt by tættest på Viborg 

Mulighed for trinbræt

Tæt by tættest på de landskabelige værdier

Rekreative funktioner langs banestien opfordrer til sund adfærd

Fig. 81: Eksempel på bæredygtige initiativer, Søndersøområdet
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BæReDYGTIGheD
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VANDhåNDTeRING
Det indgår i strukturplanen at håndtere regnvandet 
lokalt (Lokalt Anvendt Regnvand, LAR). Dette er for at 
løse problemet med øget nedbør på en landskabelig 
måde og undgå overbelastning af kloak og recipient. 
Samtidig medvirker det til at øge de landskabelige 
kvaliteter i området og synligheden af en bæredygtig 
ny bydel. 

I Augustenborg i Malmø er der erfaring med, at det 
kan reducere mængden af overfladevand ca. 50-80 
% at arbejde med åben regnvandshåndtering, lokal 
nedsivning og fordampning af overfladevand fra eks. 
”grønne tage”.

TæTheD
Langs byudviklingsområdets vestlige side foreslås i 
strukturplanen at bygge tættere langs ”søbåndet”. At 
bygge tæt er en bæredygtig tankegang, idet det:
- begrænser forbruget af areal 
- giver bedre mulighed for fælles og mere intensiv 
udnyttelse af infrastrukturen (veje, ledninger mv).
- Mindsker energiforbruget i boligerne
- Skaber social samhørighed

Baggrunden for at bygge tæt langs vestsiden er dels:
- at der er et stejlt terræn, som gør det svært at bygge 
individuelle huse
- at nærheden til søerne er attraktiv og kan komme 
mange til gode
- at det vil understrege den landskabelige kant mod 
vest - også på tværs af Århusvej

Tankegangen er desuden, at når der bygges tæt i dele 
af området, frigør det plads til at etablere større fælles 
grønne områder andre steder i planen, hvilket f.eks. 
kan være til gavn for spredning af natur og dyreliv. 
Dette øger samspillet med den omgivende by.

INfRASTRUKTUR OG TRAfIK
I strukturplanen har det været intentionen at skabe en 

ny bydel, som knytter sig til den eksisterende by og 
ikke bliver en isoleret ny forstad/”soveby”. Samtidig 
har der været fokus på, at det skulle være lettere at 
tage cyklen end at lade være. 

Dette har affødt en plan, hvor der er en slynget vej 
igennem området for biler og en mere direkte vej for 
cyklister og busser. Banestien bliver hovedsti igennem 
området, og forbindelsen til stisystemet ved Teglmar-
ken/Koldingvej og omkring Søndersø er vigtig.

Det er tænkt ind i planen at sikre kollektiv trafikforsy-
ning af området, og der er mulighed for at etablere 
et trinbræt/nærstation i området, uden at dette er en 
forudsætning for planens realisering.

Analyser fra Trafikstyrelsen i 2008 viste, at der knapt 
var grundlag for en samfundsmæssig bæredygtig 
station i Viborg Syd uden den nye bydel. De ca. 1.200 
nye boliger i strukturplanen er ikke i sig selv grundlag 
nok til at etablere en lokal station,heller ikke sammen 
med Rindsholm. En evt. ny nærstation er således 
afhængig af at ligge tæt ved den eksisterende bys 
passagergrundlag (Teglmarken, Ellekonedalen mm). 
I strukturplanen peges det derfor på, at en ny nær-
station kan etableres ved krydspunktet Teglmarken/
banestien.

fORSYNING
Forsyning af området med drikkevand og el forventes 
at ske på normal vis. 

Forsyning af området med varme forventes umiddel-
bart at ske fra et kollektivt varmeforsyningsnet. Der 
skal udarbejdes et projekt iht. varmeforsyningsloven, 
som belyser de samfundsmæssige investeringer og 
rentabilitet, for de relevante scenarier – henholdsvis 
kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme eller 
naturgas samt et scenarium for individuel varmefor-
syning. Ved individuel varmeforsyning produceres 
varmen på de enkelte ejendomme ved hjælp af f.eks. 

individuelle varmepumper, biobrændselsfyr, solfangere 
mv.

Scenariet for udbygning af fjernvarmenettet vil evt. 
omfatte to alternativer. Et alternativ hvor det nye 
varmebehov dækkes af nye planlagte større varme-
anlæg i Viborgs varmeforsyning og et alternativ hvor 
varmen helt eller delvist produceres lokalt, dvs. på et 
nyt varmeanlæg i det nye byområde - f.eks. et solfan-
geranlæg. 

I forhold til Viborgs varmeforsyning er der i øjeblikket 
to projekter undervejs for større centrale varmeanlæg, 
som vil bevirke, at den kollektive varmeforsyning 
bliver mere uafhængig af fossile brændsler - hhv. et 
anlæg til udnyttelse af geotermisk varme fra under-
grunden under Hjarbæk Fjord og et affaldsforbræn-
dingsanlæg i Kjellerup i Silkeborg Kommune, som 
forventes at levere varme til Silkeborg og Viborg. 

Hvis området udlægges til individuel varmeforsyning, 
vil det stride mod hensigten i kommunens klimastra-
tegi, om aktivt at arbejde for, at der sker en udbygning 
af fjernvarmeforsyningen. Desuden vil individuel 
varmeforsyning være med til at udhule behovet og 
det økonomiske grundlag for at etablere nye og mere 
CO2-neutrale varmeanlæg i den kollektive varmeforsy-
ning, hvilket også indgår som en intention i klimastra-
tegien.

Stillingtagen til krav om energiklasser for byggeri i 
området vil først ske i forbindelse med lokalplanlæg-
ning af området.

Fig. 82 Ledningsfremføring i området kan evt. ske langs fordelingsvej 
og banestien, som samtidig vil være naturlige driftsveje. 

Fig. 83  Den traditionelle forstad Intentionen for den nye bydel
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KLImA OG eNeRGI
I strukturplanen er der arbejdet med at skabe gode 
transportforhold og at fortætte de bebyggede områder, 
herunder at udelade byudvikling sydvest for Bruuns-
håb, som ville blive meget ekstensiv at forsyne.

Trafikstrukturen med direkte stier og kollektiv betje-
ning (bus og evt. tog) er med til at mindske bilkørsel, 
som står for en stor andel af CO2-udleningen. Derud-
over er der lagt op til en omdannelse og fortætning 
til erhvervs- og centerformål ved Gl. Århusvej.Dvs. 
muligheden for at etablere (kontor)erhverv og indkøb 
lokalt. Der er ikke udarbejdet et egentligt CO2-regn-
skab, idet det er svært at sige noget om de konkrete 
transportandele bolig-erhverv.

Fortætning af området medfører at energiforbruget til 
opvarmning bliver mindre end traditionelle boligområ-
der. Opvarmning handler især om husenes overflade 
og at bygge kompakt. Energiforbruget er ikke så stort 
for etagebyggeri som fra enkeltstående 1-etages vil-
laer.

I strukturplanen er der arbejdet med at skabe en 
robust plan, hvor de enkelte områder kan anvendes 
til flere boligformål og optage forskellige byggebehov 
over tid. Dette medvirker til at gøre bydelen fleksibel, 
så de samfundsmæssige investeringer ikke går tabt, 
hvis udvikling af én type boliger går i stå.

Der er taget hensyn til sol/skyggevirkning fra skovom-
råderne, og den udprægede orientering mod ”søbån-
det” i vest giver gode lysforhold for mange boliger.

Lokal anvendelse af regnvandet er med til at redu-
cere mængden af overfladevand og øge kvaliteten af 
nærmiljøet i området. I den konkrete detailplanlægning 
skal der arbejdes videre med muligheden for at ned-
sive overfladevand og vejvand og skabe synligt vand i 
området.

Strukturplanen er en overordnet plan, der ikke fastlæg-
ger nærmere bestemmelser for bygninger og materia-
lekrav etc. I den efterfølgende detailplanlægning skal 
der arbejdes videre hermed, så den bæredygtige profil 
for bydelen understreges, f.eks. i form af energiklas-
ser, grønne tage, beplantningstyper, læbælter, vejenes 
udformning etc.

Fig. 84: Augustenborg, Malmø – åbne regnvandskanaler styrker den grønne karakter i området. Kanalerne gør, at overfladevandet fordamper undervejs, så 
der bliver en mindre mængde vand at håndtere.
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IDÉKATALOG fOR BæReDYGTIGheD
>>03 SøNDeRSøOmRåDeT

fORSYNING/TeKNIK
•	varmeforsyningsform	(naturgas/fjernvarme/biogas/
jordvarme/solfangere)
•	el-forsyning	(solceller,	”intelligente”	systemer)
•	lokal	jordhåndtering
•	anvende	banesti	til	fremføring	af	ledninger	=	samti-

dig driftsvej
•	regnvandsbassiner	–	også	til	rekretive

Eks. Forsyning og teknik
- Lav en plan for jordhåndtering lokalt (mindre trans-

port sparer CO2)
- Planlægge for lys og mørke i lokalplanlægningen, så 
byens lys i mindst muligt omfang forstyrrer landska-
bet. Brug lysdioder (LED-belysning)  (elforbrug og 
tryghed)

VAND
•	Lokal	håndtering	Af	Regnvand	(LAR)	–	øget	nedsiv-

ning
•	regnvandsopsamling	til	toiletskyl/havevanding/bil-
vask

Eks. Vand
- I lokalplaner fastlægges principper for LAR for hver  

enklave af byggeri. Entreprenører skal udvikle afvan-
dingsprincipper ud fra dette vha. forsinkelsesbassi-
ner, filtrering, faskiner, vandrender mv).

- Tagvand og nedløbsrør kan frakobles kloaksystem 
og afledes lokalt (giver synligt vand og færre udgifter 
til kloak).

Links
http://www.laridanmark.dk/26311
http://sustainablecities.dk/da/city-projects/cases/
augustenborg-groenne-tage-og-regnvandskanaler

I forbindelse med den offentlige høring af forslaget 
til strukturplan indkom mange idéer til bæredygtige 
tiltag. Mange af disse kan først implementeres i 
lokalplanlægningen, og Byrådet besluttede derfor at 
udarbejde et idékatalog over emner, der skal priorite-
res og arbejdes videre med i detailplanlægningen.
Idékataloget er ikke udtømmende, men er ment som 
en huskeliste til det videre arbejde.

GRøNNe OmRåDeR
•	lægivende	beplantning
•	biodiversitet
•	synligt	vand
•	afgræsning	af	geder/får/heste?
•	nyttehaver/frugtlunde
•	legepladser	af	bæredygtige	materialer
•	mulighed	for	jorddepot?

Eks. Grønne områder
- Lav et volumenstudie af beplantning, bebyggelsens  
tætheder og højder samt terrænbearbejdning, så der 
sikres gode mikroklimaer for hver gruppe af boliger 
(mindre energiforbrug, mere udeliv og sundhed). 

Links
http://pixlpark.dk/
http://www.uno.dk/miljoe

Veje OG STIeR
•	regnvandsbede
•	grønne	parkeringsarealer	(græsarmering)	–	øger	
nedsivningsmulighed 
•	genanvende	sten/grusmaterialer	fra	området?
•	gode	vandre-,	løbe-	og	transportstier	i	et	sammen-
hængende system - sundhed
•	lokal	afledning	af	vejvand?	fokus	på	vejes	hældnin-

ger og kanter
•	beplantning

Eks. Veje og stier
- Undersøg om det lokale vejnet kan afvandes lokalt, 

f.eks. vha. regnbede/filtrering (mindre rørtykkelser 
sparer kloakudgifter)

- Parkeringsarealer og brandveje laves som grønne 
arealer med gennemtrængelig overflade.

- Overvej om der er lokale materialer i området, som 
kan bruges til vejopbygning

Links
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/
D8027060-4E37-4059-8CAC-DEB615179030/120987/
rekreativt_vand.pdf
http://www.life.ku.dk/forskning/online_artikler/artikler/
Fra_vejvand_til_drikkevand.aspx
http://ing.dk/artikel/87076-nyt-filter-kan-goere-vej-
vand-fyldt-med-benzin-og-asfaltrester-til-badevand
http://sustainablecities.dk/da/cases

Fig. 87: Forsinkelsesbassiner kan udformes så de også fungerer rekreativt i 
tør tilstand. Wilhelmstadt, Berlin.

Fig. 85: Åbne regnvandskanaler bidrager til at skabe rekreative nærmiljøer

Fig. 86: Klatreplanter på facader
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SOCIALT
•	aktivitetshuse	–	med	flere	anvendelser	(institution/

beboerhus/sundhedspleje…etc)
•	koncentrerede	mødesteder	for	flere	typer	af	trafikan-

ter (”landskabstorve”, legepladser etc.)

Eks. Socialt
- Overvej om regnvandsbassinnet kan være amfiscene 

eller aktivitetszone

Links
http://www.realdania.dk/Presse/Nyheder/2011/Pul-
sparken_Ry051011.aspx
http://lommeparker.dk/tag/parkeringsplads

I Søndersøområdet er der i november/december 2011 
udført geoscreening af området med henblik på at 
skabe kendskab til nedsivningsmuligheder for overfla-
devand.

I forbindelse med lokalplanlægning for området vil 
Byrådet drøfte og prioritere, hvilke emner, der arbej-
des videre med.

BYGGeRI
•	Tæt	bygningsstruktur,	sammenbygge	huse
•	Grønne	tage	–	planter	kan	optage	vand,	så	regn	i	

højere grad fordamper. Dette aflaster kloaksystem/
overfladevand

•	energikrav	(lavenergi/passivhuse/plusenergi)
•	bæredygtige	materialer	(lang	levetid/nedbrydelige…)
•	begrænse	belagte	flader	(bygningers	”footprint”)	-	
eller krav om kompensation i form af beplantning
•	optimal	solorientering
•	ikke	reflekterende	materialer	(global	opvarmning)

Eks. Byggeri
- Hver matrikel tildeles et max. antal m2 fast belæg-

ning udover bygningsfladen (”footprint”)
-	Kan	husene	i	højere	grad	sammenbygges?	Terrasser	

ovenpå	garager?	Udfordring	af	2,5	m	afstand	til	skel.
- Smalle dybder for kontorbyggeri – max. udnyttelse 

af dagslys, højisoleret facade
 

Links
http://www.klimabyggeri.dk/kommunale-eksempler.
php
http://www.vegtech.dk/da/sedum-tage.aspx
http://www.fbbb.dk/
http://www.vuggetilvugge.dk/
http://www.passivhuscenter.dk/
http://www.ytong.dk/dk/content/1397.php
http://www.hornvinduer.dk/00009/
http://www.lob.dk/upload/log/arkiv/netbrochure3.pdf

AffALD
•	øget	affaldssortering	–	ved	husstand/boliggruppe/

bydel
•	Kompost	–		lokalt	samlested	for	grene/kompost?
•	Storskrald/lokal	genbrug

Eks. Affald
- Enklaver (f.eks. 10-20 boliger) går sammen om fæl-

les containere til affald (mindre kørsel, mindre CO2, 
mere tryghed)

- I bydelen reserveres et felt til potentiel ”genbrugs-
station” i området

Links
- http://sustainablecities.dk/da/search-criterias/affald

Fig. 89: Et grønt tag optager i gennemsnit 50 procent af nedbøren, som 
falder på taget.

Fig. 88: Lokal affaldsstation - et mødested

Fig. 90: Legeplads/landskabstorv - aktivitets- og samlingssted
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Strukturplanen for Viborg Syd er en ’mellemplan’, 
som fastlægger nogle overordnede fysiske rammer 
for områdets fremtidige brug og udformning. Planen 
skal derfor ikke aflæses som en konkret fysisk plan, 
som fastlægger nøjagtige byggefelter, vejføringer og 
landskaber, men som en række principper for udvik-
lingen af området. Strukturplanen er mest detaljeret 
for Søndersøområdet, da dette område skal udbygges 
først.

Planens konkrete udformning/præcise afgrænsninger 
fastlægges først ved en fremtidig lokalplanlægning af 
området. For at fastholde planens kvaliteter og danne 
bro mellem strukturplan og lokalplan er det nødven-
digt at definere planens vigtigste hovedelementer i en 
række principper.

STYRK SAmmeNhæNGe I SøBåNDeT
Det er planens hovedgreb at styrke og bevare sø-
båndet og naturarealerne heromkring. Bebyggelsen 
orienterer sig mod søbåndet, men søbåndet bør ikke 
indskrænkes yderligere. På længere sigt skal det sik-
res at søbåndet tydeliggøres og styrkes landskabeligt, 
naturmæssigt og rekreativt så barrierer mellem søerne 
reduceres.

fASThOLD BALANCeN meLLem BeBYG-
GeLSe OG NATUR
Det er et grundelement i strukturplanen at den frem-
tidige bebyggelse skal drage fordel af den unikke 
landskabelige kontekst. Områdets fremtidige beboere 
skal ikke bare bo tæt på landskabet, men bo i landska-
bet. En stor del af planens succes afhænger således 
af boligområdernes kontakt med det omkringliggende 
landskab. 

Afgrænsningen af de bebyggelige områder må ikke 
udvides på bekostning af de landskabelige kvaliteter - 
balancen mellem bebyggede arealer og grønne områ-
der skal fastholdes som i strukturplanen. I forbindelse 
med lokalplanlægning kan der ske en bearbejdning af 
områdernes afgrænsning, hvis terræn- eller tekniske 
forhold tilsiger det. Ændringer skal vurderes kvalitativt 
og de naturmæssige værdier skal vægtes højt. 

BRYD BYKANTeN OP
For at skabe så stor kontaktflade mellem bebyggelse 
og landskab som muligt, arbejder planen med en 
række landskabskiler. Kilerne giver ikke blot fremtidige 
beboere adgang til landskabet, men sikrer at de land-
skabelige kvaliteter trækkes ind i bebyggelsen. Dette 
stiller endvidere krav til kilernes dimensioner.

SKAB eT SAmmeNhæNGeNDe STINeT
Rekreativt, sundheds- og bæredygtighedsmæssigt er 
det yderst vigtigt at skabe et veludbygget og sam-
menhængende stinet. Den niveaufri vejkrydsning af 
banestien spiller også en stor rolle.

Fig. 92: Hvis et byfelt udvides bør et andet reduceres, så den overordnede 
balance mellem bebyggelse og natur fastholdes. Regnskabet skal ikke 
gøres op i m² i forholdet 1:1, men vurderes kvalitativt.

Fig. 91: Søbåndet afbrydes i dag omkring Gl. Århusvej

Fig. 93: Ud over at trække landskabet ind i bebyggelsen er kilerne også 
med til at afgrænse mindre bykvarterer. Endvidere  skabes variation ved at 
forskyde bykanten ved kilerne.

Fig. 94: Den overordnede stimæssige sammenhæng mellem området og 
Viborg By, Bruunshåb Skole samt landskabelige kvaliteter er essentiel for 
områdets succes.

>>03 SøNDeRSøOmRåDeT

PLANPRINCIPPeR fOR SøNDeRSøOmRåDeT
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DefINÉR fORSKeLLIGe LANDSKABSTY-
PeRS KARAKTeR
Det er vigtigt at skelne klart mellem de forskellige 
landskabsrum og deres karakter - dette medvirker til 
at give identitet til området. Rundt om bebyggelsen 
ligger åbne naturområder med søer, enge og skove, 
mens de indre arealer skal være mere intime.

Det landskabelige hierarki består af:

Kantlandskaber - ydre landskaber som omkranser 
bebyggelsen.

Mellemrum – landskaber mellem byfelterne, eksem-
pelvis landskaber langs hovedstier.

Indre landskaber – byrum og ’kvarterslandskaber’ inde 
i byfelterne.

Kantlandskaberne vil være mere vilde og uplejede 
mens mellemrum og indre landskaber får en højere 
grad af pleje og har flere aktiviteter.

Det er tanken, at man oplever, at de ubebyggede 
områder går fra et landskabeligt udtryk til et bymæs-
sigt udtryk, når man bevæger sig fra det omgivende 
åbne land til rum mellem byfelterne og ind til de indre 
landskaber. 

fASThOLD ADGANGSVejeNS fORSKYD-
NINGeR OG SNOeDe fORLøB
Planens vej- og stikoncept skal sikre at:
Den kollektive trafik skal have hurtig og direkte forbin-
delse gennem området.
Ruten for privat biltrafik skal være længere og mere 
besværlig end ruten for offentlig trafik.
Adgangsvejens krydsning af banestien skal være 
niveaufri.
For at dæmpe hastigheder og bryde lange kig skal 
adgangsvejen forskydes ved kilerne (landskabstorve).

SKAB fORSKeLLIGheD I BeBYGGeLSeNS 
TæTheD
Hvor tæt, der kan bygges i et område, afhænger 
af områdets overordnede placering set i forhold til 
Viborg by. 

- Størst tæthed mod Århusvej og bebyggelser hen-
vendt mod søbånd og Viborg by.

- Lavest tæthed på ’fladen’. 

Det er muligt at etablere tæt/lavt byggeri eller etage-
byggeri i visse områder på ’fladen’, men det er vigtigt, 
at der overordnet set er den største tæthed mod 
Århusvej/Viborg by.

For at fastholde strukturplanens ambition om en by-
del, som er tættere end traditionelle byudviklingsom-
råder skal termer som ’høj’ og ’lav’ tæthed defineres.  
Overordnet skal der tages stilling til etageantal, bebyg-
gelsestæthed, grundstørrelser og bebyggelsestyper 
inden der udarbejdes lokalplaner for delområder.

UDPeG DRIfTS- OG mATeRIALeSTANDAR-
DeR fOR fORSKeLLIGe OmRåDeR
Udbygningen af området forventes at foregå over en 
længere årrække. For at fastholde kvaliteten over en så 
lang periode, bør der udarbejdes en manual/retnings-
linjer for hvordan kvaliteten fastholdes fra første til 
sidste hus / byrum. Der skal fastlægges principper for 
karakteren af bl.a. 
- de landskabelige rum 
- veje og -udstyr 
- husenes karakterer i forskellige områder

Fig. 91: Busser og cykler skal have nemmere ved at køre gennem området 
end biltrafikken.

Fig. 96: Landskabstorvene sænker hastigheden og bryder lange kig.

Fig. 97: Overordnet set skal tætheden være størst mod Teglgravene og Gl. 
Århusvej, så bydelen henvender sig mod Viborg By.

Fig. 95: Overordnede landskabstyper




