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Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg 
midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende fod-
gængere og handelsliv og indeholder en status for gågader og handelslivet i Vi-
borg midtby, hvilke planer der allerede er for gågaderne samt hvilke udfordrin-
ger, der er i relation til fodgænger- og handelslivet i midtbyen. Visioner og stra-
tegi for, hvordan fodgængere og handelslivet i Viborg midtby skal udvikle sig, 
danner baggrund for følgende forslag: 
 
Udvidelse af gågadeområdet med områder, hvor der skiltes med gågade, men 
med kørsel tilladt for at reducere den gennemkørende trafik. 
 
Oprettelse af et gågadeforum, hvor aktører i gågaden kan drøfte og forsøge at 
løse fremtidige udfordringer med kørsel i gågaderne. 
 
Der er udpeget et fodgængernet og et tilgængelighedsnet med gangforbindelser 
og fokusområder for god tilgængelighed med henblik på at understøtte handels-
liv og byliv. 
 
I Trafikplan for Viborg midtby er det besluttet ikke at medtage forslag om at 
nedlægge Domkirkepladsen som parkeringsplads på det korte sigt. I bag-
grundsnotatet foreslås denne omdannet til en forplads til Domkirken med op-
holdsmuligheder. Det blev besluttet, at der skal søges udarbejdet en løsning, 
hvor Domkirkepladsen kan fredeliggøres over tid. 

Forord - Fodgængere og handelsliv 
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1 Baggrund 

Som grundlag for Trafikplan for Viborg midtby er der gennemført forskellige 

undersøgelser, som afrapporteres i baggrundsnotater til trafikplanen. Som led i 

dette arbejde indgår vurderinger af fodgængertrafikken i midtbyen med særlig 

fokus på: 

Trafikplan for Viborg midtby - Fodgængere og 

handelsliv 

 

Teknisk notat 
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• Gode forbindelser for fodgængere mellem byens funktioner blandt andet 

mellem parkeringsfaciliteter og gågaderne.  

• Fodgængerarealer med særlig god tilgængelighed for handicappede og 

funktionshæmmede. 

• En fredeliggørelse af Middelalderbyen. 

• Løsninger på hvordan varelevering til byens butikker kan ske under hen-

syntagen til midtbyens øvrige funktioner, herunder fodgængere i gågader-

ne. 

Nærværende notat beskriver således, hvordan gågaderne og midtbyen generelt 

fungerer for såvel fodgængere som ved transport med tunge køretøjer samt 

hvilke værktøjer kommunen i dag har til at regulere brugen af gågader m.v. 

En strategi for fodgængertrafik og handelslivet udarbejdes med henblik på at 

udstikke rammerne for den fremtidige brug, ligesom der beskrives konkrete 

forslag til tiltag, der skal forbedre forholdene for fodgængere og andre brugere 

af gågaderne og butikkerne i midtbyen. 

2 Status på gågader og handelsliv i Viborg midtby 

Gågadestrækningerne er sammenlagt på ca. 600 m og indeholder en lang række 

butikker indenfor forskellige brancher. Viborg Handel, der dækker hele Viborg 

midtby, har ca. 270 medlemmer indenfor handel og service. I Viborgs vestby 

ligger et storcenter primært med store butikker, mens det er helt andre butiksty-

per, der findes i Viborg midtby. Viborg midtby fungerer derfor med strøghan-

delen som handelscentrum for et stort opland. 

Viborg er samtidig en gammel middelalderby med smalle gaderum, gamle byg-

ninger og kirker, der også i sig selv tiltrækker besøgende. Mange turister væl-

ger desuden at kombinere et besøg f.eks. i Domkirken eller et af museerne med 

shopping i gågaderne. 

Langt de fleste besøgende i Viborg midtby kommer til byen i personbil og be-

nytter en af byens parkeringspladser. Parkeringsmulighederne ved gågaderne er 

meget gode. De store parkeringspladser Preislers Plads og Fischers Plads ligger 

umiddelbart op til gågaderne, ligesom der i dag bl.a. er parkering på Nytorv, 

ved Domkirken samt langs vejene omkring Domkirken m.fl. 

Det er også muligt at komme til midtbyen med bus, hvor der til Trappetorvet 

umiddelbart vest for gågadesystemet kører i dag 6 bybuslinjer samt et antal re-

gionalbuslinjer. 

Centralt i gågadesystemet ligger Hjultorvet, der med sin udformning og place-

ring er et godt opholdsrum. Trappetorvet tiltrækker ligeledes en del mennesker, 

som benytter torvet som venteplads for den videre bustur. Nytorv og Domkir-

kepladsen er andre centrale pladser, der i dag benyttes til parkering. Nytorv be-



Fodgængere og handelsliv 

 

3 / 14 

nyttes ligeledes til varelevering i gågaderne udenfor tidsvinduet for levering i 

gågaderne i tidsrummet 05-11. 

Viborg Kommune regulerer i dag forskellige vilkår for brug af gågaderne gen-

nem et fælles gaderegulativ. Gaderegulativet vedtaget 12. november 2007 er-

stattede regulativer i de tidligere Viborg, Bjerringbro og Karup Kommuner. 

Gaderegulativet behandler en række vilkår bl.a. udeservering, udsmykning, 

placering af gadevarer og for Viborg midtby særlige vilkår frem til kl. 11 af 

hensyn til varekørsel m.m. 

3 Aktuelle planer 

Viborg Kommune har sideløbende med udarbejdelse af trafikplanen igangsat 

konkurrence om udformning af gågaderne og igangsat 1. etape. Projektet skal 

bruges som retningslinje i forbindelse med en forestående renovering af gåga-

derne i Viborg midtby. 

Indretningen af gågaderne har stor betydning for, at der kan opnås såvel god 

funktionalitet for butikker og leverandører og et godt gågademiljø for de hand-

lende og brugerne.  

Det er i forbindelse med processen besluttet, at den belægning, der skal benyt-

tes i gågaderne skal kunne holde til et akseltryk på 10 ton p.g.a. de tunge køre-

tøjer fra renovation samt brand- og redning. Det bør dog overvejes, om der skal 

indføres en vægtbegrænsning på 6 tons totalvægt, da dette vil betyde besparel-

ser på driften af belægningen, mindre skader på inventaret i de smalle gaderum, 

sikre bedre fremkommelighed for fodgængere og et bedre miljø lokalt i gåga-

derne. Dette vil dog give udfordringer for vareleveringen 

Projektet for renovering af gågaderne gennemføres i andet regi end trafikpla-

nen, men med henblik på at skabe hensigtsmæssig struktur, der også spiller 

godt sammen med de øvrige tiltag i trafikplanen foreslås det, at der i gågade-

projektet overvejes følgende forhold: 

• Mulighed for at lastbiler kan passere hinanden på udvalgte steder i gåga-

den. 

• Arbejdsmiljø for chauffører indtænkes. Det kan være i form af overvejelser 

omkring bl.a. jævnhed på underlaget, hvor langt chaufføren skal køre med 

palleløfter samt omfang af op- og nedkørsler via f.eks. ramper.  

• Tilgængelighedsrevision af gågadedesign. 

• Overvejelser ang. belægning og design af stativer ved cykelparkering i og 

omkring gågaderne. 
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4 Udfordringer for fodgængertrafikken i Viborg midtby 
samt det fremtidige handelsliv  

Der er aktuelle planer om at etablere nye butikscentre i Viborg midtby bl.a. ved 

Vesterbrogade og det gamle slagteri. Viborgs position som handelscentrum vil 

hermed blive styrket yderligere. Det skaber imidlertid også nogle udfordringer 

bl.a. i forhold til den ekstra trafik, der bliver genereret fra centrene. Der skal 

derfor skabes sammenhæng til de eksisterende funktioner i midtbyen, så det 

opleves naturligt at færdes til fods mellem de forskellige funktioner, frem for at 

køre i bil mellem målene i midtbyen. 

Der lægges i trafikplanens parkeringsafsnit op til en ændring af parkerings-

strukturen med en centralisering på større parkeringspladser samt lidt længere 

gangafstande særligt i den østlige del af midtbyen. Samtidig er det ønskeligt, at 

de besøgende i Viborg ikke kører mellem forskellige destinationer i midtbyen. 

Dette giver også anledning til at vurdere gangforbindelserne i midtbyen. Hvor-

dan kan alternative forbindelser bruges til at skabe en god oplevelse, hvor skal 

gangforbindelse medtages i byggeplaner ved f.eks. at skabe en port o.l.  

På visionsseminaret, se referat herfra i særskilt notat, gav flere udtryk for, at 

besøgende i Viborg kunne have svært ved at finde vej til og fra parkering til 

attraktionerne og gågadenettet i Viborg. Hvordan kan der med skiltning og in-

formation til de besøgende sikres, at de besøgende ledes på rette vej, når de an-

kommer til byen? 

Eventuelle nedlæggelser af parkeringspladser på nogle af byens torve og plad-

ser giver anledning til at etablere nye byrum til ophold, caféliv, torvehandel 

m.v. Skal denne type kvaliteter opprioriteres i forhold til muligheden for parke-

ring. Hvordan skal de i givet fald indrettes og skal pladserne helt fredeliggøres 

for trafik eller kan sivetrafik være med til at give byen liv? 

De kommende år skal der ske en renovering af gågaderne i Viborg. Der vil så-

ledes ske en forskønnelse af den indre by. Ved at højne kvaliteten og skabe go-

de byrum til glæde for handelslivet og de besøgende i Viborg. I processen med 

renovering af gågader skal det overvejes, hvordan byinventar kan understøtte 

behov for ophold samt hvor og hvordan tilgængeligheden for handicappede kan 

sikres. 

I forbindelse med udarbejdelse af projekt for renovering af gågaderne er der 

startet en proces, hvor problematikker omkring arbejdsrelateret kørsel drøftes. 

Det forum, der er skabt i processen omkring dette projekt kan fastholdes og evt. 

udvides med andre relevante parter for at videreføre drøftelserne og bruge dette 

forum til at løse andre problemstillinger med varelevering, håndværkerkørsel 

m.v. i den centrale midtby. Hvordan kan forhindringer i den daglige transport i 

midtbyen løses? Skal der f.eks. ses på kørselsretningen eller passagemulighed i 

gågader ? 
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5 Visioner og kvalitetsmål for fodgængere og handelsliv 

5.1 Parkering og gangforbindelser 

Besøgende skal - fra de ankommer til Viborg midtby hvad enten det er i bil, 

bus, tog eller på cykel - sikres gode oplevelser og attraktive gangforbindelser til 

gågaderne og de øvrige funktioner i midtbyen.  

Der skal sikres god adgang og tilgængelighed for gående fra midtbyens parke-

ringspladser. 

5.2 Gågaderne 

Gågaderne skal sikres høj kvalitet både i forhold til funktion og design.  

Gågadernes funktion som handelsgade skal sikres i forhold til håndtering af 

varetransport, renovation m.v.  

Gågadernes funktion som handelsgade i forhold til gågadeliv og oplevelser for 

de besøgende skal sikres gennem indretning og design. 

6 Strategi for fodgængertrafik og handelsliv i Viborg 
midtby 

Nedenfor beskrives en strategi for fodgængertrafikken og handelslivet, herun-

der hvordan gangforbindelser fra parkeringsfaciliteter samt hvor og hvordan 

principper for gågader kan gribes an. 

6.1 Parkering og gangforbindelser 

Ved ankomst til Viborg midtby i bil starter besøget på en parkeringsplads. I 

trafikplanens forslag til parkeringsstrategi vil parkering i fremtiden blive place-

ret i større anlæg primært i periferien af byens handelsområde, mens mindre 

parkeringspladser centralt i Viborg foreslås nedlagt.  

De fleste parkeringspladser er dog fortsat beliggende med maksimalt 200-300 

m og dermed under 5 min. fra gågadesystemet. For at forbedre muligheden og 

oplevelsen af at gå fra parkeringspladserne til centrum sættes fokus på at skabe 

og/eller pege på eksisterende alternative gangforbindelser. Forbindelser, der 

kan fungere som en genvej gennem f.eks. en port eller offentligt tilgængelig 

byhave, kan forbedre oplevelsen af et besøg i Viborg midtby også selvom 

gangafstanden øges lidt. 
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Eksempel på portåbning i gågaden 

Gennem øget skiltning og opstilling af informationstavler skal de besøgende i 

Viborg sikres mulighed for at komme sikkert fra den parkerede bil til de væ-

sentligste mål i Viborg midtby og tilbage igen. De nye alternative gangforbin-

delser inkluderes i denne skiltning og er med til at give de besøgende en god 

oplevelse. 

6.2 Gågaderne 

Gågadeområdet foreslås udvidet med områder, hvor der skiltes med gågade, 

men med bil- eller buskørsel tilladt. Det bliver hermed fortsat mulighed for at 

sive gennem dele af det centrale Viborg, men det vil foregå på de gåendes 

præmisser.  

For at sikre en hensigtsmæssig brug og indretning af de nyindrettede gågader 

og øvrige dele af den centrale midtby foreslås det, at der oprettes et fast gågade-

forum, der løbende kan drøfte problemstillinger, nye idéer m.v. Det eksisteren-

de gaderegulativ foreslås i den forbindelse revideret og kunne f.eks. udvides 

med følgende emner: 

• Ændrede kørselsretninger p.b.a. en vurdering. 

• Afsætningspladser/ kør-forbi-zoner p.b.a. vurdering af, om der er behov for 

og mulighed for dette. 

• Tidsdifferentieret brug af markiser og udstillingsvarer med henblik på at 

lette kørslen i gågader frem til kl. 11. 

• Cykelparkering og cykling i gågaderne. 

• Principper, der skal sikre tilgængelighed for handicappede. 
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7 Gågadeforum 

Det foreslås, at der oprettes et gågadeforum som opfølgning på samarbejdet 

omkring projekt for renovering af gågaderne. Et gågadeforum er et forum for 

gågadens centrale aktører, hvor udfordringer, muligheder og eventuelle nye til-

tag for brug af gågaderne i Viborg midtby kan drøftes. 

I gågadeforummet kan opnås en gensidig forståelse mellem vareleverandører, 

varemodtagere og myndigheder for hensigtsmæssig brug af gågaderne. Fo-

rummet kunne bestå af handelsstandsforeningen, brancheorganisationerne for 

transportområdet, konkrete transportører, turistforeningen, politi, kommune, 

handicapråd, Dansk Cyklist Forbund, beboerforeninger m.fl.  

I tekstboksen ses forslag til emner og aktiviteter, der kunne gennemføres i regi 

af et gågadeforum. 

Emner i gågadeforum 

Samarbejde mellem vareleverandører, handelsstandsforening, kommune m.fl. 

om konkrete problemstillinger. 

Fælles besigtigelser af gågaderne 

Frivillige aftaler om forbedringer, der kan skabe effektive leverancer og bedre 

gågademiljø, herunder kørselsretninger, kør-forbi-zoner, udstillingsvarer og 

levering via bagdør 

Chaufførmøder 

Godstransport og bæredygtighed i bredere forstand, herunder natdistribution, 

køretøjer på alternative drivmidler m.v. 

8 Forslag til gågade - og fodgængernet i Viborg midtby 

Gågadeområdet udvides med henblik på at skabe et større område i midtbyen, 

hvor trafikken i højere grad sker på de gåendes præmisser. Der vil fortsat være 

mulighed for, at bus og/eller biltrafikken kan sive gennem de nye områder. 

Gågaderne foreslås udvidet med gågadezone i Gravene, Ll. Sct. Hans Gade 

mellem Gravene og St. Sct. Hans Gade, St. Sct. Hans Gade, Nytorv, Kompag-

nistræde og Sct. Mathias Gade mod øst til Sct. Leonis Gade samt Nytorvgyde. 

Gågadezonerne kan markeres med belægningsskifte fra asfalt til f.eks. brosten, 

som det kendes i Sct. Mogens Gade. Den foreslåede udvidelse ses af Figur 1.  

Ved den foreslående udvidelse af gågadearealerne skabes der en gågadering via 

nedre Gravene, hvor fodgængere har mulighed for en rundtur i gader med bu-

tikker og liv og dermed et mere oplevelsesrigt besøg i Viborg. Ved design af 

arealer og vejvisning vil den nye gågadering kunne markedsføres som en sam-

let rundtur i byen samt skabe god sammenhæng til en bybusterminal på Trappe-

torvet. 
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Til forbedring af forbindelserne mellem blandt andet parkeringspladserne og 

gågadesystemet udpeges i det følgende nogle konkrete gangforbindelser. Nogle 

forbindelser kræver åbning af porte, andre skiltning, mens andre igen allerede 

fungerer som forbindelser for de besøgende, der jævnligt kommer i byen, men 

som for f.eks. turister er ukendte. Slutteligt skal nogle af gangforbindelserne 

tænkes ind i planlægningen for nye byudviklingsområder, udvidelse af parke-

ringspladser m.v. På Figur 1 ses forslag til gågade- og fodgængernet med de 

primære gangforbindelser i Viborg midtby. 

 

Figur 1 Forslag til gågade- og fodgængernet i Viborg midtby 

Nogle af gangforbindelserne er inspireret af forbindelser udpeget i forbindelse 

med Middelalderfesten i Viborg i maj 2010 samt input fra visionsseminaret i 

juni 2010. Disse forløber gennem gårdrum, offentlige haver samt ad gader og 

stræder. Der kan gennem skiltning og kortvisning digitalt og i turistbrochurer 

gøres opmærksom på disse ruter. 

Nogle af de primære forbindelser skal vurderes i forhold til, om de kan opprio-

riteres ved en ændring i belægninger, åbning af porte og ved at gøre det muligt 

at passere gennem private gårdrum. I afsnit 11 gennemgås udvalgte gangfor-

bindelser. 
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9 Tilgængelighed for handicappede og 
funktionshæmmede. 

Tilgængelighed for blinde, kørestolsbrugere, gangbesværede og andre med 

nedsat funktionsevne skal tænkes ind fra starten af nye projekter, men kan også 

sikres i det eksisterende gaderum ved overvejelser omkring bl.a. placering af 

byinventar og skilte eller ved gennemgang af fortove for opkørselsramper. Ved 

at indtænke løsninger for handicappede og funktionshæmmede, bliver arealerne 

samtidig mere tilgængelige for andre brugere af byen f.eks. ældre eller forældre 

med barnevogn.  

 

Eksempel på ledelinie og venteareal ved fodgængerfelt. 

For at skabe god tilgængelighed til byens væsentligste funktioner er der udpe-

get et tilgængelighedsnet. Tilgængelighedsnettet er bygget op om gågaden, 

hvor der i forbindelse med projekt for renovering af gågaderne bør gennemfø-

res en særlig revision af tilgængeligheden. Gågaderne er et af de væsentligste 

fodgængerarealer i Viborg midtby, hvor tilgængelighed for alle byens borgere 

og besøgende er vigtig. De nye gågadeområder med sivetrafik vil ikke have 

samme høje prioritet i forhold til tilgængelighed for handicappede som de eksi-

sterende gågader. 

Fra gågaderne skal der være god tilgængelighed til de største af byens parke-

ringspladser samt til bybusterminalen, der er forudsat fastholdt på Trappetorvet 

i en eller anden form.  

Herudover er der lagt vægt på at skabe god tilgængelighed til og fra Banegår-

den og busterminal. 

Tilgængelighedsnettet for Viborg midtby ses af Figur 2. Med stiplingen er an-

givet en forbindelse til Domkirken over Nytorv, der kan implementeres ad for-

skellige ruter afhængig af fremtidig udformning af pladserne. 
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Figur 2 Tilgængelighedsnet for Viborg midtby. Ved Domkirken er markeret et område, 

der er udpeget som særligt fokusområde for tilgængelighed. 

10 Forslag til udnyttelse af torve, pladser og gårdrum i 
Viborg midtby 

Ved at følge den strategi for parkering, der er opstillet i trafikplanens bag-

grundsnotat herom kan der skabes muligheder for at udnytte nogle af midtbyens 

torve, pladser og gårdrum til mere ophold og rekreation. 

Ved at friholde gårdrum for parkering kan der gennem gårdsaneringer skabes 

nogle attraktive opholdsrum for de borgere, der bor i byen, ligesom nogle 

gårdrum kan have mere offentlig karakter og dermed tilføre midtbyen nogle 

nye hyggelige gaderum. 

10.1 Nytorv 

Nytorv kan friholdes for parkering og dermed skabes en central plads i midtby-

en som bindeled mellem handelsbyen og middelalderbyen. Mange benytter al-

lerede de enkelte muligheder, der er for at opholde sig på pladsen ved at sætte 

sig på en bænk. Pladsen har ydermere en cykelparkeringsplads, der er godt ud-

nyttet og ved nedlæggelse af parkeringspladser skabes areal til udvidelse samt 

evt. overdækning heraf. 

Nytorv ligger på hjørnet af to gågader og er dermed en naturlig forlængelse 

heraf. Ligeledes bindes middelalderbyen op på Nytorv via Nytorvgyde, som 

friholdes for kørende trafik.  
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Gågadernes udmunding i Nytorv 

En del varetransportører bruger Nytorv som afsætningsplads i forbindelse med 

betjening af gågaderne med varer uden for den almindelige tidsrestriktion. Her-

udover ligger der i dag nogle funktioner primært med behov for korttidsparke-

ring. 

Trafikken via Nytorv ligger på ca. 3.000 køretøjer/dag, hvoraf ca. 76% er gen-

nemkørende. Ved at nedlægge parkering på pladsen, indførelse af parkeringsin-

formationssystem samt ensrette trafikken på Ll. Sct. Hans Gade mellem Reber-

banen og Gravene vurderes det, at størstedelen af trafikken på Nytorv vil for-

svinde. 

Det anbefales at udforme pladsen med gågadezone med mulighed for sivetrafik, 

hvilket blandt andet er med til at fastholde liv og dermed tryghed på pladsen på 

de tidspunkter hvor der ikke er så mange der vil opholde sig på pladsen. Nytorv 

kan grundlæggende udformes på to måder. 

• Vej med lav hastighed og anvist køreareal, hvor den resterende del af plad-

sen kan udnyttes til ophold, cykelparkering og evt. torvehandel. Der vil 

fortsat være mulighed for vareaflæsning og kantstensparkering. 

• Gågadezone med al kørsel tilladt, hvor der er fælles færdselsareal for alle 

trafikantgrupper. Kantstensparkering kan bibeholdes på pladsen. 
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Nytorv 

10.2 Domkirkepladsen 

Domkirkepladsen er i dag en parkeringsplads men samtidig forplads for byens 

Domkirke. Domkirkepladsen vil kunne udformes som en forplads med op-

holdsmulighed, men også som pompøs forplads for kirken i.f.m. bryllup, be-

gravelse m.v. Domkirkepladsen vil fortsat skulle kunne servicere afsætning af 

passagerer i turistbusser samt andre med ærinde i kirken. Nærparkering for 

f.eks. ældre og gangbesværede med ærinde i Domkirken kan fortsat ske ved 

Stænderpladsen. 

 Domkirkepladsen 
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11 Gennemgang af gangforbindelser 

I dette afsnit gennemgås nogle af de foreslåede gangforbindelser, som er vist på 

Figur 1. Der beskrives hvilke tiltag, der vil være nødvendige for at skabe en 

god gangforbindelse. 

11.1 Toldbodcenter - Sct. Mathias Centret 

Der er planlagt et stort indkøbscenter - Toldbodcenteret ved det gamle slagteri 

med en række indkøbsfunktioner samt en stor parkeringsplads. Toldbodcenteret 

får vejadgang fra Toldbodgade. Centret placeres knap 200 m fra Sct. Mathias 

Centret, hvorfor det er oplagt at skabe en god forbindelse mellem de to centre. 

Gangforbindelse vil samtidig fungere som den videre forbindelse til gågadesy-

stemet for kunder og andre besøgende, der parkerer i Toldbodcenteret. 

Sct. Mathias Centret har bagside ud mod Dumpen, men har dog en offentlig 

adgang via en dør. Den bedste løsning vil være at etablere en hovedadgang til 

Sct. Mathias Centret for at understrege denne forbindelse. Dette vil dog kræve 

en ombygning af centret på grund af den nuværende placering af dagligvarebu-

tik i centret. Første fase i forhold til Sct. Mathias Centret vil være at gøre den 

nuværende adgang mere synlig. I forhold til indretning af gaderummet kan der 

med belægning og skiltning sikres en god og naturlig forbindelse mellem de to 

centre. 

11.2 Toldbodcenteret - busterminal 

Ved opførelse af det nye indkøbscenter - Toldbodcenteret skal der sikres gode 

gangforbindelser til busterminal og Banegård. Denne forbindelse er vigtigt i 

forhold til passagerer fra den kollektive trafik samt med henblik på at udnytte 

den parkeringsreserve, der opnås ved Toldbodcenteret til også at betjene bus-

terminalen. 

Med det foreliggende materiale i den vedtagne lokalplan er centret udformet, så 

der bliver udgang i niveau på Toldbodgade, hvorfor forbindelsen vurderes at 

blive naturlig. 

11.3 Gothersgade - Vendersgade - Trappetorvet 

Der er i dag parkeringsplads ved Gothersgade, og der planlægges for etablering 

af yderligere parkering i Vendersgadekarreén, hvorfor forbindelsen fra de bag-

vedliggende gader gennem karréen ved Vendersgade til Trappetorvet er vigtig 

at få etableret. Forbindelsen for gangtrafikken til gågaderne vil dermed blive 

rigtig god. 

11.4 VUC - Domkirken - gågaden 

I trafikplanens afsnit omkring fremtidig parkering er peget på, at p-pladsen ved 

VUC kan gøres offentlig tilgængelig, ligesom der kan ske en udvidelse af par-

keringspladsen. P-pladsen er beliggende ca. 300 m fra gågaderne, hvorfor gang-
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forbindelserne fra dette område også er væsentlige. Gangforbindelserne forlø-

ber gennem den helt gamle del af Viborg, og der kan etableres en interessant 

forbindelse via parkanlæg bag sognehuset eller via Domkirkepladsen gennem 

Nytorvgyde eller Latinerhaven til gågadesystemet. Særligt turister vil få en sær-

lig oplevelse ved at gå gennem de gamle haver og stræder i middelalderbyen. 

Skiltning skal sikre, at besøgende kan finde tilbage til parkeringspladsen. 

11.5 Garnisionspladsen - Trappetorvet 

Parkeringen på Garnisionspladsen i den nordlige del af Viborg midtby kan i et 

fremtidigt scenarie udbygges yderligere og vil i højere grad kunne benyttes af 

handlende i Viborg midtby. En gangforbindelse forbi Landsarkivet via Gravene 

skaber en god og direkte forbindelse fra parkeringspladsen til Trappetorvet og 

gågaderne. 
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