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Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg 
midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende parke-
ring. Det indeholder en status for parkeringssituationen i Viborg midtby samt 
en beskrivelse af hvilke aktuelle planer der er for udbygning og nedlæggelse af 
parkering i Viborg midtby. Udfordringer i.f.t. parkering i midtbyen danner bag-
grund for forslag til mål, visioner og strategi for parkering i Viborg midtby. 
 
Den forslåede ændring i parkeringsnormen for Viborg midtby er inddraget i 
Trafikplan for Viborg midtby, ligesom forslag om at nedlægge parkeringsplad-
serne på Nytorv er medtaget. 
 
Byrådet har i.f.m. vedtagelsen af Trafikplan for Viborg midtby besluttet, at der 
ikke indføres betalingsparkering i Viborg midtby og at parkeringspladsen på 
Domkirkepladsen på det korte sigt opretholdes. Der søges udarbejdet en løs-
ning, hvor Domkirkepladsen kan fredeliggøres over tid. 
 
 
 

Forord - Parkering 
 



 

 

Indholdsfortegnelse 

1. Baggrund 1 

2. Status 1 

3. Aktuelle planer 3 

4. Udfordringer 6 

5. Kvalitetsmål 7 

6. Visioner 7 

7. Strategi for parkering i Viborg midtby 8 

8. Projektkatalog 10 

8.1 Nedlæggelse af mindre parkeringsanlæg 10 

8.2 Ny kommunalt anlagt parkering 11 

8.3 Parkeringshenvisning 15 

8.4 Betalingsparkering 16 

8.5 Parkeringsnorm 18 

8.6 Cykelparkeringsnorm 21 

 

1. Baggrund 

Som grundlag for Trafikplanen for Viborg midtby er der gennemført forskellige 
undersøgelser, som afrapporteres i baggrundsnotater til trafikplanen. Nærvæ-
rende notat indeholder vurderinger af parkeringsforholdene i byen. Der er poli-
tisk truffet beslutning om indførelse af et p-henvisningssystem i Viborg. Tra-
fikplanen skal bidrage til en udvikling i vejstrukturen og i parkeringsudbuddet, 
som er i overensstemmelse hermed. 

Fokuspunkter for vurderingerne er: 

• Omfang og lokalisering af parkeringsudbud 
• Parkeringsnormer 
• Betalingsparkering 

2. Status 

Viborg Kommune fik 1997 udarbejdet en parkeringspolitik, som indeholdt en 
række forskellige delelementer. Flere af disse er siden blevet realiseret løbende. 
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I 2002 blev parkeringspolitikken suppleret med vurderinger af betalingsparke-
ring og principper for p-henvisning. 

Der er i forbindelse med trafikplanarbejdet gennemført en samlet parkerings-
tælling i Viborg midtby. Tællingen viste en samlet parkeringsudbud på knap 
6.400 p-pladser, hvoraf ca. 80% er offentligt tilgængelige. 

 Parkeringsudbud 

Udbud 1998 5.797 

Udbud 2002 6.128 

Udbud 2010 6.398 

Tabel 1: Udvikling i parkeringsudbud (p-pladser og kantsten) i Viborg midtby 

Af det samlede parkeringsudbud på de offentlige p-pladser udgør mindre parke-
ringsanlæg med under 50 p-pladser under 10 % af den samlede kapacitet. Til 
sammenligning kan det nævnes, at de mindre p-anlæg med under 50 pladser 
udgør omkring 30 % af kapaciteten på de private p-anlæg med offentlig ad-
gang. Mindre parkeringsanlæg vil typisk afstedkomme en større risiko for for-
gæves p-søgning. Er pladserne velbeliggende - som tilfældet er med flere af 
disse p-anlæg i Viborg - kan de således generere en del unødig trafik. 

 

Figur 1: Efterspørgslen på parkering i Viborg i august 2010 i dagtimerne 

Parkeringsanalysen viser, at den maksimale efterspørgsel på parkering er i mid-
dagstimerne, hvor ca. 4.000 p-pladser er optagne. Dette svarer til knap 65% af 
den samlede parkeringskapacitet. Tilbagemeldinger fra visionsseminaret om 
trafikken i midtbyen, se referat herfra i særskilt notat, indikerer da også, at det 
ikke er vanskeligt at finde ledig parkering i Viborg midtby. 
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Figur 2 :  Ledige parkeringspladser i Viborg i august 2010 i dagtimerne 

Med et så stort antal ledige p-pladser, synes der ikke umiddelbart at være behov 
for at øge parkeringskapaciteten. 

Hvis en bygherre ikke finder det muligt på egen grund at etablere det antal par-
keringspladser, som lokalplanen stiller krav om, kan der søges om dispensation 
mod indbetaling til kommunens p-fond. Viborg Kommune skal da indenfor 5 år 
bruge det indbetalte beløb til parkeringsformål. Ved brug af midler fra p-fonden 
skal kommunen finansiere halvdelen af udgiften, når pladserne etableres offent-
ligt tilgængeligt. Ubenyttede midler vil efter 5 år falde tilbage til bygherren. 

Med færdiggørelsen af p-kælderen ved Viborg Stadion har Viborg Kommune 
foretaget en forudinvestering i ny parkeringskapacitet til imødekommelse af 
fremtidige behov ved indbetalinger til p-fonden i dette nærområde. Parkerings-
kælderen - der er åbnet efter ovenstående opgørelse af parkeringsudbud og - 
efterspørgsel - rummer i alt 174 p-pladser. Det samlede parkeringsudbud er så-
ledes nu i alt 6.572 p-pladser. 

Parkeringskravet i lokalplanerne afspejler typisk Viborg Kommunes parke-
ringsnorm, som fremgår af kommuneplanrammerne for lokalplanlægningen. 
Kun for etageboliger i midtbyen i Viborg og Bjerringbro er der særlige parke-
ringsnormer - ellers er disse generelle for hele kommunen uanset hvor byudvik-
lingen finder sted. 

3. Aktuelle planer 

Der er planlagt udbygning af såvel erhverv, detailhandel, stadionhallerne m.v. i 
Viborg midtby. I denne planlægning fremgår krav til etablering af parkering for 
at dække parkeringsbehovet til funktionerne og der er således planer om etable-
ring af store parkeringsanlæg på flere lokaliteter i midtbyen.  
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På kort sigt etableres der ny parkering i Kaserneområdet. I tilknytning til Råd-
huset etableres ca. 375 p-pladser og ved Uddannelsesbyen er der allerede etab-
leret ca. 400 nye parkeringspladser. Begge disse udviklingsprojekter er karakte-
riseret ved at det i vid udstrækning er aktiviteter, som flyttes fra det centrale 
byområde. Dette bør - alt andet lige - på kort sigt frigøre parkeringskapacitet i 
det centrale byområde. Hvordan situationen vil være på langt sigt vil afhænge 
af de nye funktioner, som rykker ind i de frigivne bygninger. Boliger kan f.eks. 
ændre efterspørgslen på parkering fra dagtimerne til aften og nat. 

I Tabel 2 ses de fremtidige pladser i forhold til øvrig planlægning for 2010-
2020. 

P-anlæg Eksisterende  
parkering 

Forventet 
 udbygning 
2010-2020 Rådhuset  +375 

Uddannelsesbyen  +400  
(er nyetableret) 

Fischers Plads 552 +285 

Regionshospitalet 327 +300 

Føtex/Skolageret/Gravene 155  +80 

Stadionhallerne/Viborg Arena 446 +150 

Toldbodcenteret 50 +450 

Vesterbrocenteret  +300 

Vendersgadekarreen 16 +140 

Reberbanen  +60 

I alt  2.540 

Tabel 2:  Nuværende og fremtidige parkeringspladser i Viborg midtby. 

I forhold til det opgjorte antal p-pladser i 2010 svarer planerne til en udbygning 
af parkeringskapaciteten med 39 % frem til 2020. Sammenholdes dette med, at 
der i middagstimerne med en maksimal efterspørgsel på parkering i dag er en 
ledig kapacitet på omkring 2.300 p-pladser synes denne vækst meget voldsom. 

Tilvæksten i parkering svarer til en udbygning af fladearealet til parkering på 
ca. 6,4 ha eller knap 13 fodboldbaner. Derfor er det oplagt, at udbygningen i 
vid udstrækning må ske i p-huse eller p-kældre.  

Det betyder imidlertid også, at der vil være relativt store investeringer forbun-
det med realisering af disse planer. Baseret på erfaringstal for anlægsudgifter 
ved anlæg af parkeringshuse eller kældre vil investeringerne kunne beløbe sig 
fra i størrelsesordenen 325-650 mio. kr, hvortil kommer løbende driftsudgifter. 
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Figur 3:   Nuværende og påtænkt udbygning af parkeringen i tilknytning til pro-

jekter i midtbyen 

Derfor er det vigtigt at sikre en balanceret udbygning, som afspejler den reelle 
efterspørgsel på parkering og dermed muliggør en fornuftig forrentning af den 
investering som parkeringsanlæggene repræsenterer.  

Det gør det relevant at: 
• overveje sanering af det nuværende parkeringsudbud 
• overveje muligheder for at optimere udlægget af parkering i forbindelse 

med byomdannelse og byudvikling 
• begrænse projekter med merudlæg af parkering i forhold til normerede 

parkeringsbehov 
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4. Udfordringer 

Betragtes de belægningsgrader, som er registreret ved analyserne af parkerin-
gen og sammenholdes disse med planerne for udbygning af parkeringskapacite-
ten, synes der være en reel risiko for, at der kan blive tilvejebragt en overkapa-
citet af parkering.  

Ud fra en trafikal betragtning skal man være opmærksom på, at dette kan un-
derstøtte en uhensigtsmæssig adfærd, hvor viborgenserne kører mellem turmål i 
forskellige dele af midtbyen og dermed belaster vejnettet unødigt. Samtidig åb-
ner mere parkering alt andet lige mulighed for mere trafik, og det må forventes 
at investorerne vil søge at tiltrække så mange parkanter som muligt for at opnå 
den bedst mulige forretning af deres investering. Hvis ikke kunde- og besøgen-
de trafikken til midtbyens butikker og virksomheder kan tilvejebringe den for-
nødne "omsætning" på parkeringsanlæggene, vil investorerne formentlig rette 
blikket mod heldagsparkanter (pendlere) og dermed forstærke myldretidspres-
set på vejnettet i midtbyen. 

Bymæssigt skal man være opmærksom på, at parkeringen beslaglægger areal 
og ændrer karakteren af byrummene f.eks. som følge af at gårdrum udnyttes, at 
beplantning må tilpasses eventuelle underliggende kældre osv. P-huse eller p-
kældre er typisk karakteriseret ved en lav frihøjde mellem de enkelte dæk, så 
muligheden for senere blot at konvertere etablerede parkeringsanlæg til andre 
formål er sjældent til stede. Derfor vil de nye parkeringsanlæg være en langsig-
tet investering, som Viborg kommer til at leve med en årrække frem. 

Selvom investeringerne i ny parkering i vid udstrækning vil være private, og at 
hensynet til at forrente investeringerne i parkering derfor ikke nødvendigvis 
berører kommunens økonomisk (med mindre kommunen tænkes at overtage 
disse), så er der alligevel en væsentlig kommunal interesse i at sikre en fornuf-
tig balance i parkeringsudbuddet og reguleringen heraf.  

De omfattende planer for ny parkering i Viborg midtby åbner imidlertid også 
nye muligheder for fremadrettet handling. 

Dette kunne f.eks. være - i takt med udbygningen - at foretage en udtynding 
blandt mindre eller uhensigtsmæssigt beliggende parkeringsanlæg eller op-
stramning af kantstensparkeringen. Dette vil være i tråd med planerne om etab-
lering af p-henvisningssystem, idet man normalt kun vejviser til større samlede 
parkeringsanlæg.  

Udtyndingen kan samtidig give mulighed for at tilvejebringe et kvalitetsløft til 
historiske byrum. Eksempler herpå kunne være Domkirkepladsen og Nytorv. 
Udtynding kan også skabe nye byggemuligheder eller bedre friarealer. Dette 
kunne f.eks. overvejes i Kaserneområdet. 

Overordnet er der behov for at sikre at byens gæster finder frem til den ledige 
parkering. Dette hensyn vil det planlagte parkeringshenvisningssystem kunne 
tilgodese. Udfordringen her er i første omgang at definere søgeveje frem til 
parkeringen. Imidlertid er det også vigtigt at sikre letforståelige og attraktive 
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gangforbindelser fra parkeringen frem mod trafikanternes slutmål - både for at 
minimere kørslen mellem p-anlæg og for at stimulere brugen af det første ledi-
ge p-anlæg trafikanterne møder.  

Uanset at en udtynding måtte reducere væksten til mindre end de 39 %, som er 
angivet tidligere, så er det relevant at se på, om der fremadrettet skal ske juste-
ringer i forhold til de planlægningsmæssige krav, der stilles til anlæg af ny par-
kering i Viborg midtby. Dette handler om parkeringsnormer og om de parke-
ringskrav, der fastlægges på baggrund heraf i lokalplanlægningen. 

Endvidere vil det være relevant at følge udviklingen i parkeringsudbud og ef-
terspørgsel, som grundlag for den politiske behandling af projekter omfattende 
større parkeringsanlæg. I sammenhæng hermed skal Viborg Kommunes parke-
ringsfond ses som et af redskaberne til at understøtte en samling af parkeringen 
på større p-anlæg. 

5. Kvalitetsmål 

Med udgangspunkt i den nuværende parkeringssituation og kortlægningen af de 
udfordringer, som Viborg Kommune står over for, er der udarbejdet forslag til 
kvalitetsmål for den fremtidige parkering i Viborg midtby: 

• Parkeringsdækningen skal fortsat være god - dvs. at der ved udbygning og 
sanering sikres en balance med en ledig kapacitet i middagstimerne om-
kring 20-25% således det fortsat vil være let at finde parkering  

• Parkeringsudbuddet skal tilgodese alle trafikantgrupper - ikke mindst han-
dicappede  - og alle køretøjsarter (bil, motorcykel, cykel mv.) 

• Planlægningen af ny parkering skal baseres på en forudsætning om optimal 
udnyttelse af den udlagte parkeringskapacitet 

• Unødig parkeringssøgetrafik skal undgås: 
- Det skal være let at finde frem til ledig parkering og attraktivt at gå fra 

parkeringen frem mod slut målene i bykernen 
- Parkeringen skal overvejende findes på større parkeringsanlæg med 

mere end 100 p-pladser, som er omfattet af dynamisk parkeringshen-
visning 

• Nyindrettet offentlig tilgængelig parkering bør leve op til brugernes for-
ventninger til moderne parkeringsanlæg (brugervenligt, lyst, tilpasset for-
skellige brugergrupper, trygt mv.) og være æstetisk tilpasset det omgivende 
byrum. Dette sikres gennem vejledning i byggesagsbehandlingen og krav 
til udformning af parkeringsanlæg og omgivelser i lokalplanen. 

6. Visioner 

Gennem planlægningen og i dialog med bygherrer og driftsoperatører bør Vi-
borg Kommune arbejde hen mod følgende vision for parkeringsområdet: 
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• Det er en god oplevelse at parkere i Viborg - enkelt, trygt og bekvemt 

• Den geografiske dækning med parkering i Viborg midtby sker fra periferi-
en med flest pladser lokaliseret omkring byens væsentligste attraktioner 

• De centrale parkeringspladser anvendes overvejende af kunder og besø-
gende, mens pendlerparkeringen finder sted på fjernere p-pladser 

• Hvis betalingsparkering indføres, skal betalingsstrukturen for parkering i 
Viborg baseres på fælles takstniveauer for alle parkeringsanlæg (uanset 
ejerforhold) baseret på geografi, hvor de centrale p-pladser er de dyreste. 
Al offentligt tilgængelig parkering indenfor p-søgeringen, som ikke er af-
giftsbelagt, er forbeholdt korttidsparkering (15-30 min.) 

• Der er ingen forgæves p-søgetrafik eller intern kørsel mellem parkerings-
anlæggene i den centrale midtby 

7. Strategi for parkering i Viborg midtby 

Der er en række forskellige tiltag, som skal spille sammen for at realisere kvali-
tetsmålene for parkeringen og dermed arbejde hen imod den opstillede vision. 
Viborg Kommune har gennem planlægningen sikret muligheden for nye parke-
ringsanlæg i forbindelse med nye byggeprojekter, men tidspunktet for realise-
ring af disse beror på de private bygherrer. 

En overordnet strategi for parkeringen skal bidrage til, at der løbende kan tages 
initiativer til forbedringer i parkeringen i takt med de muligheder, som opstår.  

Parkeringsstrategien kan bestå af følgende elementer, som uddybes efterfølgen-
de: 

1. Parkeringskapacitet  

2. Parkeringshenvisningssystem  

3. Betalt parkering  

4. Ny parkeringsnorm for Viborg midtby  

5. Kvalitet i parkeringsanlæg  

6. Videreførelse af p-fonden 

 

1 Parkeringskapacitet 

I takt med udbygning af og etablering af nye samlede parkeringsanlæg 
nedlægges mindre pladser med terrænparkering, parkering i gårdrum samt 
kantstensparkering i Viborg midtby. Blivende kantstensparkering pålægges 
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15 min. eller 30 min. tidsrestiktioner i dagtimerne. 
 
Begrundelse 

For at begrænse den diffuse p-søgetrafik er det nødvendigt, at så stor en 

del af parkeringskapaciteten som muligt er samlet på de større parke-

ringsanlæg. Den planlagte udvidelse af parkeringsudbuddet er så stor, at 

nedlæggelse kan ske uden at forringe serviceringen af midtbyen. Kant-

stensparkeringen skal være et supplement, som muliggør småærinder, 

hentning og afsætning rundt om i byen. 

2 Parkeringshenvisningssystem 
Der indføres et parkeringshenvisningssystem med vejvisning til parke-
ringsanlæg med en samlet kapacitet over 100 offentligt tilgængelige p-
pladser. Private parkeringspladser, som tilknyttes henvisningssystemet, 
skal være omfattet af samme regulering mht. pris og tid som den offentlige 
parkering. 
 
Begrundelse 

For at p-henvisning skal fungere hensigtsmæssigt bør der være en vis mar-

gin mellem "ledig" og "fuldt optaget" på det enkelte anlæg. Ved at stille 

krav om, at de private anlæg, som skal indgå i det offentlige p-

henvisningssystem skal reguleres efter samme principper som den offentli-

ge parkering har Viborg Kommune mulighed for at sikre ensartethed i 

parkeringsudbuddet. 

3 Betalt parkering 
Der kan indføres betalt parkering på alle større parkeringsanlæg i det cen-
trale byområde samt på kantstenspladser, som ikke er reguleret med 15 el-
ler 30 min. tidsbegræsning. Med udgangspunkt i de virkninger som herved 
opnås i forhold til brugen af de enkelte parkeringsanlæg indarbejdes om 
nødvendigt en takstdifferentiering. 
 
Begrundelse 

Investeringerne i ny parkering er så store, at der bør sikres et indtægts-

grundlag for at opnå en høj kvalitet i den udbudte parkering. Da parkerin-

gen er til gavn for hele midtbyen bør alle brugere af denne bidrage hertil. 

Betalingsparkering kan ændre brugen af de enkelte anlæg - f.eks. fordi 

parkanter vælger at køre tættere til slutmålet når de alligevel skal betale. 

Takstdifferentiering kan på sigt medvirke til at fordele belastningen på 

parkeringsanlæggene. 

4 Ny parkeringsnorm for Viborg midtby 
Der indføres fremadrettet nye parkeringsnormer for det centrale byområde 
i Viborg midtby - herunder med bestemmelser om dobbeltudnyttelse, som 
sigter mod at optimere antallet af udlagte parkeringspladser i forhold til 
behovet. Rammerne for udlæg af ny parkering i lokalplanerne vil som ud-
gangspunkt være begrænset til det p-pladsantal, som er krævet i henhold til 
parkeringsnormen. Dette kan suppleres med et max antal p-pladser i lokal-
planer. Der indføres en særskilt norm for anlæg af cykelparkering. 
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Begrundelse 

Planlægningen rummer i øjeblikket en væsentlig udvidelse af parkerings-

kapaciteten - særligt i den vestlige del af midtbyområdet. For at undgå en 

unødig overkapacitet, der kan øge myldretidstrafikken (pga. mere lang-

tidsparkering), sættes et loft over udlægget af ny parkering. En ny norm for 

cykelparkering skal sikre en udvikling i udbuddet af cykelparkeringsplad-

ser, som kan understøtte Viborgs rolle som cykelby.  

5 Kvalitet i parkeringsanlæg 
Ved den kommunale sagsbehandling øges fokus på at sikre kvalitet i ny 
parkering. Det handler både om adgangsforhold og indretning af parke-
ringsanlæg - herunder overholdelse af standarder for parkeringsanlæg samt 
sikring af at forskellige brugergrupper kan tilgodeses. 
 
Begrundelse 

Der er blandt kommercielle p-operatører stigende fokus på kvaliteten af 

parkeringsudbuddet da dette betragtes som en konkurrenceparameter. Da 

parkeringsforholdene er et af de første indtryk byens gæster får af Viborg 

bør kommunen medvirke til at understøtte en høj kvalitet. 

6 Videreførelse af p-fonden 

Viborg Kommunes parkeringsfond videreføres og ajourføres. 
 
Begrundelse 

Parkeringsfonden understøtter princippet om samling af parkeringen på 

større anlæg og giver Viborg Kommune en mulighed for at prioritere ud-

bygning i områder, hvor kommunen vurderer, at ny parkering vil være 

mest hensigtsmæssig. Det skal bemærkes, at der foreligger et udkast til en 
revision af cirkulære om kommunale parkeringsfonde, der var i høring til-

bage i 2005. Der er ikke truffet beslutning om revisionen, men de væsent-

ligste ændringer i udkastet er, at tidsfristen for etablering forhøjes til in-

denfor 7 år samt at der ikke er krav om medfinansiering på anlæg med of-

fentlig adgang. Ved mindre projekter kan det overvejes at stille krav om, at 

parkering skal etableres som offentlige fællesprojekter. 

Ved at følge denne strategi vil Viborg Kommune kunne sikre en hensigtsmæs-
sig udvikling i parkeringsudbuddet fremadrettet. 

8. Projektkatalog 

8.1 Nedlæggelse af mindre parkeringsanlæg 

I sammenhæng med strategiens mål om at samle parkeringen på større parke-
ringsanlæg bør der ske nedlæggelse af flere mindre parkeringsanlæg. Konkret 
foreslås det, at der arbejdes for at nedlægge p-pladser, som angivet i Tabel 3. 
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P-plads Antal P-pladser 

Nytorv 50 

Domkirkepladsen 49 

Palæ 23 

I alt 122 

Tabel 3: Forslag til nedlæggelse af off. parkeringspladser 

Med nedlæggelse af parkeringspladserne ved Nytorv, Domkirkepladsen og Pa-
læ kan der skabes mulighed for helt eller delvist at fredeliggøre områderne om-
kring de centrale pladser tæt på Viborg Domkirke og gågaderne.  

Nedlæggelsen af parkeringspladser betyder ikke nødvendigvis, at trafikken 
fjernes helt fra pladserne, men ved at fjerne den parkeringssøgende trafik vil 
trafikken blive begrænset. På Domkirkepladsen vil der fortsat være behov for 
afsætningsmulighed for turistbusser og gangbesværede i privatbiler, taxa o.l. 

 
Parkering på Nytorv, juli 2010. 

Parkeringspladsen ved Gl. Vagt kan på sigt nedlægges på grund af dens be-
skedne størrelse samt uhensigtsmæssig vejbetjening fra p-søgeringen. 

8.2 Ny kommunalt anlagt parkering 

Med planerne for udbygning af parkeringen i forbindelse med byudviklingspro-
jekter synes der ikke umiddelbart behov for at udbygge parkeringen yderligere. 
Nedlæggelsen af mindre p-pladser i den østlige del af midtbyen (jf ovenståen-
de) kan gøre det aktuelt at etablere "erstatningsparkering" i området af hensyn 
til handlende og turister til den østlige del af midtbyen. Dette kunne ske ved en 
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udbygning af parkering på Garnisonspladsen og VUC. Begge anlæg vil kunne 
få en størrelse, der gør det relevant at indarbejde disse i et p-henvisningssystem. 

Endvidere kan der på længere sigt som følge af omdannelsen i Kaserneområdet 
tænkes et fremtidige behov for udbygget parkering i dette område. 

Placering Tidshorisont Antal p-
pladser 

Antal nye p-
pladser 

Anlægsudgift 

VUC 2015-2022 112 Ca. 70 10.500.000 kr. 

Eksercerpladsen 2022-2030 100 Ca. 601 20.000.000 kr. 

Fischers Plads 2015-2022 552 Ca. 285 42.750.000 kr. 

Garnisonspladsen 2015-2022 176 Ca. 150 22.500.000 kr. 

I alt  940 Ca. 565  95.750.000 kr. 

1)  P-huset vil rumme i alt 160 p-pladser hvilket giver en tilvækst på 60 p-pladser i forhold til den 

nuværende terrænparkering 

Tabel 4: Mulige fremtidige parkeringspladser finansieret via p-fond 

8.2.1 Udvidelse ved Garnisonspladsen 

P-pladsen ved Garnisonspladsen har i dag 176 p-pladser. Ved at udnytte terræn-
forskelle kan området indrettes med 2 dæk, hvilket i henhold til en undersøgel-
se fra 1997 vil udbygge kapaciteten med ca. 150 p-pladser. 

Parkeringen ved Garnisonspladsen ligger i forholdsvis kort afstand af Nytorv 
(ca. 250-300 m) og kunne således indgå i betjeningen af middelalderbyen.  

Parkeringsanlægget tænkes udført med en nedre parkeringsareal i niveau med 
Reberbanen og et øvre niveau svarende nogenlunde til den eksisterende p-
plads. 

 
Parkeringen ved Garnisonspladsen 
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Anlægsudgiften ved etablering af et p-dæk anslås at udgøre 22.500.000 kr. ba-
seret på 150.000 pr. ny p-plads. 

8.2.2 Udvidelse af parkering i tilknytning til VUC 

Der er 112 eksisterende pladser ved VUC. Der blev i 1996 gennemført en vur-
dering af muligheden for at udbygge parkeringen, og denne konkluderede, at 
der er mulighed for at etablere yderligere ca. 70 pladser på et nedre p-dæk. Par-
keringsanlægget får dermed 182 parkeringspladser. VUC er godt beliggende i 
forhold til midtbyen med ca. 150 m til Viborg Domkirke og 300 m til gågaden, 
ligesom gangforbindelserne kan ledes via spændende gaderum. 

Udvidelsen af parkeringsanlægget ved VUC er som følge af terrænforskelle 
tænkt udformet som en parkeringskælder under den eksisterende parkerings-
plads. Til- og frakørsel kan ske i det nordøstlige hjørne fra Sct. Nikolai Gade. 
Fodgængere vil kunne komme til og fra parkeringskælderen via trapper i det 
nordvestlige og det østlige hjørne.  

Parkeringsanlægget ved VUC bør være offentligt tilgængeligt og indgå i beta-
lingssystemet, hvis betalt parkering indføres. De studerende ved VUC kan fri-
tages for betaling ved at få udleveret et parkeringskort til forruden.  

Ved besigtigelse i juli 2010 observeredes en næsten tom parkeringsplads samt 
flere biler, der kørte op på pladsen, men kørte igen på grund af krav om parke-
ringskort på hverdage også i skoleferien. 

 
Parkeringsplads ved VUC, juli 2010 

Anlægsudgiften ved etablering af et p-dæk anslås at udgøre 10.500.000 kr. ba-
seret på 150.000 pr. p-plads under dæk. 
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8.2.3 Udbygget parkeringskapacitet i Kaserneområdet 

Afhængigt af den udvikling, der sker i Kaserneområdet, kan der tænkes på læn-
gere sigt at blive behov for udvidelser af parkeringskapaciteten. En hensigts-
mæssig løsning kunne være etablering af et p-hus nord for Eksercerpladsen (øst 
for vejens knæk bag biografen). Området anvendes i dag til terrænparkering 
med ca. 100 p-pladser.  

Det er skønnet, at der vil kunne indrettes et p-hus med forskudte dæk med en 
kapacitet på ca. 80 p-pladser pr. dæk. P-huset kan eventuelt forberedes for sene-
re udbygning, men tænkes i første omgang indrettet med 2 dæk, hvilket vil øge 
antallet af p-pladser med 60 pladser. 

P-området ved Eksercerpladsen der kunne rumme et p-hus 

Anlægsudgiften anslås at udgøre 20.000.000 kr. baseret på 125.000 pr. p-plads i 
huset. 

8.2.4 Udvidelse af Fischers Plads 

Viborg Midtbyplan lægger op til en udbygning af området ved Fischers Plads 
til butiksformål med tilhørende parkering med henblik på at opnå en fortætning 
af midtbyen. Der planlægges således for mulighed for nyetablering af detail-
handel, erhverv og boliger i området.  
 
I perioden 2015-2022 planlægges således for en udvidelse af parkeringsanlæg-
get med 285 parkeringspladser samt mulighed for en eventuel senere udvidelse 
med yderligere 285 parkeringspladser. 

Udvidelsen af parkeringsanlægget vil blive i form af etablering af parkerings-
dæk. Anlægsudgiften anslås at udgøre 42.750.000 kr. baseret på 125.000 pr. ny 
p-plads i huset. 
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8.3 Parkeringshenvisning 

Viborg Kommune arbejder med at realisere et p-henvisningssystem som et sær-
skilt projekt. Systemet forventes gennemført 2011. Som input hertil er der fore-
taget en vurdering af den overordnede struktur på hvilken henvisningen bør 
bygge. 

P-henvisningen bør bygges op om en p-søgering. P-søgeringen skal som ud-
gangspunkt have samme forløb som den nuværende centerring. Planerne for 
udbygning af parkering omkring Vesterbrogade og en eventuel flytning af by-
busterminalen gør det relevant at justere denne, ved at lade Jernbanegade udgå 
til fordel for Vesterbrogade og Banegårds Allé. Trafikanterne vil, når systemet 
er fuldt udbygget, møde skilte med p-henvisning første gang på centerringen, 
når de kører ind mod midtbyen. 

I tilknytning til p-søgeringen kan midtbyen hensigtsmæssigt deles op i tre ho-
vedområder (markeret med sort på figur 4) og en række delområder (markeret 
med orange på figur 4) for hvilke, der gives samlet information om udbuddet af 
ledig parkering. 

Disse områder er: 

• Nord 
- Kaserneområdet 
- Garnisonspladsen 

• Midt 
- Midtbyen N (Føtex og Preislers Plads) 
- Midtbyen V (Biblioteket, Vesterbrogade, Vendersgade)  
- Middelalderbyen 
- Ved Søerne 

• Syd 
- Stationsområdet (Svømmehallen og evt. Regionshospitalet) 
- Toldbodcenteret 
- Fischers Plads 
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Figur 4

Toldbodcenteret og Fischers Plads bør betragtes som ét. Adskillelsen på figuren 
illustrerer blot, at det gennem etablering af gode gangforbindelse mellem de to 
centerområder bør tilstræbes, at parkeringe
kanter fra vest overvejende vælger Toldbod centeret, mens parkanter fra øst 
overvejende vælger Fischers Plads.

Den offentlige parkering ved søerne ved Golfhotellet og Golf Salonen foreslås 
reguleret, således der tages hen
tellets gæster.

8.4 

Det anbefales, at der på sigt indføres betalt parkering på de mest centralt beli
gende parkeringspladser i Viborg midtby. Indførelsen kan ske i etaper og bør 
også omfatte stør
private parkeringspladser vil kunne se fordelen ved at blive en del af et system 
med betalt parkering. Med til at fremme processen kan være

 Parkering 

4: Foreslået fremtidig p-søgering og sammenhængende parkeringsomr

der i Viborg midtby 

Toldbodcenteret og Fischers Plads bør betragtes som ét. Adskillelsen på figuren 
illustrerer blot, at det gennem etablering af gode gangforbindelse mellem de to 
centerområder bør tilstræbes, at parkeringen kan få en delt funktion, hvor pa
kanter fra vest overvejende vælger Toldbod centeret, mens parkanter fra øst 
overvejende vælger Fischers Plads. 

Den offentlige parkering ved søerne ved Golfhotellet og Golf Salonen foreslås 
reguleret, således der tages hensyn til områdets rekreative funktion og Golfh
tellets gæster. 

 Betalingsparkering 

Det anbefales, at der på sigt indføres betalt parkering på de mest centralt beli
gende parkeringspladser i Viborg midtby. Indførelsen kan ske i etaper og bør 
også omfatte større private p-pladser i midtbyen. Det må forventes, at ejere af 
private parkeringspladser vil kunne se fordelen ved at blive en del af et system 

betalt parkering. Med til at fremme processen kan være
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og sammenhængende parkeringsområ-

Toldbodcenteret og Fischers Plads bør betragtes som ét. Adskillelsen på figuren 
illustrerer blot, at det gennem etablering af gode gangforbindelse mellem de to 

n kan få en delt funktion, hvor par-
kanter fra vest overvejende vælger Toldbod centeret, mens parkanter fra øst 

Den offentlige parkering ved søerne ved Golfhotellet og Golf Salonen foreslås 
syn til områdets rekreative funktion og Golfho-

Det anbefales, at der på sigt indføres betalt parkering på de mest centralt belig-
gende parkeringspladser i Viborg midtby. Indførelsen kan ske i etaper og bør 

pladser i midtbyen. Det må forventes, at ejere af 
private parkeringspladser vil kunne se fordelen ved at blive en del af et system 

betalt parkering. Med til at fremme processen kan være et krav om, at pri-
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vat par
henvisningssystemet. 

Figur 5

Opdelingen i figur 5 illustrerer, at Kaserneområdet kunne være en etape 2, hvor 
der findes en samlet løsning tilpasset effekterne af betalingsparkeringen i det 
centrale byområde.

Det er vigtigt at sikre parkeringsmuligheder ved boliger og virksomheder i
denfor centerringen. Beboere og erhvervsdrivende indenfor den nuværende 
centerring
trafikanter har mulighed for at købe midlertidige licenser og endagslicenser. 
Midlertidige licenser og endagslicenser bør udgå, når der er indført betalt pa
kering. Årslicenser er derimo
boere og erhvervsdrivende indenfor centerringen mulighed for at parkere i næ
heden af deres bolig eller virksomhed for et rimeligt beløb. Samtidigt kan or
ningen bruges til at flytte disse væk fra de helt 
tilgængelig parkering indenfor p
beholdes korttidsparkering (15
for de beboere
cens, at finde en ledig parkeringsplads.  

 Parkering 

rkering skal være omfattet af betaling for at blive optaget i p
henvisningssystemet.  

5: Foreslået betalingsområde ved indførelsen af betalt parkering. 

Opdelingen i figur 5 illustrerer, at Kaserneområdet kunne være en etape 2, hvor 
r findes en samlet løsning tilpasset effekterne af betalingsparkeringen i det 

centrale byområde. 

Det er vigtigt at sikre parkeringsmuligheder ved boliger og virksomheder i
denfor centerringen. Beboere og erhvervsdrivende indenfor den nuværende 

terring har i dag mulighed for at købe årslicenser til P
trafikanter har mulighed for at købe midlertidige licenser og endagslicenser. 
Midlertidige licenser og endagslicenser bør udgå, når der er indført betalt pa
kering. Årslicenser er derimod en ordning, der fortsat kan bruges til at give b
boere og erhvervsdrivende indenfor centerringen mulighed for at parkere i næ
heden af deres bolig eller virksomhed for et rimeligt beløb. Samtidigt kan or
ningen bruges til at flytte disse væk fra de helt centrale P
tilgængelig parkering indenfor p-søgeringen, som ikke er afgiftsbelagt bør fo
beholdes korttidsparkering (15-30 min.) Tidsbegrænsningen vil gøre det lettere 
for de beboere- og erhvervsdrivende, der er berettiget til at erhv
cens, at finde en ledig parkeringsplads.   
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l være omfattet af betaling for at blive optaget i p-

 
Foreslået betalingsområde ved indførelsen af betalt parkering.  

Opdelingen i figur 5 illustrerer, at Kaserneområdet kunne være en etape 2, hvor 
r findes en samlet løsning tilpasset effekterne af betalingsparkeringen i det 

Det er vigtigt at sikre parkeringsmuligheder ved boliger og virksomheder in-
denfor centerringen. Beboere og erhvervsdrivende indenfor den nuværende 

har i dag mulighed for at købe årslicenser til P-pladser, mens andre 
trafikanter har mulighed for at købe midlertidige licenser og endagslicenser. 
Midlertidige licenser og endagslicenser bør udgå, når der er indført betalt par-

d en ordning, der fortsat kan bruges til at give be-
boere og erhvervsdrivende indenfor centerringen mulighed for at parkere i nær-
heden af deres bolig eller virksomhed for et rimeligt beløb. Samtidigt kan ord-

centrale P-pladser. Al offentlig 
søgeringen, som ikke er afgiftsbelagt bør for-

30 min.) Tidsbegrænsningen vil gøre det lettere 
og erhvervsdrivende, der er berettiget til at erhverve en årsli-
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Indførelsen af betalt parkering vil muliggøre langtidsparkering i det centrale 
byområde og nogle vil vælge at betale for dette gode. Dermed kan der ske æn-
dringer i belastningen af de betalingsfrie parkeringsanlæg omkring midtbyen. 

Det foreslås, at der i første omgang indføres et fælles takstniveau (f.eks. 8-10 
kr/time) for alle p-pladser indenfor betalingsområdet. Såfremt ensartede takster 
viser sig at resultere i en uhensigtsmæssig fordeling af belastningen i yderom-
råderne, kan der eventuel etableres yderligere en takstzone indenfor betalings-
området med et lavere takstniveau (f.eks. 5 kr/time) 

8.5 Parkeringsnorm 

Parkeringsnormen i Viborg midtby kan differentieres i forhold til, hvor en gi-
ven ny bebyggelse skal etableres. Baggrunden for denne differentiering er, at 
pladsen i den centrale midtby er begrænset, der er gode muligheder for at be-
nytte kollektiv transport og cykel samt ønsket om at parkeringspladser placeres 
i større anlæg i periferien af Viborg midtby.  

Arealanvendelse P-norm i dag Noter Forslag til p-norm for  

Viborg midtby  

B
o
li
g
b
y
g
g
e
ri
 

Åben-lav bebyggelse 2 pladser pr. bolig Mindst 1 p-plads i det 
fri 

1 p-plads pr. bolig 
(indenfor P-søgeringen) 

Tæt-lav bebyggelse 1½ plads pr. bolig Kan etableres på fæl-
les parkering. Mindst 
½ p-plads pr. bolig i 
det fri. 

Etageboliger - over 80 m2 1 p-plads pr. bolig  Kan etableres på fæl-
les parkering.  

½ p-plads pr. bolig 

Etageboliger - under 80 
m2 

½ p-plads pr. bolig Skal etableres på fæl-
les parkering. 

Ungdomsboliger, kollegier 
o.l. 

1 p-plads pr. 2 boliger Skal etableres på fæl-
les parkering. 

1 p-plads pr. 4 boliger 

Plejehjem, døgninstitutio-
ner o.l. 

1 p-plads pr. 4 boliger samt 1 
p-plads pr. 2 ansatte samt 
gæsteparkering 

Hvis indretning og be-
nyttelse som boliger 
ovenfor, så krav som til 
disse. 

1 p-plads pr. 4 boliger samt 1 
p-plads pr. 8 ansatte samt 
gæsteparkering 

E
rh
v
e
rv
 

Kontor-, fabriks- og værk-
stedsbygninger 

1 p-plads pr. 50 m2 bruttoeta-
geareal 

 1 p-plads pr. 100 m2 brutto-
etageareal 

Engroshandel 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoeta-
geareal 

 1 p-plads pr. 100 m2 brutto-
etageareal 

Lagerbygninger 1 p-plads pr. 200 m2 brutto-
etageareal 

 1 p-plads pr. 200 m2 brutto-
etageareal 

Liberale erhverv og ser-
vicevirksomhed 

1 p-plads pr. 50 m2 bruttoeta-
geareal 

 1 p-plads pr. 100 m2 

Dagligvarebutikker 1 p-plads pr. 25 m2 bruttoeta-
geareal 

 1 p-plads pr. 30 m2 bruttoeta-
geareal 

Udvalgsvarebutikker 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoeta-
geareal 

 1 p-plads pr. 100 m2 brutto-
etageareal 

Restauration o.l. 1 p-plads pr. 10 siddepladser  1 p-plads pr. 20 siddepladser 

Hotel 1 p-plads pr. 2 værelser  1 p-plads pr. 4 værelser 

A
n
d
e
t 

Kultur (teatre, biografer, 
koncertsale o.l.) 

1 p-plads pr. 7 siddepladser 
eller 10 personer 

 1 p-plads pr. 10 siddepladser 
eller 15 personer 

Idrætshaller 1 p-plads pr. 10 personer  1 p-plads pr. 10 personer 

Sportsanlæg 1 p-plads pr. 5 siddepladser  1 p-plads pr. 10 siddepladser 
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Sygehuse 1 p-plads pr. sengeplads 
Ved klinikker og ambulante 
afsnit uden sengepladser m.v. 
1 p-plads pr. 50 m2 

 1 p-plads pr. sengeplads 
Ved klinikker og ambulante 
afsnit uden sengepladser m.v. 
1 p-plads pr. 50 m2 

Skoler/uddannelses-
institutioner 

1 p-plads pr. 2 ansatte samt 1 
p-plads pr. 5 elever over 18 år 

 1 p-plads pr. 2 ansatte samt 1 
p-plads pr. 8 elever over 18 år 

Daginstitutioner 1 p-plads pr. 2 ansatte samt 1 
p-plads pr. 10 børn. 

 1 p-plads pr. 4 ansatte samt 1 
p-plads pr. 10 normerede in-
stitutionspladser. 

Tabel 5: Nuværende og forslag til fremtidig parkeringsnorm indenfor i Viborg 

midtby. P-norm i dag samt noter er hentet fra kommuneplanrammerne. 

Den gældende parkeringsnorm fastholdes for alle andre områder end det centra-
le Viborg. Afgrænsning af område for særlig parkeringsnorm anbefales at fast-
sættes til midtbyområdet afgrænset af centerringen. 

Parkeringsnormerne foreslås endvidere suppleret af to beregningsprincipper, 
som dels tager hensyn til nærheden til kollektiv trafik og dels tager hensyn til 
mulighederne for at dobbeltudnytte parkering. Parkeringskravet kan suppleres 
med en øvre grænse for antallet af parkeringspladser. 

8.5.1 Stationsnærhed 

For at understøtte brugen af kollektiv trafik ved rejser til midtbyen foreslås ind-
ført reduktionsfaktor for det normerede parkeringsbehov for områder med be-
liggende i en afstand af mindre end 400 m fra knudepunkterne for den kollekti-
ve trafik i midtbyen - Viborg Rutebilstation samt Viborg Banegård. 

Man anvender bl.a. i Holland og Tyskland lignende reduktionsfaktorer, og det 
foreslås at følge de værdier, som anvendes her jf. tabel 4. 

 Boliger Indkøb Øvrig 

Reduktionsfaktor 0,9 0,8 0,7 

Tabel 6:  Reduktionsfaktorer for stationsnærhed. [Kilde: CROW] 

8.5.2 Dobbeltudnyttelse 

Med henblik på at opnå den bedst mulige udnyttelse af nyanlagt parkering kan 
der ved større samlet planlagt byggeri eller byomdannelse i Viborg midtby ske 
reduktion i det samlede parkeringskrav efter en beregning af mulig dobbeltud-
nyttelse. Den bagvedliggende tankegang er, at forskellige funktioner efterspør-
ger parkering på forskellige tidspunkter af døgnet, og at disse derfor i et vist 
omfang kan dele de samme p-pladser. Grundlaget for beregning af dobbeltud-
nyttelse er som udgangspunkt hollandske erfaringstal.  

Beregnet dobbeltudnyttelse finder anvendelse ved byggeri eller byomdannelse, 
som resulterer i et samlet normeret parkeringskrav på mere end 100 p-pladser 
for et samlet p-anlæg. Baggrunden for at princippet kun finder anvendelse ved 
større samlede p-udlæg er, at det herved er muligt at minimere risikoen for, at 
enkeltfunktioner med en efterspørgsel, der afviger lidt fra det forventede af-
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stedkommer problemer med overbelægning. Parkeringen skal anlægges og re-
guleres således, at den er fælles tilgængelig for de alle funktioner, som indgår i 
beregningen af dobbeltudnyttelse.  

Den forventede efterspørgsel på parkering over døgnet opgøres i henhold til 
tabel 7 og summeres for alle funktioner i hver tidsperiode. Parkeringsbehovet i 
tidsperioden med den største samlede forventede efterspørgsel skal kunne dæk-
kes med det udlagte p-plads antal. 

 Hverdage Lørdag Søndag 

 Dagtimer Middag Aften Middag Aften Middag 

Boliger 50% 60% 100% 60% 60% 70% 

Detailhandel 30% 70% 20% 100% 0% 0% 

Kontor 100% 100% 5% 5% 0% 0% 

Erhverv 100% 100% 5% 5% 0% 0% 

Kultur 10% 40% 100% 60% 90% 25% 

Sundhed 100% 100% 30% 15% 5% 5% 

Sygehus 85% 100% 40% 25% 40% 40% 

Dagundervisning 100% 100% 0% 0% 0% 0% 

Aftenundervisning 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Bilbliotek 30% 70% 100% 75% 0% 0% 

Museer 20% 45% 0% 100% 0% 90% 

Restaurant 30% 40% 90% 70% 100% 40% 

Café 30% 40% 90% 75% 100% 45% 

Teater/biograf 15% 30% 90% 60% 100% 60% 

Idrætsanlæg 30% 50% 100% 100% 90% 85% 

Tabel 7: Vejledende værdier for forventet parkeringsefterspørgsel til beregning 

af dobbeltudnyttelse. [Kilde: CROW]. Tabellen angiver hvor stor en del 

af parkeringen, der kan forventes at være belagt i dagtimerne generelt, i 

spidsbelastningen omkring middag (typisk kl. 11-13) samt om aftenen. 

8.5.3 Beregningseksempel 

I nedenstående beregningseksempel er virkningen af at benytte stationsnær-
hedsprincippet og beregnet dobbeltudnyttelse illustreret. I forhold til dobbelt-
udnyttelsen har de aktuelle anvendelser den beregnede maksimale efterspørgsel 
om middagen på hverdage. Bebyggelsesomfanget svarer til planerne for stati-
onsområdet. 
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 Boliger Indkøb Erhverv I alt 

Areal [m2] 150.000 38.000 190.000 378.000 

Normeret p-behov 1.500 760 3.800 6.060 

Stationsnær bydel 1.350 608 2.660 4.618 

Dobbeludnyttet alene 900 532 3.800 5.232 

Stationsnær og dobbeltudnyttet 810 426 2.660 3.896 

Tabel 8: Eksempel på reduktion i parkeringsudlæg ved anvendelse af principper 

for stationsnærhed og dobbeltudnyttelse 

8.6 Cykelparkeringsnorm 

Det anbefales at indarbejde en norm for etablering af cykelparkering ved ny-
byggeri særligt i det centrale Viborg. Herved sidestilles cykeltrafikken med bil-
trafikken, og cykeltrafikken får en mere synlig plads i gadebilledet gennem me-
re cykelparkering. Viborg Kommune opnår samtidig indtænke cykelparkerings-
faciliteter fra starten af et nyt projekt og dermed en mere helstøbt løsning. 
Ydermere opnår Viborg Kommune medfinansiering af cykelparkering fra de 
private bygherrer. Forslag til vejledende cykelparkeringsnorm ses af tabel 9. 

Arealanvendelse Cykelparkeringsnorm 

Etagehuse, ungdomsboliger mv. 2 pr. bolig 

Liberalt erhverv 1 pr. 100 m2 

Fabriks-, lager- og værkstedsbygning ½ pr. 100 m2 

Dagligvare- og udvalgsvarebutikker 1 pr. 100 m2 

Teatre, biografer og lign 2 pr. 10 siddepladser 

Idrætshaller 3 pr. 10 personer 

Sportsanlæg 3 pr. 10 siddepladser 

Skoler og uddannelsesinstitutioner 5 pr. 10 elever 

Offentlige transportanlæg, fx tog- og bussta-

tion 

Sikres et passende antal i h.t. passagertil-

gang 

Tabel 9 Forslag til vejledende cykelparkeringsnorm 

Cykelparkeringsnormen bør vurderes i hvert enkelt tilfælde, idet der også med 
cykelparkering kan tænkes dobbeltudnyttelse af pladserne.   
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