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Forord
Trafikplanen sammenfatter resultaterne af dette 
arbejde. Planen omfatter alle trafikantgrupper – 
gående, cyklister, bilister og passagerer i den 
kollektive trafik – da en god trafikal betjening af 
midtbyen forudsætter et godt samspil mellem disse.

I trafikplanen er der arbejdet med at opnå en god 
trafikløsning for Viborg på både kort, mellemlangt 
og langt sigt. Over de kommende år vil de identifi-
cerede projekter fra denne trafikplan løbende blive 
bearbejdet og detaljeret med henblik på gennem-
førelse. 

Denne tilgang til planlægningen gør det muligt at 
justere og tilpasse projekterne, således at de giver 
den bedst mulige trafikløsning på det tidspunkt, 
hvor de realiseres. Samtidig giver den en mulig-
hed for at handle i et langsigtet perspektiv og der-
ved forebygge en uhensigtsmæssig udvikling eller 
initiativer, der kan gøre det vanskeligt at sikre den 
gode langsigtede trafikløsning.

Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem 
Viborg Kommune, Teknik & Miljø og COWI A/S.

Viborg Byråd vedtog i 2009 Viborg Midtbyplan, som 
indeholdt principper for midtbyens udvikling – her-
under også i forhold til trafikken. Som opfølgning 
på Midtbyplanen besluttede Byrådet at igangsætte 
udarbejdelsen af en samlet trafikplan som under-
støtter Midtbyplanens visioner.

Trafikplanen for Viborg midtby har således til formål 
at sætte fokus på de problemstillinger, som Viborg 
Kommune står over for i forhold til den trafikale 
udvikling i det centrale Viborg. 

Som led i arbejdet med trafikplanen er der afholdt 
følgegruppemøder og et visionsseminar med del-
tagelse af forskellige organisationer og interesse-
grupper. Der er ligeledes blevet gennemført en stor 
trafikanalyse, hvor 18.000 postkort blev uddelt på 
indfaldsvejene til midtbyen. Disse inputs danner 
sammen med oplysninger om den forventede byud-
vikling rammerne om analyserne, som er afrappor-
teret i en række selvstændige baggrundsnotater. 
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Vejnettet i Viborg midtby kendetegnes af, at byen 
historisk set har været et vigtigt knudepunkt. 
Omkring middelalderbyen med snævre gaderum 
peger indfaldsveje fra mange retninger – mod øst 
begrænset af søerne og mod syd begrænset af 
jernbanen. Indfaldsvejene leder frem til/går over i 
en ring om midtbyen, som fordeler trafikken. 

Den overordnede trafik er ved etableringen af den 
ydre ringvej søgt ledt uden om bymidten. Særligt 
for Rute 13 (Aalborg-Vejle) er forløbet gennem 
byen via Indre Ringvej dog fortsat en særdeles 
konkurrencedygtig forbindelse. Ikke mindst fordi 
benyttelse af den ydre ringvej medfører en lille 
omvejskørsel, som ikke kompenseres af et højere 
hastighedsniveau.

På den ydre ringvej udgør Holstebrovejskrydset en 
flaskehals i spidstimerne, mens det på den Indre 
Ringvej er trafikafviklingen omkring krydsene ved 
Farvervej og Prinsens Allé, der volder problemer.

Det gamle forløb af rute 16 (Randers-Holste-
bro) gennem byen ad Randersvej er ligeledes 
mere direkte end ruten via den ydre ringvej, men 

Vejnettet og trafikken i dag
kapacitetsforholdene på strækningen betyder dog, 
at ruten ikke er særligt attraktiv for den gennemkø-
rende trafik. Derimod spiller forløbet en væsentlig 
rolle som bindeled til hele det østlige byområde – 
både for trafik til midtbyen og for trafik mod syd og 
vest. Denne funktion betyder, at der er en meget 
høj trafikbelastning på Randersvej mellem søerne. 
Det giver kødannelser i krydset mellem Randers-
vej og Sct. Ibs Gade. 

Den udstrakte anvendelse af rundkørsler i kryds 
er et særligt karaktertræk i byen, som sikkerheds-
mæssigt og i forhold til hastighedsniveauet på 
vejene har nogle helt oplagte fordele. Da rundkørs-
lerne overvejende er et-sporede, begrænses kapa-
citeten imidlertid af, at alle svingstrømme deles om 
det samme spor i tilfarten til krydset. Effekten heraf 
ses tydeligt ved kødannelser på strækningen gen-
nem byen via Sct. Jørgens Vej, Toldbodgade og 
Banegårds Allé i spidstimerne. 

Det er i vid udstrækning lykkedes at begrænse bil-
trafikken i middelalderbyen. Der er dog i forhold til 
Nytorv og Domkirkepladsen et ønske om at ændre 
disses trafikale funktion med henblik på at mini-
mere trafikken.

Fakta om biltrafikken i midtbyen

● 70-75% af biltrafikken, der kører på 
indfaldsvejene til midtbyen har mål i 
midtbyen

● 50% af bilisterne er på vej til 
midtbyen fra deres hjem

● 41% af bilisterne er på vej til arbejde 
eller foretager en erhvervs tur i bil

● 21% af bilisterne er på vej til indkøb
● 10% af bilisterne er enten på vej til 

eller fra Regionshospitalet.

I hver bil sidder i gennemsnit 1,4 per-
son

Kilde: Postkortanalyse Viborg 2010
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Modelberegnet	trafik	for	2009	(basisår).
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Scenarier for biltrafikkens udvikling
Som grundlag for trafikplanen er der blevet opstil-
let scenarier for den fremtidige trafik ved anven-
delse af trafikmodellen for Viborg for år 2015, 2020 
og 2030. 

Som grundlag for beregningerne er dels lagt en 
generel trafikvækst for den regionale trafik på 1,5 % 
p.a. og dels en trafikvækst, som fremkommer ved 
den byomdannelse og byudvikling, der påregnes 
at ske i de kommende år.

I forhold til modelberegningerne skal det bemær-
kes, at der naturligvis er en vis usikkerhed forbun-
det med disse. Dette kan både være i forhold til den 
forudsatte byvækst og i forhold til den generelle 
udvikling, hvor de økonomiske konjunkturer, trans-
portpolitiske tiltag osv. kan have en indflydelse på 
den fremtidige trafik.

Trafikken	i	år	2015:
Byudviklingen i 

Kaserne	området	med	
Rådhus	og	uddannel-

sesinstitutioner giver en 
høj	trafikbelastning	ved	

Indre Ringvej.

Udfordringer
En fortsat trafikstigning vil alt andet lige betyde, at 
der flere steder på vejnettet opstår flaskehalse, der 
afstedkommer forsinkelser for de rejsende. Trafi-
kanternes oplevelse af problemerne flytter sig imid-
lertid også i takt med problemernes udvikling. Ser 
man på storbyernes trafik, så er forsinkelser blot en 
del af hverdagen – et nødvendigt onde, som man 
må tage højde for. Byer kan ikke bygge sig fra alle 
trafikproblemer, men må finde en balance mellem 
løsninger og accept af tingenes tilstand. Dette vil 
også være situationen i Viborg.

Den primære udfordring er at sikre tilgængelighe-
den til de funktioner, der er vitale for byens liv. Dette 
må nødvendigvis gælde på tværs af transportmid-
lerne for at opnå den bedst mulige udnyttelse af 
transportinfrastrukturen.
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Trafikken	i	år	2020:
Tværforbindelserne i 
midtbyen via Bane-
gårds	Allé-Sct.	Jørgens	
Vej og Marsk Stigs Vej 
har en høj belastning 
som følge af byudvik-
lingen	i	området.	Nye	
bydele i øst øger sam-
men med den generelle 
trafikvækst	belastnin-
gen ad Randersvej.

Trafikken	i	år	2030:
Tendenserne fra 2020 
er fortsat med stigende 
trafik	på	randgaderne	
og indfaldsvejene til 
midtbyen.
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Forslag til ændringer i vejnettet

Kvalitetsmål og visioner for vejnettet og trafikken i midtbyen

● Biltrafikken i middelalderbyen skal fastholdes på et lavt niveau
● Vejnettet skal indrettes med henblik på at holde hastigheden nede
● Tilgængeligheden til centrale byfunktioner skal prioriteres
● Kødannelser skal tilstræbes placeret på mindre følsomme strækninger udenfor den centrale midtby
● Trafiksikkerheden skal prioriteres høj ved valget af løsninger
● Der er ingen gennemkørende trafik i den centrale midtby men god adgang til alle dele af denne
● Trafikanterne ledes effektivt frem til midtbyens parkeringsarealer
● Biltrafikken afstedkommer ikke uheld med alvorlig personskade indenfor området afgrænset af 

parkeringssøgeringen som følge af et lavt hastighedsniveau
● Regionshospitalet sikres en god tilgængelighed.

En fortsat god tilgængelighed til Viborg midtby nødven-
diggør udvikling af vejnettet. Dette handler nogle steder 
om at udbygge og andre steder om at ændre prioriteten 
for trafikarterne.

Banebyen
For at aflaste Toldbodgade og Sct. Jørgens Vej og 
for at sikre en god trafikbetjening af Regionshospi-
talet fra vest etableres en ny vejforbindelse i bane-
graven. Stillingtagen til vejens linjeføring afventer 
resultatet af den udskrevne konkurrence for Viborg 
Baneby. På Stationsområdet skal de 3 banestier  

- Himmerlandsstien, Alhedestien og Nørreåstien - 
forbindes ved Banegården. 

Byudviklingsområdet syd for jernbanen betjenes 
via et nyt vejnet med forbindelse til og fra Indre 
Ringvej og Marsk Stigs Vej. Som led i trafikløs-
ningen ændres betjeningen af Middagshøjvej fra 
Indre Ringvej til højre ind (eventuelt lukkes) og 
Erik Glippingsvej lukkes mod Marsk Stigs Vej. Som 
følge af Marsk Stig Vejs fremtidig funktion som en 
vigtig tværforbindelse vil der blive arbejdet for at 
begrænse antallet af overkørsler til vejen.

Arealsikring
På sigt kan der blive behov for om- eller udbygning 
af strækninger på byens vejnet. Mange steder er 
dette muligt i dag, men byudviklingen kan komme 
til at hindre dette. Derfor er det nødvendigt med 
særlig opmærksomhed herpå i planlægningen. 
Særlig fokus vil i denne sammenhæng være på 
strækningerne Banegårds Allé-Sct. Jørgensvej, Ll. 
Sct. Mikkels Gade-Gl. Århusvej og Marsk Stigs Vej.

En udbygget centerring
Centerringen er den ring, der dels leder uden om 
midtbyen og dels leder trafikanterne ind til p-søge-
ringen. De senere års udbygning af parkering 
ved svømmehallen, Biblioteket og planer for ny 
parkering gør det relevant at udvide den nuvæ-
rende centerring mod vest. Ændringen betyder, at 
Jernbanegade udgår af p-søgeringen til fordel for 
Vesterbrogade og Banegårds Allé. Flytning af bus-
serne fra nedre Gravene til Boyesgade medfører, 
at p-søgeringen flyttes til Gothersgade.

Middelalderbyen
Middelalderbyen er et trafikfølsomt område, hvor 
det er ønskeligt at opprioritere ophold og den 
gående trafik. Derfor ønskes parkeringen ved 
Nytorv og på sigt Domkirkepladsen fjernet og biltra-
fikken reduceret. For at opnå en yderligere reduk-
tion i biltrafikken ensrettes Ll. Sct. Hans Gade mod 
vest på strækningen mellem St. Sct. Hans Gade og 
Gravene og Sct. Mathias Gade ensrettes fra Sct. 
Mogens Gade til Sct. Leonis Gade.

Kaserneområdet
For at løse problemer med trafikafviklingen på 
Indre Ringvej ved Farvervej og Prinsens Allé for-
lægges Prinsens Allé mod nord og tilsluttes Farver-
vej i et nyt signalreguleret kryds.

I Kaserneområdet etableres et bilfrit område ved 
Paradepladsen, der skal understøtte det uddannel-
ses- og børnemiljø, der er under opbygning. Rund-
kørslen, der i dag ligger ved Kasernevej flyttes til 
Eksercerpladsen i forbindelse med Viborg Arena 
projektet.
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Ændringer	i	vejstrukturen.	I	Stationsområdet	er	vist	både	en	nordlig	og	en	sydlig	linjeføring	for	en	ny	vej	i	banegraven.	Centerrin-
gen	er	baseret	på	en	nordlig	linjeføring.
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Parkering
Viborg Kommune fik i 1997 udarbejdet en parkerings-
politik, som indeholdt en række forskellige delelementer. 
Flere af disse er siden blevet realiseret. Det er politisk 
besluttet at indføre parkeringshenvisning, som forventes 
gennemført i 2011/12. 

Planer for ny parkering
Der forventes at ske en udbygning af såvel erhverv, 
detailhandel, Viborg Arena mv. i Viborg midtby i de 
kommende år. De krav, der i planlægningen stilles 
til etablering af ny parkering til disse funktioner, vil 
medføre etablering af store parkeringsanlæg på 
flere lokaliteter i midtbyen. 

Den estimerede byudvikling frem mod år 2020 
skønnes at medføre en udbygning af parkeringen 
med ca. 2.500 parkeringspladser, hvilket svarer til 
en udbygning af parkeringskapaciteten med knap 
40%. 

Sammenholdes dette med den faktiske udvikling i 
parkeringsudbuddet fra 1997 til 2010, hvor antallet 
af p-pladser er steget med ca. 600 p-pladser eller 
knap 10%, synes der at være tale om en meget stor 
tilvækst – ikke mindst set i lyset af, at der i dag fin-
des en stor ledig parkeringsreserve.

Der er gennemført en parkeringstælling i Viborg 
midtby i 2010. Tællingen viste et samlet parkerings-
udbud på knap 6.400 p-pladser, hvoraf ca. 80% er 
offentligt tilgængelige.

Parkeringstællingen viste imidlertid også, at der i 
middagtimerne fra kl. 11-13, hvor efterspørgslen 
på parkering i midtbyen er størst, er en meget stor 
uudnyttet parkeringsreserve. Således er omkring 
35% af det samlede antal offentligt tilgængelige 
p-pladser ledige i dette tidsrum. 

Der skal være en ledig parkeringsreserve (20-
25%) for at undgå forgæves parkeringssøgetrafik. 
Omvendt kan et for stort antal ledige pladser gøre 
det attraktivt at køre mellem turmål i midtbyen og 
derved øge trafikbelastningen unødigt. 

Samtidig optager parkeringen areal, som kunne 
være anvendt til andre formål f.eks. grønne områ-
der.
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Fakta om parkeringen i Viborg midtby
Parkeringsudbuddet omfatter:

● 57 handicappladser
● 504 kanstenspladser
● 2890 offentlige p-pladser
● 1692 private p-pladser med offentlig adgang
● 1255 forbeholdte private p-pladser.

Det samlede parkeringsudlæg svarer i areal til ca. 
32 fodboldbaner.
Den ledige parkering i middagstimerne svarer i 
areal til ca. 11 fodboldbaner.

Parkeringsstrategi
En overordnet strategi for parkeringen skal bidrage til, at der 
løbende kan tages initiativer til forbedringer i parkeringen, efter-
hånden som muligheden herfor opstår. Strategien består af 5 
hovedelementer:

1. Nedlæggelse af mindre p-anlæg
2. Indførelse af p-henvisning
3. Revision af p-normer
4. Øget fokus på p-kvalitet
5. Videreførelse af p-fonden.

Realisering af strategien skal sikre, at parkeringsbehovene kan 
tilgodeses i en god balance med bymæssige og trafikale hensyn.

Udfordringer
Der er en reel risiko for, at en fastholdelse af de 
nuværende krav vedr. nyetablering af parkering 
ved de planer og projekter, som er undervejs i 
Viborg, vil tilvejebringe en overkapacitet af par-
kering. Det betyder en dårlig forrentning af inve-
steringer i parkering og en i trafikal sammenhæng 
usund konkurrence om parkanterne, som kan give 
mere trafik.

Pladsforholdene i midtbyen betyder, at meget af 
den nye parkering skal etableres i p-huse eller 
p-kældre med store anlægsinvesteringer til følge. 
Viborg kommer derfor til at leve med disse anlæg 
i en meget lang årrække. Derfor er det ekstra vig-
tigt, at ny parkering har en høj kvalitet. Det gælder 
i forhold til udførelsen, i forhold til den standard, 
parkanterne tilbydes, og i forhold til parkeringens 
æstetiske virkninger i den bymæssige sammen-
hæng. 

Planerne for ny parkering indebærer imidlertid også 
en mulighed for at sanere i det nuværende parke-
ringsudbud og samle parkeringen på større anlæg, 
hvortil der kan vejvises effektivt. Denne sanering 
kan åbne mulighed for et kvalitetsløft i byrum og 
gård rum eller tilvejebringe nye byggemuligheder. 

Da det i vid udstrækning er de planlægnings-
mæssige krav, som bestemmer omfanget af ny 
parkering, er det relevant fremadrettet at se på 
mulighederne for at indrette parkeringsnormer og 
lokalplankrav til ny parkering i midtbyen således, at 
de sigter mod at optimere udnyttelsen af de udlagte 
parkeringsarealer.

Kvalitetsmål for parkering
● Parkeringsdækningen skal fortsat være god - dvs. at der ved 

udbygning og sanering sikres en balance med en ledig kapacitet 
i middagstimerne omkring 20-25% således det fortsat vil være 
let at finde parkering

● 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 parkeringshenvisning

● Nyindrettet offentlig tilgængelig parkering skal leve op til 
brugernes forventninger til moderne parkeringsanlæg 
(brugervenligt, lyst, tilpasset for-skellige brugergrupper, trygt 
mv.) og være æstetisk tilpasset det omgivende byrum.
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Gennemførelse af strategien
Det anbefales som led i parkeringstrategien at ned-
lægge parkeringen på Nytorv og på sigt Domkirke-
pladsen. Det vil betyde, at der forsvinder knap 100 
p-pladser i middelalderbyen. Parkanterne må i ste-
det benytte nærliggende pladser, f.eks. VUC eller 
Garnisonspladsen.

Igangværende projekt om parkeringshenvisning  
forventes i løbet af 2011-2012 at kunne implemen-
teres. Erfaringerne herfra vil blive benyttet i forhold 
til den videre udvikling på dette område med bl.a. 
udbygget vejvisning.

Kravet til ny parkering i Viborg midtby i forbindelse 
med nybyggeri kan lempes gennem en ændring af 
parkeringsnormerne og indførelse af et nyt princip 
for beregnet mulig dobbeltudnyttelse af nyanlagt 
parkering. Dette skal medvirke til en mere balan-
ceret udbygning af parkeringen. Muligheden for at 
indbetale til p-fonden fastholdes som et redskab til 
at samle parkeringen. Garnisonspladsen, Kaser-
neområdet eller VUC kan blive lokaliteter for nye 
offentlig p-fondspladser.

Vision for parkering

● Det er en god oplevelse at parkere i Viborg - 
enkelt, trygt og bekvemt

● Parkering i Viborg midtby sker fra periferien 
med størst tyngde omkring byens væsentligste 
attraktioner

● De centrale parkeringspladser anvendes 
overvejende af kunder og besøgende, mens 
pendlerparkeringen finder sted på fjernere 
p-pladser

● Der er ingen forgæves p-søgetrafik eller intern 
kørsel mellem parkeringsanlæggene i den 
centrale midtby.

Arealanvendelse Revideret parkeringsnorm for Viborg midtby

Etageboliger ½ p-plads pr. bolig

Åben-lav og tæt-lav 1 p-plads pr. bolig (indenfor p-søgeringen)

Liberale erhverv, udvalgsvarehandel 1 p-plads pr. 100 m2

Dagligvarebutikker 1 p-plads pr. 30 m2 bruttoetageareal

Restauration, mindre forlystelse o. lign. 1 p-plads pr. 20 siddepladser

Hotel 1 p-plads pr. 4 værelser

Biograf, teater mv. 1 p-plads pr. 10 siddepladser eller 15 personer

Sportsanlæg 1 p-plads pr. 10 siddepladser

Skoler, uddannelsesinstitutioner 1 p-plads pr. 2 ansatte og 1 p-plads pr. 8 elever >18 år

Daginstitutioner 1 p-plads pr. 4 ansatte og 1 p-plads pr. 10 institutionspladser
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Det nuværende bybussystem i Viborg består af 6 
bybuslinjer, som køres af i alt 11 driftsbusser. Dele 
af byen betjenes desuden af en række regionale og 
to lokale buslinjer. Der er generelt en god dækning 
af byområdet. Således har mere eller mindre alle 
områder på nær den nordlige del af erhvervsom-
rådet øst for Indre Ringvej adgang til en bybuslinje 
inden for en afstand på 400 m. 

Bybusterminalens placering på Trappetorvet har 
en central beliggenhed i Viborg midtby med meget 
kort afstand til gågadenettet. Samtidig er der kun 
ca. 500 m til rutebilstationen og Banegården. 

Trappetorvet betjenes af alle bybuslinjer og benyt-
tes som omstigningssted mellem de forskellige 
linjer. Flere af de regionale og lokale buslinjer betje-
ner også Trappetorvet. Derfor er Trappetorvet ikke 
overraskende det mest benyttede stoppested i 
Viborg. Skift mellem de enkelte buslinjer er mulig, 
idet pauserne i køreplanen er indlagt på Trappe-
torvet. Der er dog ikke planlagt korrespondance på 
Trappetorvet i bussernes køreplaner.

Der er omstigningsmuligheder mellem de lokale 
og regionale buslinjer samt bybuslinjerne på rute-
bilstationen, som er placeret i forlængelse af Bane-
gården, hvor der er forbindelse til regionaltogene.

Den kollektive trafik
Fakta om bustrafikken i midtbyen

● Bybusnettet består af 6 linjer, som alle kører på 
tværs af bymidten med fælles bybusterminal på 
Trappetorvet

● Bybuslinjerne kører med sløjfekørsel på dele af 
forløbet

● Der er halvtimesdrift på alle 6 bybuslinjer i 
dagtimerne på hverdage og hovedsageligt 
timedrift på enkelte linjer eller retninger i 
aftentimerne og weekend

● En passagertælling foretaget af Midttrafik i 2008 
viser, at der på ugebasis er knap 25.000 
passagerer, der anvender bybussystemet

● Ca. hver fjerde passager rejser med linje 2. Linje 
2 betjener – ud over midtbyen - Viborg 
Storcenter og Houlkærområdet

● Bybusserne kører med en restkapacitet på langt 
de fleste afgange og især i weekenden.

Med den nuværende køreplanlægning er 
der	i	dagtimerne	på	hverdage	24	bybusser	
i timen, der passerer Trappetorvet.

Problemstillinger i den kollektive trafik i Viborg i dag:

● Bybussystemet er uoverskueligt for personer, 
der ikke er daglige brugere

● Sløjfekørselen på bybuslinjerne giver lange 
rejsetider og vanskeliggør udvidelser af 
linjenettet til nye byområder

● Der er ikke planlagt korrespondance mellem 
bybusserne på Trappetorvet

● Der er en lav passagerbelastning på langt de 
fleste afgange i bybussystemet

● Der ønskes en trafikal fredeliggørelse af nedre 
Gravene, hvilket vil medføre en omlægning af 
buslinjerne.
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Forslag til nyt bybussystem
Der er udarbejdet et forslag til et fremtidigt bybus-
system ud fra følgende principper:

● Et dobbeltradialt system opbygget af 10 enkelt-
radialer, hvor 5 linjer kommer ind til bybustermi-
nalen fra nord og 5 fra syd

● De lokale buslinjer er en integreret del af by-
bussystemet

● Linjerne udrettes og kører primært på de større 
veje, således at busserne hurtigere kan køre 
igennem ruterne. Nogle passagerer vil som 
konsekvens af dette få større gangafstand til 
stoppestedet

● Som udgangspunkt har linjerne halvtimesdrift 
i dagtimerne på hverdage og timesdrift i øvrig 
driftstid

● Der bliver korrespondance på bybusterminalen 
mellem et antal linjer fire gange i timen. Bus-
sernes korrespondancetid bør højst være 3-4 
minutter

● Det foreslås at flytte chaufførernes pauser - og 
dermed også chaufførfaciliteterne – ud til ende-
stationerne på den enkelte radial

● Fremtidige forlængelser af bybusnettet til nye 
byområder vil give behov for mere kapacitet i den 
enkelte bus. 12 meter busser bør derfor stadig 
være den generelt anvendte bybus i Viborg.

I november 2009 godkendte Byrådet 6 overordne-
de formål med den kollektive trafik i Viborg, der ta-
ger udgangspunkt i etableringen af et nyt 
bybussystem. Visionen er:

● Et system med større geografisk dækning
● Et letopfatteligt system
● Et system med høj frekvens
● Et system med kortere rejsetider
● Et system med færre busskift
● Et system med gode korrespondancemuligheder.

Forslaget til det nye 
bybussystem sammen 

med	vigtige	mål	og	
byudviklingsområder.

Det foreslåede system kan drives af 13 busser sva-
rende til ressourceforbruget for bybuslinjerne og de 
to lokale buslinjer i dag.

Selv med de foreslåede udrettede linjer vil bybus-
systemet have en lige så god dækning inden for en 
afstand på 400 m som det eksisterende system i 
dag. Med udrettede linjer er systemet forberedt til, 
at linjerne kan forlænges til nye byområder, efter-
hånden som disse udbygges. Systemet er således 
robust over for byudviklingen i Viborg i de næste 
mange år.
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Placering af bybusterminalen
Bybusterminalen på Trappetorvet har en central 
placering i forhold til gågadenettet. Omvendt er der 
ønske om udvidelse af gågadenettet så Gravene 
mellem Vestergade og Sct. Mathias Gade bliver en 
del af dette. Mulige løsninger for bybusterminalens 
placering er således overvejet.

1. Trappetorvet (uændret kørsel)
2. Trappetorvet 0+ (reduceret bustrafik)
3. Trappetorvet uden kørsel i nedre Gravene
4. Jernbanegade
5. Jernbanegade/Sct. Mathias Port
6. Rutebilstationen
7. Vendersgadekarréen

Det er valgt at arbejde videre med løsning 3, hvor 
busserne flyttes væk fra nedre Gravene.

Bybusterminalen placeres på Trappetorvet, mens 
der etableres gågade med cykeltrafik tilladt i nedre 
Gravene. Bybusserne kører primært i et ensrettet 
forløb fra Gravene til Grønnegade og videre mod 
syd ad Boyesgade eller mod nord eller vest ad 
Tingvej eller Skottenborg. Enkelte busser kører ned 
ad Grønnegade og tilbage ad samme vej, efter at 
have kørt rundt om Trappetorvet. Løsningen kræ-
ver en ombygning af Trappetorvet og alle busser 
skal bruge mere tid ved kørsel gennem centrum. 
Det vil derfor kræve to ekstra busser i bybussyste-
met svarende til en forøgelse af ressourceforbru-
get på 15%.
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Forslag til projekter
For at implementere det foreslåede bybussystem 
skal der etableres fysiske foranstaltninger følgende 
steder:
● En ny busvej mellem Skaldehøjvej og Fristrup-

vej 
● En bussluse for regionallinjerne mellem Kok-

holmvej og Nordre Ringvej. Tilslutning til Nor-
dre Ringvej skal ske i enten et signalreguleret 
kryds eller en niveaufri tilslutning

● Miniterminal ved Houlkær
● En bussluse mellem rundkørslen på Indre Ring-

vej og Falkevej
● Etablering af chaufførfaciliteter ved endestatio-

ner.

Dertil vil der være anlægsomkostninger forbundet 
med ændring af kørslen i nedre Gravene, herunder 
ombygning af Trappetorvet.

Derudover kan det på sigt blive nødvendigt at etab-
lere busbaner eller foretage forbedringer i krydsene 
på Randersvej, Sct. Jørgens Vej og Toldbodgade 
for at sikre en god fremkommelighed for bustrafik-
ken. Vejen i banegraven vil ligeledes forbedre frem-
kommeligheden på Toldbodgade.

Realtidsinformation
Den kollektive bustrafik er langt fremme med 
anvendelsen af ITS løsninger. En del busser er i 
dag udstyret med computer, GPS og muligheden 
for at sende og modtage data. Det giver mulighed 
for realtidsinformation til kunderne – både i bus-
sen, ved stoppestedet/stationen og på mobiltelefo-
nen – information om næste stoppested, prognose 
for ankomsttid til destination, styring af signalan-
læg (grønt lys), internet i bussen, aktiv trafiksty-
ring og styring af korrespondancer til andre busser 
eller tog.

Undersøgelser viser, at realtidsinformation og 
andre ITS løsninger medvirker til at reducere ople-
vede ventetider, øge kundernes tilfredshed samt 
styrke den kollektive trafiks pålidelighed, sammen-
hæng og image. Derfor bør det som en del af den 
fremtidige vision for den kollektive trafik i Viborg 
overvejes at indføre realtidsinformation som en ser-
vice til brugerne af den kollektive trafik.
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Cykeltrafik
Viborg Kommune har et veludbygget stinet med 
cykelstier langs de større veje, der fører ind til 
Viborg midtby. Fra nord og vest er der cykelstier 
i begge sider af vejen på såvel Gl. Aalborgvej, Gl. 
Skivevej, Skottenborg og Holstebrovej, ligesom 
Indre Ringvej har cykelstier på hele strækningen. 
Fra øst er der cykelstier i begge sider på Randers-
vej, mens der er en blanding af cykelstier og cykel-
baner på Sct. Ibs Gade. 

Cykelstierne fra alle retninger stopper, inden de 
når ind til det centrale Viborg. Det er således ikke 
muligt at cykle ad cykelstier helt ind i centrum eller 
på tværs af byen. En undtagelse er dog forlængel-
sen af Holstebrovej i såvel Vesterbrogade og Bane-
gårds Allé, hvor det er muligt at cykle på cykelstier 
frem til gågadesystemet.

Der er allerede en god udvikling i cykeltrafikken 
med en stigning i andelen, der cykler i Viborg fra 
12% i 2001 til 15% i 2009. Udfordringen er at fort-
sætte denne positive udvikling og få endnu flere til 
at benytte cyklen i Viborg midtby til gavn for sund-
hed, miljø og trafikafvikling i byen.

Potentialet for mere cykeltrafik – og samtidig også 
en af udfordringerne – ligger i en planlagt byudvik-
ling i såvel det helt centrale Viborg som i Kaser-
neområdet og Banebyen. En centralisering af 
studiepladser i Kaserneområdet med godt 1 km 
til Banegården giver f.eks. en unik mulighed for at 
sætte fokus på at få de studerende til at cykle samt 
kombinere bus og tog med cykling. 

Den planlagte udvikling af flere områder belig-
gende bynært i Viborg kan desuden være med til 
at understøtte en trafikal udvikling i retning af flere 
cyklister, men det kræver, at der fra planlægnin-
gens start arbejdes systematisk med såvel cykel-
parkering og med at skabe gode cykelforbindelser 
til, fra og igennem områderne.

Viborg Kommune har allerede sat fokus på cykel-
trafikken med implementering af Den Midtjyske 
Cykelstjerne med forbindelser fra Viborg til en 
række oplandsbyer samt det nordiske samarbejde 

Nordiske Cykelbyer med fokus på udvikling af 
cykelplan og -politik samt servicefaciliteter for cyk-
lister.

Trafikplan for Viborg midtby sætter rammerne for 
det videre arbejde med cykeltrafik i Viborg midtby 
med såvel en overordnet strategi som udpegning af 
konkrete handlemuligheder, så potentialet for flere 
cyklister i Viborg udnyttes.

Kvalitetsmål og visioner

1. Sammenhæng i cykelstinettet
 Viborg midtby skal have et sammenhængende 

cykelstinet, der gør det muligt at cykle på cykelstier 
til centrum samt skaber forbindelser på tværs af 
midtbyen.

2. Cykeltrafik i byudviklingsområder
 De store nye udviklingsområder i Viborg midtby skal 

være opbygget med gode forhold for cyklister og 
gode muligheder for at parkere sin cykel. 

3. Cykelturisme
 Viborg skal være et interessant sted at cykle for 

turister og byens borgere gennem god adgang til 
fritids- og naturområder.

4. Cykelparkering
 Gennem øget cykelparkering og etablering af 

servicefaciliteter for cyklister tages hånd om 
cyklisten på hele cykelturen.

5. Trafiksikkerhed for cyklister
 Antallet af uheld med cyklister reduceres, samtidig 

med at cykeltrafikken øges.

6. Kvalitet
 Gennem opgradering af stier med grusbelægning til 

fast belægning o.l. forbedres forbindelserne til 
Viborg midtby af hensyn til såvel pendlere som 
turister.

7. Drift og vedligehold
 Drift og vedligehold sikres med henblik på god 

standard på cykelstierne hele året rundt.
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Forslag	til	placering	af	
ny	cykelparkering.

Tiltagene for cykeltrafikken fordeler sig indenfor følgende områder:
● Cykelstier
● Cykelparkering
● Servicefaciliteter til cyklisterne
● ITS og signalanlæg
● Kampagner og information.

Arealanvendelse Ny 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 (tog-/busstation) Sikres et passende  
 antal i h.t. passagertilgang

Der etableres cykelstier i henhold til kortet på 
modstående side. Der er tale om såvel traditio-
nelle cykelstier, udpegning og tilpasning af ruter 
via rolige veje eller sammen med busveje. I middel-
alderbyen kan der med enkle midler f.eks. slibning 
af brosten skabes attraktive ruter til Viborg midtby.

Cykelparkering sikres med henblik på at under-
støtte potentiale for stigning i cykeltrafik herunder 
kombinationsrejser. Der etableres nye cykelparke-
ringspladser i henhold til kortet.

Cykelparkering vil fremover blive etableret i hen-
hold til vejledende cykelparkerings norm. Normen 
kan benyttes ved om- eller nybygning i midtbyen. 
Cykelparkeringspladser suppleres på udvalgte 
lokaliteter med luftpumpe, drikkevand o. lign.

Der etableres vejvisning for såvel lokale som cykel-
turister med henblik på at sikre god adgang til og 
gennem Viborg midtby.

Tiltag for cykeltrafikken
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Muligheder for justering og prioritering af cyklister i 
signalanlæg undersøges nærmere, så der skabes 
hurtige ruter for cyklister gennem byen med fær-
rest mulige stop.

Intelligent information, herunder via mobiltelefo-
nen og skilte i gaderummet, kan kombineres med 

kampagnetiltag og give mulighed for at give cykli-
sterne information, mens de er på vej. 

I sammenhæng hermed kan adfærds- og trafiksik-
kerhedskampagner videreudvikles med henblik på 
at forbedre trafiksikkerheden og på at få flere til 
at cykle.
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Vision og kvalitetsmål

● 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 parkeringspladser

● 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.

Fodgængere og handelsliv
Gågadestrækningerne i Viborg er sammenlagt på 
ca. 600 m og indeholder en lang række butikker 
indenfor forskellige brancher. Viborg midtby fun-
gerer med strøghandelen som handelscentrum for 
et stort opland, ligesom den er en gammel mid-
delalderby med smalle gaderum, gamle bygninger 
og kirker, der også i sig selv tiltrækker besøgende. 

Langt de fleste besøgende i Viborg midtby kom-
mer til byen i personbil og benytter ved besøget 
en af byens parkeringspladser. Parkeringsmulig-
hederne ved gågaderne er gode, men der er også 
god adgang med kollektiv trafik. Middelalderbyen 
skaber mulighed for oplevelsesrige gangforbin-
delser mellem byens funktioner. Med skiltning og 
information til Viborgs besøgende kan disse gang-
forbindelser blive attraktive smutveje mellem f.eks. 
parkeringsplads og gågade.

Udvidelse af gågaderne
For at forbedre forholdene for de gående, og fortsat 
gøre det muligt at sive i bil og bus gennem dele af 
det centrale Viborg, udvides gågadeområdet med 
områder, hvor der skiltes med gågade, men med 

bil- eller buskørsel tilladt. Det vil således fortsat 
være muligt at passere gennem Viborg midtby i bus 
og bil, men det vil foregå på de gåendes præmisser 
med bl.a. lav hastighed, ligesom gennemkørende 
trafik ventes nedbragt.

Gågadeforum
Der vil de kommende år skulle ske en renove-
ring af gågaderne med hensyntagen til såvel tung 
transport som fodgængerstrømme og mulighed for 
udstillingsvarer. De primære aktører i gågaderne 
har allerede været samlet for at drøfte gågader-
nes udformning. Dette forum foreslås videreført i et 
gågadeforum, hvor hindringer og udfordringer ved 
den arbejdsrelaterede kørsel i gågaderne i form 
af varelevering, renovation, håndværkere m.v. kan 
danne grundlag for videre drøftelser og udvikling 
af løsninger.

Fodgængernet
Med henblik på at forbedre forbindelserne mellem 
byens funktioner blandt andet mellem parkerings-
pladser og gågader er gangforbindelser i Viborg 
midtby udpeget og ses på kortet på næste side. 
Nogle forbindelser kræver åbning af porte, andre 
eksisterer, men er gemt for offentligheden, mens 
andre igen allerede fungerer. Fælles for dem er, 
at der er behov for vejvisning og information som 
grundlag for et sammenhængende og funktionelt 
fodgængernet. For andre f.eks. mellem et kom-
mende butikscenter ved Toldbodgade og gåga-
derne vil et redesign af gaderummet understøtte 
gangforbindelsen.

Tilgængelighedsnet
Fra gågaderne skal der være god tilgængelighed 
til de største af byens parkeringspladser samt til 
bybusterminalen, rutebilstationen og Banegården. 
Der er udpeget et tilgængelighedsnet bygget op 
omkring gågaderne. Handicappede og funktions-
hæmmede skal sikres god adgang ved at anvise 
ruter med tilpas stigningsforhold og etablere ram-
per, ledelinier m.v. Arealerne bliver samtidig mere 
tilgængelige for andre brugere af byen.
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Sammenfatning
Ved at betragte udviklingen på langt sigt i denne 
trafikplan har det været muligt at beskrive tiltag, 
som måske ikke er nødvendige nu, men som alle-
rede på nuværende tidspunkt må sikres i planlæg-
ningen for at have en handlemulighed fremadrettet. 
Tiden vil så vise, om og i givet fald hvornår, der bli-
ver behov for disse tiltag.

Viborg vil vedblive at have en udfordring i forhold til 
at sikre tilgængeligheden til midtbyen uden samti-
dig at tiltrække en øget gennemkørende trafik. For-
slaget til vejløsning for midtbyen tilstræber at løse 
denne udfordring.

Det vurderes dog også at være vigtigt at forfølge 
muligheder for bl.a. i samarbejde med Vejdirekto-
ratet at udvikle og realisere andre projekter uden-
for bymidten, som kan trække i samme retning. Det 
kan f.eks. handle om forbindelserne fra det østlige 
Viborg mod Rute 26, en østlig omfartsvej mv. 

Løsningen for den fremtidige trafik i Viborg midtby 
kræver et samspil mellem trafikformerne. 

Stigende biltrafik vil alt andet lige betyde forringel-
ser af bymiljøet. Gode løsninger for den kollektive 
trafik og cykeltrafikken kan medvirke til at mindske 

væksten i biltrafikken. Omdannelse af parkerings-
arealer kan skabe nye gangstrøg og opholdsmu-
ligheder i midtbyen. Ændringer i vejnettet kan sikre 
en bedre fordeling af trafikken til gavn for alle tra-
fikantgrupper.

Samspillet er komplekst, og samtidig kan en lang 
række ydre faktorer påvirke såvel byudviklingen 
som trafikudviklingen. Derfor vil den rette tilgang til 
løsning af problemerne være trinvis, så det bliver 
muligt at evaluere resultater og nye udfordringer 
på baggrund af den faktiske udvikling.

Holder de prognoser for trafikudviklingen, som er 
udarbejdet i forbindelse med trafikplanen, bliver der 
tale om en vækst i biltrafikkens emissioner. Man 
kan tro og håbe at tiltagene for den kollektive tra-
fik, for cykeltrafikken og de gående kan medvirke 
til at mindske væksten i et samspil med tiltag, som 
kan løse op for konkrete afviklingsproblemer på 
vejnettet.

Viborg Kommune har med trafikplanen søgt at 
lægge rammerne for en hensigtsmæssige udvik-
ling af trafikken i Viborg. Men i sidste ende vil det 
være den enkelte trafikants adfærd, som bestem-
mer hvordan disse rammer udfyldes. 
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