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Beliggenhed

Jem & Fix butikken er beliggende Center Vest 10, 8800 Vi-
borg og er en del af Viborg Retailpark.

Viborg Retailpark er opført af NCC i 2007/2008 og er placeret 
med én af de absolut bedste beliggenheder i Viborg. Retail-
parken er placeret ved siden af bl.a. Viborg Storcenter, Bilka, 
Harald Nyborg og Elgiganten.

(Læs mere om "Handelsområdet i Viborg vest" side 20-21)

Herudover består selve Retailparken af tre bygninger/etaper 
og indeholder seks butikker.

(Læs mere om "Viborg Retailpark" side 22-23)

Jem & Fix har med andre ord del i et meget stort kunde-
grundlag, hvilket understøttes i detailhandelsanalysen ud-
arbejdet til Viborg Kommune i 2013. I denne konkluderes 
der, at aflastningscentret ved siden af Viborg Retailpark har 
en omsætning på knap DKK 900 mio. svarende til ca. 20% af 
omsætningen i hele kommunen. 

Jem & Fix har med sin placering i Viborg Retailpark facade ud 
mod Holstebrovej, som er én af hovedfærdselsårerne mod 
Viborg centrum, og årsdøgntrafikken i 2013 lød på 12.520 
køretøjer ved Viborg Storcenter. Møgeltoft, der forbinder 
Holstebrovej og Center Vest, havde i 2013 en årsdøgntrafik 
på 4.472 køretøjer.

Beliggenheden for Jem & Fix butikken må dermed betegnes 
som ualmindelig god.

Fremtidig udvikling for området
Aflastningscentret ved Holstebrovej:
Viborg Kommune er en del af et frikommuneforsøg, som 
bl.a. omfatter en udvidelse af aflastningscentret ved Holste-
brovej samt planlægning for udvalgsvarebutikker over 2.000 
m2 i det eksisterende og udvidede aflastningscenter. 

Byrådet ønsker at udvide aflastningscentret med tilgrænsen-
de ejendomme nord for Holstebrovej. Ejendommene ligger 
i umiddelbar tilknytning til det eksisterende aflastningscen-
ter, og ved at inddrage disse ejendomme til detailhandel, vil 
der opstå et mere helhedsorienteret handelsområde, hvor 
der vil være en bedre balance mellem detailhandel nord og 
syd for Holstebrovej.

Udvidelsen udlægges alene til udvalgsvarebutikker over 
2.000 m2, og der gives ikke mulighed for dagligvarebutikker 
eller udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varer.

På baggrund af ovenstående må der derfor vurderes at være 
et fortsat vækstpotentiale for handelsområdet omkring Jem 
& Fix butikken.

Befolkningsprognose:
Viborg Kommune har fået udarbejdet en "Befolkningsprog-
nose 2014-2029", hvor antallet af indbyggere i kommunen 
forudses at stige med ca. 3.700 personer, svarende til en stig-
ning på knap 4% i perioden frem til 2029.

Det er primært Viborg by og de nærmeste oplandsbyer her-
til, samt de større byer i kommunen, der forventes at stige 
mest både nominelt og procentuelt. Konkret forventes selve 
Viborg by at vokse med ca. 4.000 indbyggere i de næste 15 
år.

Viborg Storcenter
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Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og tid:

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Viborg 34.831 35.108 35.656 35.893 37.635 38.261 38.572

Viborg Kommune 92.084 92.823 93.310 93.498 93.819 94.333 94.486

Valg af placering

Omend Jem & Fix tidligere var beliggende i Viborg Storcenter, valgte de 

i 2012 at flytte butikken til Viborg Retailpark. Butikschef, Morten Kjeldal, 

siger følgende om flytningen af butikken:

"Det vigtigste er nok, at vi har fået meget bedre parkeringsforhold. Man-

ge af vores kunder kommer jo med trailere".

Kilde: Viborg Stifts Folkeblad, maj 2012.

Ligeledes valgte Harald Nyborg i 2012 at flytte deres butik fra Viborg Stor-

center til en placering i forlængelse af Viborg Retailpark og med facade 

ud mod Holstebrovej. I samme område mellem Viborg Storcenter og Vi-

borg Retailpark åbnede Elgiganten en stor butik i 2010.

Flytningen af hhv. Jem & Fix og Harald Nyborg, 

samt åbningen af Elgiganten har genereret me-

get trafik hen til rundkørslen ved Viborg Retail-

park.

Kilde: Danmarks Statistik


