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K/S Viborg, Sct. Mathias Gade

Sct. Mathias Centret

K/S Viborg, Sct. Mathias Gade

Kilde: Danmarks Statistik

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

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Viborg Kommune 93.310 93.498 93.819 94.333 94.486 94.985 95.776 96.477 96.883

Viborg by 35.656 35.893 37.635 38.261 38.572 39.228 39.856 40.371 40.621

Beliggenhed

Ejendommen er beliggende på Sct. Mathias Gade 17A og 
19A, 8800 Viborg.

Sct. Mathias Gade er en del af strøget i Viborg bymidte og 
er den længste af byens gågader. Ejendommen er således 
placeret på en af de absolut mest centrale beliggenheder i 
Viborg midtby.

Beliggende over for ejendommen, på den anden side af Sct. 
Mathias Gade, findes ind- og udgangen fra Sct. Mathias Cen-
tret, der forbinder centret direkte med strøget. Sct. Mathias 
Centret er et butikscenter på ca. 14.500 m², indeholdende 
35 butikker. Ejendommen har direkte facadeværdi over for 
centrets besøgende, der går ud på strøget. Centret har årligt 
ca. 3 mio. besøgende.

Ejendommen har således en af de absolut bedste beliggen-
heder i Viborgs gågade.

Der er i forbindelse med Sct. Mathias Centret etableret ca. 
240 p-pladser, mens der ved Preislers Plads, direkte bag 
ejendommen, er anlagt ca. 320 p-pladser. Der er derved 
gode adgangsforhold til ejendommens nærmiljø for både 
fodgængere og besøgende i bil.

Viborg blev i 2007 hovedstad for Region Midtjylland og er  
Viborg Kommunes største by. Viborg fungerer som det cen-
trale omdrejningspunkt for kommunens handels- og kultur-
udbud. Viborg er samtidig et regionalt handelscentrum, der 

foruden at servicere den store befolkning i midtbyen også 
betjener et stort opland både i og uden for Viborg.

Viborg har igennem en længere årrække oplevet en betyde-
lig befolkningstilvækst, der har nødvendiggjort en omfangs-
rig byudvikling. I ejendommens nærområde, direkte syd for 
Viborg Togstation, er projektet Viborg Baneby undervejs.  
Her er en omfattende omdannelse af et tidligere industriom-
råde igangsat. Med investeringer på omkring DKK 5 mia. for-
ventes der etableret en ny bydel med institutioner, erhverv 
og boliger til op til 3.500 nye beboere.

Viborg Baneby er blot et af flere byudviklingsprojekter, der 
skal sikre, at byen kan understøtte den fortsatte befolknings-
tilvækst. Det må forventes, at den positive befolkningsudvik-
ling vil styrke handelsmiljøet i Viborg midtby.
Læs mere om øvrige udviklingsprojekter side 22-23.

Ejendommen er endvidere beliggende med ca. 500 m af-
stand til Viborg Togstation, hvorfra der er to afgange til Aar-
hus i timen.

Det er Blue Capitals vurdering, at den særdeles gode belig-
genhed - med optimal eksponering for mange forbipas-
serende på byens primære gågade i en by med en meget 
positiv befolkningsudvikling - dels fremtidssikrer driften for 
de nuværende lejere i ejendommen, men ligeledes sikrer en 
god prognose for genudlejning, såfremt dette skulle blive 
aktuelt.

P-pladser ved Preislers Plads
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Områdets fremtidige udvikling
Viborg har igennem en årrække oplevet en betydelig be-
folkningstilvækst. Det forventes i en befolkningsprognose 
udarbejdet for Viborg Kommune, at befolkningstallet i Vi-
borg Kommune stiger fra 96.883 primo 2018 til 105.694 i 
2033, mens befolkningstallet i Viborg by forventes at stige 
fra 40.621 primo 2018 til 47.856 i 2033. Det forventes såle-
des, at den positive befolkningstilvækst fortsætter, og det 
forventes, at en stor del af kommunens befolkningstilvækst 
vil ske i Viborg by.

Den store befolkningstilvækst har medført et behov for store 
udviklingsprojekter i Viborg for at understøtte de mange nye 
borgere, herunder (foruden projektet Viborg Baneby):

Arnbjerg
Arnbjerg er en ny bydel i det sydlige Viborg. Etableringen af 
bydelen er delt op i 3 etaper og er igangsat. De første huse 
står færdige, og når bydelen er færdigudviklet, forventes 
den at indeholde 7-800 boliger.

Taphede
Taphede er en kommende bydel i det østlige Viborg. Der er 
i helhedsplanen for området lagt vægt på at tiltrække bør-
nefamilier til området, og bydelen skal indeholde en hoved-
vægt af lavere byggeri i form af parcel- og rækkehuse. Når 
området er færdigudviklet, er det projekteret til at indeholde 
ca. 1.500 boliger.

Motorvej
Viborg er Danmarks største by uden motorvej. Der forelig-
ger en færdig VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 26 
Aarhus-Viborg. Flere delstrækninger er allerede udbygget. I 
Kommuneplanen af 2017 er en udvidelse af Rute 26 mellem 
Viborg og Aarhus til motorvej anført som den højst priori-
terede udvidelse af kommunens vejnet. Der er Derudover 
igangsat forundersøgelse omkring en Give-Viborg-Hobro 
motorvej.

Udvidelse af Viborg Universitetshospital
Viborg Universitetshospital udvides således, at det skal inde-
holde et nyt og fremtidssikret akutcenter. Hospitalet udvides 
for ca. DKK 1,2 mia., hvilket indebærer en udvidelse på sam-
let 35.000 m² og en ombygning af 15.000 m².

Sct. Mathias Port
I løbet af 2018 og 2019 vil Nedre Gravene blive inddraget 
som gågade, og området ved Sct. Mathias Port omdannes 
til en samlet plads med mange grønne elementer, der skal 
lægge op til ophold og byliv. Således udvides gågademiljøet 
i ejendommens nærmiljø.

Sct. Mathias Centret
Der er i Viborgs Kommuneplan 2017-2029 åbnet mulighed 
for udvidelse af Sct. Mathias Centret samt bebyggelse mod 
Dumpen og Sct. Jørgens Vej på samlet ca. 14.900 m².

Detailhandel i Viborg
Detailhandlen i Viborg by er opdelt således, at mindre bu-
tikker er koncentreret omkring gågader i midtbyen samt i 
Sct. Mathias Centret, der er direkte forbundne, og tilsammen 
betegnes som byens handelscenter. Samtidig er der uden 
for bymidten etableret et aflastningscenter i form af Viborg 
Storcenter (i det vestlige Viborg). Her forhandles større ud-
valgsvarer, såsom køkkener, møbler, hårde hvidevarer, cykler 
og lignende. Den seneste Kommuneplan har åbnet mulig-
hed for udvidelse af Viborg Storcenter - dog således, at der 
kun må bygges butikker større end 2.000 m². 

Man har i andre byer, såsom Randers og Kolding, oplevet, 
at opførelsen af store butikscentre med et bredt udvalg af 
mindre butikker uden for bymidten, har flyttet en del af akti-
viteten i bymidten ud i butikscentrene. 

Det fremgår af Viborg Midtbyplan, at det er en prioritet for 
Viborg Kommune at fastholde Viborg By som kommunens 
primære handelscenter og et stærkt regionalt handels- og 
servicecenter. Herunder nævnes, at nye butikker placeres, 
hvor de i videst muligt omfang styrker det nuværende han-
delscenter. Samtidig er en udvidelse af byens gågademiljø 
vedtaget. Det fremgår af kommuneplanen af 2017, at for at 
understøtte midtbyens udvikling, vil Byrådet i forlængelse 
af Viborg Midtbyplan sikre gode udviklingsbetingelser for 
detailhandlen.

Det er Blue Capitals vurdering, at den i Viborg fulgte strategi, 
giver gode muligheder for videreudvikling af det stærke 
handelsmiljø i byens centrum, og at den store befolkningstil-
vækst understøtter denne udvikling af aktivitet i bymidten.

Foto fra den 11. oktober 2018

Foto fra den 11. oktober 2018 - hvor det fremgår, at ind- og udgangen fra Sct. Mathias Centret er lige over 
for ejendommen.


