
Viborg Baneby 
- en dynamisk og mangfoldig bydel



Hærvejen bygger bro
Med afsæt i Hærvejsplad-
sen fører Banebroen over til 
Hærvejen. Hærvejen er Ba-
nebyens livsnerve, der sam-
ler bydelens fodgængere og 
cyklister.

Midtbygymnasium summer af liv
Om dagen byder Midtbyens Gym-
nasium på liv og aktivitet i kraft af 
1.200 elever. Og uden for skoleti-
den danner bygningerne rammen 
om kulturelle arrangementer.

GAME Streetmekka er et aktiv
Med bevægelse i fokus giver GAME 
Streetmekka brugere, beboere og 
andre besøgene liv og fællesskab. 
Aktiviteterne tager afsæt i den tid-
ligere Vestas industrihal og invite-
rer til leg og motion.

Boliger og byliv for alle
Der opføres ca. 1.700 nye boliger i Viborg 
Baneby. Boligerne er en blanding af leje- 
og ejerboliger. De kommer til at ligge 
side om side med erhverv, dagligvare-
butikker, detalforretninger og cafeer. 
Planen er, at 3.500 nye borgere kommer 
til at bo og leve i Banebyen.
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Grøn forbindelse til naturen
Den grønne sti forlænger de re-
kreative områder ved Søndersø 
op gennem Banebyen. Her kan 
borgere og besøgene nyde byde-
lens grønne oaser.

Banebo er morgendagens plejecenter
Plejecenter Banebo får 100 boliger med den 
nyeste velfærdsteknologi. Det giver gode 
betingelser for bydelens ældre beboere. 
Samtidig forbinder et offentligt cafémiljø 
beboergrupper og gæster på tværs af alder. 

Nye forbindelser åbner bydelen
Nye stier, broer og tunneller 
skaber naturlige forbindelser til 
stationen, busterminalen, regi-
onshospitalet, Søndersø og Vi-
borgs centrum med butikker og 
historisk bydel.

Attraktive arbejdspladser
I Viborg Baneby bliver der ca. 1.700 
nye arbejdspladser, som får en at-
traktiv beliggenhed tæt på stationen. 
Der kommer arbejdspladser indenfor 
mange forskellige former for erhverv.
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Blandet bolig og erhverv

Eksisterende boligområde

Kultur og uddannelse

Erhverv

Forbindelser på tværs af banen

Hærvejen og Banebroen

Den grønne sti

Eksisterende og planlagte dagligvarebutikker



viborgbaneby.dk

Viborg Baneby - en dynamisk og mangfoldig bydel 

Med investeringer på omkring 5 mia. kroner omdannes det tidligere 
industriområde syd for banegården til en dynamisk og mangfoldig 
bydel i hjertet af Viborg. Et unikt område med institutioner, erhverv 
og boliger til op mod 3.500 nye beboere.

Banebyen bliver en alsidig, attraktiv og aktiv bydel, som rummer 
stribevis af muligheder for områdets beboere, kommunens borgere 
og besøgende. Med rig lejlighed til at gå på opdagelse og nyde det 
gode, aktive liv.


