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Randers, 18. december 2015 
”LYSETS BY RANDERS” / Forum Randers  
Opsamling / status / det videre forløb & nye projekter   
Opsamling, status og evaluering af projektet ”Lysets By Randers”, herunder oplæg til det videre forløb 
samt kort beskrivelse af andre projektforslag 

 

Indledning 
Det siges, at Paris er ”LYSETS BY”, men så langt behøver vi slet ikke at rejse. Randers er og kan blive ”LYSETS 
BY” i Danmark.  

Der findes allerede en række spændende lyskunst-elementer i Randers by: Verdos skorsten med sine 150 m 
lyskunst, Sparekassen Kronjyllands bygning ved Tronholmparken præsenterer sig som et lyskunstværk om 
natten, Ingmar Cronhammars ”Red Fall” på Østervold med det flammende røde lys, samt Østervolds 
skiftende farvebelysning i træerne. Storegade er nyeste lysprojekt i byen.  En hel ny type gadebelysning, 
som kan skifte farve efter hvilken stemning, der ønskes i gaden. Lysskiftet kan også tilkobles musik.  Alle 
spændende lyselementer, der tilsammen bidrager til at gøre Randers by til noget særligt.  

Lys skaber liv, derfor har dels et idéudviklingsmøde og efterfølgende 3 arbejdsgrupper beskæftiget sig med 
udvikling af idéer, der er med til at gøre Randers by til ”LYSETS BY”. I løbet af sidste halve år i 2015 har 3 
arbejdsgrupper afholdt en række møder og workshops med henblik på en videreudvikling, og på sigt en 
realisering, af projektet ”LYSETS BY RANDERS”. I nærværende opsamling af projektet ”LYSETS BY RANDERS”, 
redegøres der for de forslag og idéer, samt oplæg til realisering, som grupperne har arbejdet med det 
seneste halve års tid. I opsamlingen nævnes foruden projektet ”LYSETS BY RANDERS” projekter 
Handelsrådet sideløbende har arbejdet med i 2015, herunder Forum Randers. 

  

Forum Randers    
Baggrund 
Forum Randers er opstået som en naturlig videreudvikling på et konkret samarbejde om ”LYSETS BY 
RANDERS”. Læs baggrunden for ”LYSETS BY RANDERS”, herunder udvikling af ideen, organisering m.v. 
Idéudvikling af projekterne er sket på et tværfagligt grundlag og har på denne måde bidraget til en 
innovativ udviklingsproces. Dette har samtidig inspireret de involverede parter til at pege på en mere 
permanet samarbejdsform på tværs af interesseorganisationer, ildsjæle, kommunale forvaltninger m.m. Et 
forum, der har til formål at koordinere idéer / forslag, som er med til at styrke og udvikle Randers by.  

Projekter der styrker og udvikler byen 
Mange forskellige aktører arbejder til daglig med idéer og projekter, som er med til at styrke og udvikle 
Randers by. Et godt eksempel er ”LYSETS BY RANDERS”, men der arbejdes også med mange andre 
projekter, som for eksempel: 
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• ”Byen til Vandet”  
• Bylivsstrategi for Randers by 
• Kulturby-projekter 
• Natur ind til byen  
• Planlægning / omdannelse af byrum   
• Udbygning af byens nye bydele, Thors Bakke og Jens Otto Krags Plads m.fl.  
• Trafik- og parkeringsproblemstilling i midtbyen 
• Andre udviklingsprojekter 

Nævnte eksempler er projekter, som alle vil være med til at udvikle og styrke Randers by. Derfor er det 
vigtigt med et højt informationsniveau på tværs af kommunens forvaltninger, erhvervslivet, kulturlivet og 
interesseorganisationer. Udveksling af information, koordinering af viden m.m. er vigtige elementer i 
udvikling af idéer og projekter.  

Samarbejde på tværs 
Til videreudvikling og realisering af projektet ”LYSETS BY RANDERS”, samt til udvikling af andre projekter, 
der er med til at styrke Randers midtby, forslås det at koordinere projekterne på tværs via en koordinerings 
gruppe kaldet Forum Randers. Forum Randers sammensættes bredt med repræsentanter fra de 
kommunale forvaltninger, erhvervslivet, kulturlivet, interesseorganisationer, enkelt personer, foreninger 
m.fl. Forum Randers’ hovedformål er at koordinere og udvikle projekter til gavn for Randers by og dermed 
for Randers kommune. 

 

LYSETS BY RANDERS 
Idéudviklingsmøde på Havnekontoret 
Den 20 maj 2015 afholdtes der på Havnekontoret i Randers et idéudviklingsmøde med repræsentanter fra 
en række interesseorganisationer, virksomheder, samt nogle forvaltninger fra Randers kommune. Formålet 
med mødet var at udvikle idéer til at gøre Randers til ”LYSETS BY” og dermed bidrage til at styrke og udvikle 
Randers til en spændende, unik og attraktiv by. Projektet ”LYSETS BY RANDERS” er igangsat med 
udgangspunkt i den foranstående fornyelse af Randers’ julebelysning. Aftalen med Energi Midt udløber i 
2016, derfor skal der samtidig udvikles en ny form for julesbelysning for Randers By. 

På vegne af Randers Handelsråd v/ Morten Arnesen, har Henri Amsler fungeret som projektleder.      

Arbejdsgrupper til at udvikle og realisere idéer 
Til udvikling og realisering af projektet er der nedsat 3 arbejdsgrupper med forskellige opgaver: 

• Idégruppen har til opgave at idéudvikle projektet ”LYSETS BY RANDERS” 
• Økonomigruppen har til opgave at skaffe finansiering til projektet  
• Teknikgruppen har til opgave at vurdere idéernes i forhold til projektets realiserbarhed  

 

Forslagene fra idéudviklingsmødet blev efterfølgende bearbejdet / suppleret / prioriteret i Idégruppen, 
med henblik på udarbejdelse af et idékatalog, som grundlag for det videre arbejde i henholdsvis 
Økonomigruppen og Teknikgruppen. Idékataloget indeholder blandt andet forslag til opdeling af byen i 3 
kvarterer, samt definering af 9 forskellige byrum.   
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Idékatalog, beskrivelse af idéer og forslag  
3 bykvarterer og 9 byrum 
I Randers by findes der mange spændende byrum. Byrummene er indbyrdes meget forskellige, derfor har 
idégruppen defineret byen i 3 karakteristiske kvarterer og samtidig defineret 9 individuelle byrum, se 
kortbilag på side 4.  

Kvarter 1 ”Latiner Kvarter”, omfatter den vestlige del af bykernen, med Sct. Mortens Kirke, Kirketorvet, 
Erik Menveds Plads og Houmeden som naturlige omdrejningspunkter.  
Kvarter 2 ”Den Historiske Bydel”, omfatter de fleste historiske bygningskomplekser i den centrale bykerne 
med Storegade, Middelgade, Kirkegade, Brødregade og Sløjfen som naturlige omdrejningspunkter. 
Kvarter 3 ”Den Moderne Bydel”, omfatter de nyere bygningskomplekser i den nordlige og østlige del af 
bykernen, herunder Thors Bakke og Jens Otto Krags Plads, med Østervold som naturlige 
omdrejningspunkter. 

Foruden de nævnte 3 kvarterer defineres der 9 karakteristiske byrum, samt en række markante bygninger 
og steder, hvor individuel lyssætning vil bidrage til at skabe attraktive levende byrum. I de enkelte byrum 
nævnes der nogle eksempler på mulige lyssætninger m.m. Der er tale om idéer til inspiration og videre 
bearbejdning. Der er således mulighed for udvikling af mange andre idéer i de enkelte byrum, herunder 
også en fornyelse af julebelysningen efter 2015. Sideløbende med idéudvikling af ”Lysets By Randers”, har 
Handelsrådets bestyrelse arbejdet med en idé om at markere starten på en ny form for belysning, som 
supplement til julebelysningen.   

 
Lyshesten ved Havnen med Verdos skorsten i baggrunden 

Lyshesten ved Havnen  
Handelsrådet ønsker at markere starten på de nye ”Julebelysningstider” visuelt med noget der er unikt for 
Randers - et Randers-vartegn. Blandt flere muligheder valgtes Hesten. Inspiration til Lyshesten er således 
den ”Den Jyske Hingst” på Østervold. En 6.5 m høj hest udformet i aluminium og udsmykket med 
hundredevis af lys.  Som tidligere nævnt udløber aftalen med Energi Midt vedrørende opsætning af 
julebelysning i Randers by ved udgangen af 2016. Handelsrådet v/ Morten Arnesen har derfor sideløbende 
arbejdet med forslag og idéer til fornyelse af den nuværende mere traditionelle julebelysning. Samtidig står 
Randers kommune over for udskiftning af gadebelysning til nye og moderne lyskilder. I denne forbindelse 
har der været drøftelser med Randers kommune om en mulig kombination af flere lyselementer, herunder 
intelligente lyskilder. 
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Forslag til opdeling i 3 kvarterer og 9 forskellige byrum, samt markering af særlige steder i byen. Forslag til mulig etapedeling af 
byrummene   
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Prioriteret idékatalog  
På baggrund af dels idéudviklingsmødet samt to idégruppemøder med efterfølgende økonomi- og 
teknikgruppemøde, peges der på en række idéer til projektet ”LYSETS BY RANDERS”. De enkelte idéer 
uddybes med supplerende oplysninger i vedlagte idékatalog.  

Idéer, der anbefales til videre udvikling  
Opdeling i kvarterer og definering af byrum 
Forslaget om at definere en række af byens byrum, samt forslag til opdeling i 3 kvarterer ønskes 
viderebearbejdet. Opdelingen kan være med til at give de enkelte byrum en særlig identitet, samt give 
inspiration til at tilføre elementer, der er karakteristiske for de respektive byrum. Som mulige første etaper 
peges der på Rådhustorvet, Houmeden / Kirketorvet, Brødregade, samt eventuelt Sløjfen. En ny form for 
julebelysning / juleudsmykning skal i denne forbindelse også tænkes ind. For eksempel en julebelysning / 
juleudsmykning opdelt i etaper og tilpasset de enkelte unikke byrum.  

Med hensyn en eventuel kombination af nye lyskilder til gadebelysning med en ny form for julebelysning 
anbefales det, at styringen / teknikken af lyselementerne deles op i grupper. I forbindelse med udbud af 
fremtidige belysningsprojekter m.m. bør der på baggrund af et tværfagligt samarbejde udarbejdes 
tjeklister, der skal være med til at sikre funktion og drift m.m. af de fremtidige lysprojekter.   

Byens allerede eksisterende lyskunstelementer ønskes fremover suppleret med nye elementer. Derfor 
peges der på flere nye muligheder med særlig lyssætning. Her kan nævnes Den Blå Bro (renoveres 2017), 
Stibroen, Parkeringshuset, Sparinvest Huset m.fl. Se også kortet med bydele og kvarterer på side 4. Havnen 
og området ved den tidligere Shell tank er i forbindelse med projektet ”Byen til Vandet” en anden oplagt 
mulighed for midlertidig særlig lysmarkering. Det anbefales ligeledes at kunstneriske lyselementer tænkes 
ind i forbindelse med etablering af nye anlæg, eller renovering /opførelse af bygninger. Her bør skift til grøn 
energi også tænkes ind.  

 

Epilog  
I arbejdet med projektet ”LYSETS BY RANDERS” har følgende deltaget i det første idéudviklingsmøde, samt i 
de 3 arbejdsgrupper: 

Idéudviklingsmøde på Randers Havn den 23. maj 2015 
Pia Højlund Juul; BDO, Helga Hjerrild; Randers kommune, Kulturforvaltning, Grethe Helledi; Randers 
kommune, Veje & Trafik, Peter Westphael; Randers Egnsteater, Carsten Walterdorff; Develtron A/S, Brian 
Andersen; Randers Arkitekten, Line Sørensen; Randers kommune, Erhverv & Udvikling, John Jeppesen; 
Randers Handelsråd, Karen Smed; Randers Handelsråd, Mette Bræmer-Jensen; Randers City, Ole Jacobsen; 
Den Utraditionelle, John Morgen; Randers Havn, Knud Jacobsen; KJ Udvikling, Rune Asmussen; Randers 
kommune, Veje & Trafik, Iglin Tanggaard; Verdo, Maria Issakainen; Randers kommune, Plan, Birgitte 
Baadsgaard; Randers kommune, Plan, Niels Sloth; Sparekassen Kronjylland, Morten Arnesen; Randers 
Handelsråd og Henri Amsler; Amsler Arkitektur. 

Idégruppens medlemmer 
Følgende har deltaget i arbejdet med idéudvikling af projektet: 
Karen Smed; Randers City og Handelsrådet, Iglin Tanggaard; Verdo, Line Marie Sørensen; Randers 
kommune, Erhverv og Udvikling, Ole Jakobsen; Handelsrådet, Brian Andersen; Randers Arkitekten, Knud 
Jacobsen; Danish Property Development A/S, og Henri Amsler; Amsler Arkitektur, projektleder.  
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Teknikgruppens medlemmer 
Følgende har deltaget i arbejdet med tekniske spørgsmål: 
Grethe Helledie; Randers kommune, Vej & Trafik, Martin Højholt, Randers kommune, Vej & Trafik, Kristina 
Margrethe Rasmussen; Randers kommune, Erhverv & Udvikling, Jan Holst; Verdo, Carsten Walterdorff; 
Develtron, Morten Arnesen; Randers Handelsråd, Henri Amsler; Amsler Arkitektur, projektleder. 

Økonomigruppens medlemmer 
Følgende har deltaget i arbejdet med økonomiske spørgsmål, samt fundraising:   
Morten Arnesen; Randers Handelsråd, Niels Sloth; Sparekassen Kronjylland / Randers Handelsråd 
Peder Poulsen; Sparekassen Kronjylland, Kristina Margrethe Rasmussen; Randers kommune, Erhverv & 
Udvikling, Henri Amsler; Amsler Arkitektur, projektleder. 

Lysets venner! tak for indsatsen i 2015 –rigtig god jul og ønsker om et lyst år 2016, til jer alle.  
Med venlig hilsen 
 
Randers Handelsråd  
Morten & Henri   


