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Randers, 26. august.2016 

“Lysets By Randers” 

 

Visionen 

Lys skaber liv, Randers skal være ”Lysets By”! En række nye, spændende lyselementer skal skabe oplevelser 

og gøre Randers by endnu mere spændende. Samtidig har byrådet en vision: Byen skal forbindes med 

vandet. Som Danmarks eneste flodby er mødet mellem by, natur og vand i Randers helt unik. Byen har 

derfor et stort uudnyttet potentiale for at blive Danmarks mest attraktive, naturskønne by, hvor naturen 

samler byen og vandet. Randers har store potentialer for at kunne markere sig som en attraktiv østjysk 

bosætningsby. Realiseringen af projekterne ”Byen til Vandet” og ”Lysets By Randers” vil kunne markedsføre 

byen med bylivet lige midt i naturen og ved vandet.     

4 lyskunstprojekter  

Indledning 

Det siges, at Paris er ”LYSETS BY”, men så langt behøver vi slet ikke at rejse. Randers har i dag en række 

lyskunstprojekter, som for eksempel Verdos skorsten, en 150 m høj lysobelisk, Sparekassen Kronjyllands 

bygning ved Tronholmparken, der præsenterer sig som et bygnings-lyskunstværk om natten, Ingmar 

Cronhammars ”Red Fall” på Østervold med det flammende røde lys, samt Østervolds skiftende 

farvebelysning af 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.  Disse 5 

spændende lyselementer danner tilsammen fundamentet til udvikling af projektet ”Lysets By Randers”. 

Randers skal skifte nuværende gadebelysning ud til LED lyskilder. Dette åbner nye muligheder for kreativ 

lyssætning m.m 

De 4 projekter   

Lysgruppen under Forum Randers har udviklet idéer til 4 nye lysprojekter. Projekter, der vil bidrage til 

oplevelser og dermed udvikle og styrke byen. De 4 lysprojekter er:  

 Den Blå Bro  

 Randers Bro  

 Stibroen 

 Lysport Østervold   
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Ikke alle 4 projekter kan realiseres på én gang; derfor foreslås der en etapedeling af de 4 projekter. Den Blå 

Bro er i forbindelse med den igangværende renovering et oplagt projekt til en første etape. I forbindelse 

med den forestående fornyelse af Randers’ gadebelysning, åbner der sig også nogle muligheder på 

henholdsvis Randers Bro og Stibroen. Broerne er linket mellem byen og vandet og lyset er med til at 

markere dette. På Østervold-strækningen mellem Slotsgade og Fischersgade foreslås det at etablere en 

kombineret lysport og konstruktion til overdækning.       

Den Blå Bro 

Et lysprojekt på den Blå Bro blev tidligere præsenteret for kommunen, herunder også for borgmesteren. Et 

meget enkelt forslag, hvor lyset med skiftende farvesætning følger broens konstruktion. Forslaget blev godt 

  
Visualisering Lyskunst på den ”Blå Bro” 

modtaget af kommunen. Derfor foreslås det nu at realisere projektet ultimo 2016 / primo 2017, som 

permanent lyskunst på ”Den Blå Bro”. Lyskunsten på ”Den Blå Bro” skal sammen med projektet 

Watermusic være Randers’ bidrag til Kulturby 2017 projektet.   

Gruppen har på nuværende tidspunkt endnu ikke udarbejdet et detaljeret budget for lyskunstprojektet, 

men et foreløbigt overslag viser udgifter på i alt ca. 1,3 mio. kr. (ex moms). Det foreslås, at byrådet 

godkender forslaget, således at Lysgruppen under Forum Randers kan arbejde videre med projektet,  

Randers Bro 

På Randers Bro er der i dag placeret i alt 10 lysmaster påmonteret traditionelle lyskilder. Disse master skal i 

forbindelse med fornyelse af gadebelysningen skiftes ud. Her er der en mulighed for at skifte masterne ud 

til multianvendelige intelligente lysmaster som kan mere end bare være lysholdere.  

            
Eksempler på lysmaster, med kunstnerisk lyssætning og multianvendelige beslag                    

For eksempel kan der kobles sensorer til masterne som kan styre lyset, måle luftkvalitet, vejtemperatur, 

trafiktætheden eller regulere parkering, m.m. Der er også mulighed for at integrere wi-fi sammen med 

lyskilderne.  

Masterne kan også udstyres med forskellige beslag med mulighed for montering af flag, bannere eller 

lejlighedsvise alternative belysninger i forbindelse med mærkedage, større arrangementer m.m.  
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Stibroen 

På Stibroen er der ligeledes mulighed for at etablere en kunstnerisk belysning. På visualiseringen vises 

julebelysning som eksempel, men det er muligt at etablere andre former for kunstnerisk lyssætning.   

 
Visualisering af Stibroen, her med eksempel julebelysning  

I mørke eller om natten kan lyssætningen hjælpe trafikken på stibroen. Lysmasterne kan forsynes med 

bevægelsescensorer, der styrer lyskilderne. Det betyder, at når stibroen er tom, lyser lamperne kun med 10 

procents styrke. Kommer der en fodgænger eller en cyklist, blændes der op for den første lampe sammen 

med de to næste lamper, således at lyset følger fodgængeren eller cyklisten. Lyskilderne tændes for fuld 

kraft, når der er brug for det, ellers er kun orienteringslyset tændt. Det vil også være muligt at koble lys og 

lyd sammen.  

Lysport Østervold 

Som det 4. projekt foreslås det, at der placeres en stolpekonstruktion på Østervold mellem Slotsgade og 

Fischersgade. Konstruktionen kan anvendes som kunstnerisk lysport, eller kan bruges som bærende 

konstruktion for en stor sejloverdækning. Lysporten kan bruges i forbindelse med skiftende arrangementer 

på Østervold, og stolpekonstruktionen kan anvendes til lejlighedsvis overdækning ved større 

arrangementer, som for eksempel Randers Ugen m.m.  

  
Visualisering af Lys-kugleprojektet                            Visualisering af Lysport projektet    

Visualiseringerne viser dels lys-kugler spændt op på de eksisterende sejloverdækningsmaster, dels en 

mastekonstruktion til en ny lysport eller til en større sejloverdækning. Lyskugle-projektet er forholdsvist 

nem at realisere. I stedet for den eksisterende sejloverdækning, spændes der barduner på de eksisterende 

master. På sigt ønskes der etableret en permanent lysport mellem den nuværende sejl-overdækning og 

Cronhammars Fontæne. Det foreslås, at der monteres en række master, som også kan bære en større 

sejloverdækning. Dette har før været efterlyst af forskellige arrangører. Der er på nuværende tidspunkt 

endnu ikke udarbejdet et konkret forslag, men lysgruppen vil gerne have grønt lys til at arbejde videre med 

projektet. Der er således tale om en visualisering.   
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På kortet vises placeringen af de 4 lysprojekter, de 3 broer, samt lysporten på Østervold. Oplægget er 

udarbejdet i regi af Lysgruppen under Forum Randers, og i denne forbindelse har følgende specifikt 

arbejdet med oplægget: 

Morten Arnesen, formand for Randers City 

Jeppe Drejer, direktør John Drejer A/S, el-installatørfirma 

Henri Amsler, Amsler Arkitektur     

Der er mange muligheder for at skabe liv i byrummene via lys til gavn for Randers by, derfor er det vores 

håb, at Byrådet vil tage godt i mod vores forslag.   

 
Oversigtskort, de 4 projekter ”Den Blå Bro” / ”Randers Bro” / ”Stibroen” / ”Lysport Østervold”  

 

Medlemmer af Lysgruppen under Forum Randers  
Iglin Tanggaard, Inger Nygaard Kaad, Henri Amsler, Rune Asmussen, Dennis Jensen, John H. Jeppesen, Jeppe Drejer, Peter Nissen, Christian Møller, 

Søren Sørensen og Morten Arnesen 


