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Udvikling af Randers By 
Aktuelle og nye forslag til udvikling af Randers By. Status på igangværende projekter samt plan for 
videreudvikling og bearbejdning af konkrete forslag, idéer, initiativer m.m. 
Henri Amsler 6. oktober 2013 
Indledning 
Arbejdet med udviklingen af Randers By skal være med til at styrke midtbyen generelt. Fra Byrådets side 
foreligger der således en klar tilkendegivelse om, at Randers By skal udvikles og styrkes. Der arbejdes i 
denne forbindelse med en række initiativer og projekter, der hver for sig og tilsammen kan bidrage til 
udviklingen af Randers By. Nogle projekter / initiativer er sat i gang og kan realiseres i løbet af 2014, mens 
en række andre projekter / initiativer har et mere langsigtet perspektiv og forudsætter en bearbejdning og 
videre udvikling.  

Der er mange forslag til nye projekter og initiativer, som alle i større eller mindre grad vil bidrage til at styrke 
og udvikle Randers By. Når forslagene skal realiseres, er det vigtigt med en veltilrettelagt og koordineret 
proces med en styring, der er forankret i det politiske niveau. Nogle projekter er løse tanker / ideer, som ved 
nærmere undersøgelse måske viser sig ikke at være holdbare, mens andre umiddelbart kan realiseres.  

En konstruktiv dialog på tværs af de etablerede interesseorganisationer, borgerne og kommunens 
forvaltninger er et væsentligt element i arbejdet med udvikling af nye ideer og projekter. Udvikling af idéer 
forudsætter samtidig et afklaret fælles grundlag, herunder også et grundigt kendskab til byens handelsliv, 
byens infrastruktur, byens historie, byens mange funktioner og strukturer m.m.. Et vigtigt element i denne del 
af processen er derfor formidling og oplysning for på denne måde at undgå forslag, der bygger på et forkert 
grundlag. Kommunen har i denne forbindelse en væsentlig funktion i projektudviklingsprocessen. 

A Aktuelle nye forslag til projekter & idéer, der bidrager til udvikling af Randers By  
I den senere tid er der fremkommet en række idéer og forslag, som kan bidrage til udvikling af Randers by. 
Nogle forslag fremstår uklare og forudsætter en nærmere belysning og afklaring. Blandt forslag, der kan 
nævnes i denne forbindelse er: 

A 1. Byen er ”lukket”, og der er ønsker om at byen åbner sig.  
A 2. Trafikal tilgængelighed, det skal være muligt at køre ind til midtbyen med mulighed for parkering tættere 
på butikkerne. 
A 3. Udvikling af en Randers App, der guider og vejleder byens, besøgende, turister, borgere m.m. om 
arrangementer, seværdigheder, oplysninger om kommunen og byen m.m. 
A 4. Udvikling af karréen Hospitalsgade / Vestergrave / Odinsgade / Tørvebryggen med henblik på en 
udbygning / fortætning med bymæssige funktioner, butikker, serviceerhverv, m.m.. Formålet er at skabe 
sammenhæng mellem Randers Regnskov og Midtbyen og dermed skabe en naturlig sammenhæng til 
Midtbyen.  

Ad A Uddybende bemærkninger 
A 1. Forslaget bør uddybes nærmere. Udsagnet om at byen skal åbnes sig er ikke helt klart, og der er 
usikkerhed om hvad der menes. Er der tale om en visuel eller fysisk åbning, eller er der tale om en 
trafikal åbning. Der foreslås en uddybende dialog med forslagsstillere.  

A 2. Forslaget vedrørende trafikal tilgængelighed forudsætter en nærmere belysning og uddybning af 
forslaget. Spørgsmålet er, om der efterlyses flere parkeringspladser (gratis) tættere på butikkerne, 
eller om der er tale om, at flere biler har mulighed for at køre ind til midtbyen. En uddybende og 
konstruktiv dialog med forslagsstillerne vil være med til at kvalificere forslagene og rydde eventuelle 
misforståelser af vejen. 
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A 3. Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, Randers Cityforening og Randers Kommune, arbejder 
sammen om at udvikle en Randers App, som guide for alle der besøger kommunen / byen. Arbejdet 
med udviklingen er i gangsat i oktober 2013 og påregnes realiseret i løbet af 2014.     

A 4. Karréen Hospitalsgade / Vestergrave / Odinsgade / Tørvebryggen indeholder ikke-udnyttede 
byggemuligheder. Karréen rummer stort potentiale for en bymæssig udvikling med butikker, 
serviceerhverv, caféer m.m. for eksempel kantine som café. Der er gode muligheder for karréens 
udvikling med henblik en bymæssig sammenhæng mellem Randers Regnskov og Randers Midtby. 
Forslaget skal også ses i sammenhæng med Regnskovens fremtidsplaner.   

B Aktuelle projekter / forslag / initiativer som der arbejdes med  
Der arbejdes i øjeblikket konkret med en række andre aktuelle forslag, som påregnes realiseret i løbet af 
2014. Blandt forslagene kan nævnes:   

B 1. Ny udformning af Storegade, omlægning til gågade. 
B 2. Fornyelse og omlægning af Hospitalsgade. 
B 3. Færdiggørelse af Østervolds nordlige del med fodgængervenlig overgang til Thors Bakke. 
B 4. Analyse af den tunge trafik i Randers Midtby, herunder en vurdering af begrænsning af den 
gennemkørende tunge trafik. 
B 5. Analyse af byens parkeringsforhold, herunder vurdering af betalingsprincipper, markedsføring / 
kommunikation, skiltning m.m.. 
B 6. Udvikling og koordinering af projektet vedrørende renovering samt udvidelse af Slotscentret i tæt 
samarbejde med centrets ejer. 
B 7. Forslag til etablering af en ”Midtby styregruppe” som overordnet koordinator af projekter til styrkelse og 
udvikling af Randers By. Herudover foreslås der etableret en ”Midtby idégruppe”, samt en ”Midtby 
finansieringstænketank”.    
B 8. VVM af Bolværkslinje. 

Ad B Uddybende bemærkninger til de enkelte punkter 
B 1. Planprocessen for omlægningen af Storegade er i fuld gang. Der er nedsat en styregruppe samt en 
følgegruppe, hvor forslaget har været drøftet, og hvor der er enighed om den overordnede udformning, 
samt valg af materialer. I den kommende fase kvalificeres forslaget, og der tilvejebringes supplerende 
oplysninger vedrørende materialernes holdbarhed, bearbejdning m.m. Efterfølgende udarbejdes der 
arbejdstegninger, licitationsmateriale samt en tidsplan for projektets gennemførelse. Projektet realiseres 
i løbet af 2014.  

B 2. Planprocessen for omlægningen af Hospitalsgade er i fuld gang. Der er nedsat en styregruppe samt 
en følgegruppe. Forslaget har været drøftet i styregruppen, mens dialogen med følgegruppen afholdes 
ultimo oktober 2013. På baggrund af styre- og følgegruppens dialog og drøftelser, skal forslaget 
efterfølgende kvalificeres. Blandt andet arbejdes der med en afklaring af trafik- og parkeringsforhold i 
Hospitalsgade. Efterfølgende udarbejdes der arbejdstegninger, licitationsmateriale samt en tidsplan for 
projektets gennemførelse af 1. etape. 1. etape realiseres inden sommerferien 2014. Sideløbende med 
realiseringen af 1. etape arbejdes der med udvikling af 2. etape. Realiseringen af 2. etape forudsætter, 
at der tilføres midler via fondssøgning. 2. etape omfatter blandt andet etablering af Per Nebles 
kunstfrise, udvikling af en App til en ”virtuel / fysisk skattejagt” fra Regnskoven til Rådhustorvet. 

B 3. Færdiggørelse af Østervolds nordlige ende omfatter i første fase en fodgængervenlig overgang fra 
Østervold til Thors Bakke i form af en alternativ belægning på tværs af Adelgade. 1. fase realiseres i 
løbet af 2014. Fase 2, den endelige færdiggørelse af overgangen mellem Østervold og Thors bakke, kan 
først finde sted, når alle byggefelter på Thors Bakke er udbygget. 
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B 4. Arbejdet med en analyse af den tunge trafik i Randers Midtby, herunder en vurdering af 
begrænsning af den gennemkørende tunge trafik er i gang og forventes afsluttet i løbet af 2014. 

B 5. Arbejdet med en analyse af byens parkeringsforhold, herunder vurdering af betalingsprincipper, 
markedsføring / kommunikation, skiltning m.m. er i gang og forventes afsluttet i løbet 2014. 

B 6. Arbejdet med udviklingen af Slotscentret omfatter blandt andet en istandsættelse samt udvidelse af 
det eksisterende center. For tiden overvejes projektets omfang, herunder løsning af de trafikale forhold, 
sammenhæng med henholdsvis Østervold og Brødregade, samt problemstillinger i forhold til 
naboejendommene. 

B 7. Etablering af en ”Midtby styregruppe”, samt en ”Midtby idégruppe” og en ” Midtby 
finansieringstænketank”, er et vigtigt led i koordineringen og forankringen i udviklingsprocessen af 
Randers midtby. ”Midtby styregruppe” har ansvar for den overordnede koordinering og styring af 
udviklingsprocessen. Gruppen foreslås politisk forankret og sammensat med følgende medlemmer: 
borgmesteren, 1. – og 2. viceborgmester, formanden for Erhvervsudvalget og formanden for Miljø og 
Teknikudvalget. ”Midtby idégruppe”, samt” Midtby finansieringstænketank”, forslås sammensat med 
repræsentanter fra en række interesseorganisationer, samt embedsmænd og medarbejdere fra de 
kommunale forvaltninger. Grupperne foreslås etableret i januar 2014, når det nye byråd er trådt til.  

B 8. VVM processen for Bolværkslinjen er igangsat og forventes afsluttet primo 2014. Det videre arbejde 
med Bolværkslinje, se under punkt C 2.  

C Projekter / idéer med langt tidsperspektiv, som befinder sig i en indledende fase   
Projekter, der befinder sig i den indledende fase og forudsætter mere tid til udvikling. Aktuelt arbejdes der 
med følgende forslag:  

C 1. Afdækning muligheder for etablering af et butikscenter placeret ved busterminalen  
C 2. Afholdelse af en arkitektkonkurrence, som er med til at belyse mulighederne for en fremtidig 
omdannelse af Randers Havn til en ny bydel, herunder afklaring af konkurrencegrundlag (Bolværkslinje). 
C 3. Udvikling og fornyelse af Justesens Plæne. 
C 4. Udvikling af området ved Brotoften / Støberigade, herunder afklaring af byggemulighederne. 
C 5. Færdig udvikling af de nye bydele Thors Bakke og Jens Otto Krags Plads, samt tomme byggegrunde i 
midtbyen.  
C 6. Bio Planet Randers / Rewilding Park, udvikling af fremtidens Randers Regnskov. 

Ad C Uddybende bemærkninger til de enkelte punkter 
C 1. Arbejdet med etablering af et overdækket butikscenter på ikke under 20.000 m2 ved Busterminalen 
omfatter for tiden afklaring af en række for projektet væsentlige forudsætninger. Her kan nævnes 
udvikling af en digital styret busterminal (superstoppested), blandt andet terminalens fremtidige 
disponering og pladsbehov. Samtidig arbejdes der med centrets sammenhæng med midtbyen generelt, 
samt afdækning af de trafikale problemstillinger.       

C 2. Arbejdet med forberedelsen til afholdelse af en arkitektkonkurrence vedrørende omdannelse af 
Randers Havn som en fremtidig ny bydel er påbegyndt. Der arbejdes for tiden med en generel afklaring 
af konkurrencebetingelser, herunder forslag til en etapedeling af Bolværkslinjen med henblik på 
reducering af dennes anlægsudgifter. Der skal desuden arbejdes med en afklaring af, hvilken linjeføring 
(oprindelige linjeføring, eller alternative S-løsning), der skal danne grundlag for selve projektet. Primo 
2014 orienteres det nye byråd om arbejdet med konkurrencegrundlaget, herunder konkurrencens 
forudsætninger og de hermed forbundne udfordringer. 
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C 3. Der arbejdes med udviklingen af området ved Justesens Plæne. Områdets fremtidige udformning 
og disponering afventer Naturstyrelsens vurdering vedrørende reducering af å-beskyttelseslinje. Der 
arbejdes samtidig med placering af et naturformidlingshus tæt ved den Blå Bro.      

C 4. Arbejdet med udvikling af området ved Brotoften / Støberigade, herunder afklaring af 
byggemulighederne er i gang. Der har været en positiv forhåndsdialog med Naturstyrelsen med henblik 
på en reducering af å-beskyttelseslinjer. Der afventes for tiden en konkret behandling i Naturstyrelsen. 
Efterfølgende udarbejdes der et udbud med henblik til salg af grunden. 

C 5. I de nye bydele Thors Bakke og Jens Otto Krags Plads er der ledige byggefelter. Der arbejdes aktivt 
og målrettet med muligheder for placering af fremtidig bebyggelse i de to områder. Der arbejdes 
ligeledes med en række andre tomme byggegrunde i midtbyen jævnfør kommunens arkitekturpolitik 
Hæfte 1. 

C 6. Udviklingen af fremtidens Randers Regnskov, Bioplanet Randers er organiseret og styret i Randers 
Regnskovs regi. Forvaltningen bidrager i projektudviklingen specifikt med udvikling af løsninger 
vedrørende naturinteresser, infrastruktur, samt sammenhæng og forbindelse til Randers Midtby. 
Udvikling af projektet er en løbende proces, hvor der arbejdes med forskellige etaper og tidsfaser. 

Epilog 
Alle de nævnte projekter / initiativer er på én eller anden måde knyttet til hinanden og forudsætter derfor en 
stram styring og koordinering. Udvikling af projekterne forudsætter en grundig belysning af midtbyens styrker 
og svagheder. Byens middelalderstruktur sætter en række begrænsninger, for eksempel i forbindelse med 
placering af store butiksenheder, men bidrager til gengæld med en række muligheder for spændene 
butiksindretninger i for eksempel fredede og bevaringsværdige bygninger. Samtidig åbner byens middelalder 
struktur op for spændende utraditionelle gåture med en perlerække af byhistoriske oplevelser, som 
sammenkobles med shopping-oplevelser. En fremtidig klimasikring af byen vil ligeledes have betydning for 
midtbyens udvikling og skabe grundlag for nytænkning i udviklingen af nye spændende projekter. I det videre 
arbejde med udvikling af Randers Midtby er oplysning og kommunikation et væsentligt element. Den 
kommende visionsproces for det nye byråd spiller en væsentlig rolle i det videre arbejde med midtbyens 
udviklingsprojekter. Forslagenes holdbarhed og succes forudsætter en solid politisk forankring.         

 


