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”Randers Midtby” Stabilisering og udvikling af Randers midtby, som det 
primære handels- og oplevelsescenter 
 
Baggrund 
Randers by er kommunens og nabokommunernes primære handels- og oplevelsescenter for op mod 
150.000 indbyggere. Randers by er derfor et væsentligt element i kommunens bosætnings- og 
udviklingspolitik. Derfor er det afgørende for kommunens udvikling, at Randers by står stærkt i 
konkurrencen med dels vore store nabobyer Aarhus og Aalborg, dels i forhold til de mindre byer, som 
Grenå, Hobro, Hadsten, Hammel m.fl..  
 
Desværre oplever Randers by for tiden, i lighed med andre større byer i Danmark, en mærkbar 
stilstand i byens detailhandelsliv. Årsagen til denne stilstand er ikke entydig, men en kombination af 
finansiel afmatning; ændringer i detailhandelsstrukturen og øget E-handel er medvirkende. En række 
tomme butikker afspejler tydeligt situationen. Randers by er kendt for sit gode og blomstrende 
handelsliv, og alle kan derfor kun være interesseret i at dette fastholdes. Derfor er det af stor 
betydning for byen og for kommunen, at der handles nu med initiativer, der kan være med til at 
vende denne udvikling.  
 
Ud over tomme butikslejemål findes der også en række tomme kontorlejemål placeret på 1. sal eller 
derover. Flere af disse lejemål har stået tomme i længere tid og er åbenbart vanskelige at leje ud 
igen. Byrådets klare mål er, at Randers by skal være levende og attraktiv at færdes i. Derfor skal der 
også tages initiativ til, at disse lejemål enten kan gøres mere attraktive for udlejning igen, eller 
ændres i anvendelse til for eksempel boliger.   
 
Forslag til initiativer 
Et bredt og åbent samarbejde på tværs af interesseorganisationer, ejere, butiksindehavere, 
erhvervsfolk, politikere, embedsmænd m.fl. er et fundamentalt element i udviklingen af nye idéer og 
projekter til gavn for midtbyen. Derfor foreslås det, at der dannes nogle fora, hvori der kan udvikles 
idéer til dels at løse aktuelle problemstillinger, som for eksempel nævnte tomme butikker og 
kontorlejemål, dels til at arbejde med nye, større eller mindre projekter, som kan bidrage til 
stabilisering og udvikling af Randers by.   
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Forslag til relevante emner / idéer i forskellige foras arbejde  
Etablering af en butiks- og erhvervslokalebank  
Randers by drives som et butikscenter 
Etablering af en midtbyfond 
Ny butiksstruktur for midtbyen 
Byens trafikstruktur og parkering 

 
Nævnte eksempler / idéer vurderes aktuelle på nuværende tidspunkt, men andre emner kan også 
være relevante. Umiddelbart ses der heller ingen begrænsninger i, hvilke for midbyen relevante 
emner der kan drøftes. De nævnte fora kan i denne forbindelse fungere som en slags rådgivende 
udvalg i de fremtidige politiske processer og beslutninger. Forvaltningen har gode erfaringer på det 
område med for eksempel Facadeudvalget for midtbyen og Bevaringsudvalget, som begge i dette 
tilfælde fungerer som rådgivende udvalg for Miljø- og Teknikudvalget.   

Etablering af en butiks- og erhvervslokalebank 
I de senere år er en række kontorerhverv flyttet ud af deres tidligere lejemål. Disse lejemål 
var typisk indrettet i ældre ejendomme på første sal og derover. Lejemålene blev ofte 
indrettet i tidligere boliger og er derfor utidssvarende indrettet. Placering i midtbyen 
medfører samtidig problematiske tilkørsels- og parkeringsforhold. Mange af disse 
kontorlejemål er derfor i de senere år flyttet uden for centrum, som betyder at Randers har 
en række tomme kontorlejemål, typisk placeret på 1. sal eller etager ovenover. Flere af disse 
lejemål har stået tomme i nogle år, og det har ikke været muligt at leje dem ud igen. 

   
Forvaltningen har i de senere år løbende modtaget ansøgninger om ændret anvendelse fra 
kontorerhverv til boliger. Da mange af disse kontorlejemål oprindeligt har været anvendt til 
boliger er det forholdsvist uproblematisk at ændre dem til boliger igen. For bygninger, der 
ikke tidligere har indeholdt boliger og udelukkende har været anvendt til erhverv, 
forudsætter det, at forholdene undersøges nærmere. Inden en omdannelse fra kontor-
erhverv til boligformål kan finde sted, er der en række forhold, der skal afklares. Her kan 
nævnes planforhold, opholds- og parkeringsforhold, bestemmelser i bygnings-reglementet, 
samt boligreguleringsloven. Overvejes det at ændre anvendelsen fra erhverv til boliger 
anbefales det at tage en uforpligtende snak med kommunen hurtigst muligt, og inden der 
træffes beslutninger. 

 
Som tidligere nævnt findes der i midtbyen også en række tomme butikslokaler, hvoraf nogle 
hurtigt udlejes igen, mens andre står tomme i længere tid. Alle har en interesse i, at tomme 
butikslejemål hurtigst muligt udlejes igen. I denne forbindelse foreslås det, at der dannes en 
slags butikslokale bank, hvori der ligger oplysninger om lokalernes størrelse, beliggenhed, 
ejer / administrator, lejeniveau, særlige forhold gældende for området, parkerings-
muligheder, nabobutikker, kundegrundlag, samt andre relevante oplysninger. Tilsvarende 
kan der samles oplysninger om mulige interesserede lejere, der måske har behov for en 
større eller mindre butik. Der kan også være tale om iværksættere, der har behov for et 
salgslokale. Tanken er at samle oplysningerne ét centralt sted, som kan danne grundlag for 
dannelse af et behovsnetværk. Der er ikke tale om at drive ejendomsmæglervirksomhed, 
men blot at samle relevante oplysninger, der er let tilgængelige og som hurtigt og 
uforpligtende kan formidles.      
Randers by drives som et butikscenter 
Idéen bag forslaget er at drive Randers midtby som et indkøbscenter på samme måde som 
for eksempel Randers Storcenter drives i Paderup. Det vil ikke være muligt at drive midtbyen 
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efter præcist samme koncept, som ligger bag Randers Storcenter, men delelementer vil være 
relevante at overføre til midtbyen. Her kan nævnes fælles åbningstider, fælles rådgivning og 
administration, fælles markedsføring, sikkerhed for et varieret butiksudbud o.l..  Ikke mindst 
fælles åbningstider og udvidede åbningstider vil bidrage til at gøre midtbyen mere attraktiv 
for byens besøgende. Tanken om drive midtbyen som et butikscenter knytter sig således 
også til den anden idé vedrørende etablering af en midtbyfond. Fonden kunne være med til 
at danne det økonomiske fundament for Randers bys CityCenter og i princippet drives efter 
storcenter konceptet.   
Etablering af en midtbyfond  
Forslaget går ud på at danne en fælles fond via faste årlige bidrag fra henholdsvis byens 
butiksdrivende og kommunen. Fonden kan finansieres for eksempel via en facadeafgift med 
et beløb, der beregnes efter butikkens facadebredde for benyttelse af offentligt vejareal til 
udstilling af varer. Randers kommune bidrager med et tilsvarende årligt beløb. Fondens 
midler øremærkes til idéer, projekter eller arrangementer m.m., som er med til at styrke og 
udvikle Randers by. Fonden administreres af Randers kommune / Randers City i samarbejde 
med f.eks. et midtbyforum bestående af repræsentanter for butiksejere / lejere, samt 
erhvervslivet m.fl.. Facadeafgiften, som grundlag for dannelsen af en fond er her nævnt som 
en mulighed, andre mulige løsninger foreslås drøftet med de involverede parter.  
Ny butiksstruktur for midtbyen   
Randers er en gammel købstad med en middelalderstruktur fra 1200 tallet. Samme struktur 
kan aflæses i dag, hvor flere markante gadeforløb er bevaret. Gadestrukturen sammen med 
de mange gamle huse er med til at skabe det særlige miljø, der gør en tur i Randers by til en 
oplevelse. Nyere byer, som for eksempel Herning og Silkeborg, kan ikke byde på tilsvarende 
oplevelser. Men middelalderbyen skaber samtidig en række udfordringer for detailhandels-
livet. Der er mange snævre gader, som betyder dårlige adgangsforhold for biler, og der er 
vanskelige parkeringsforhold i de centrale dele af byen. Uden nedrivning af flere bygnings-
komplekser forhindrer denne struktur også, at der kan indrettes f.eks. store udvalgsvare-
butikker på mere end 1500 m2 i de centrale bydele. I de nye bydele, Thors Bakke og Jens 
Otto Krags Plads, er det til gengæld muligt at placere større butiksenheder, og i bydelene 
findes der samtidig også bedre parkeringsforhold. Placering ved centerringen skaber større 
tilgængelighed for biltrafikken.  

 
Byens særlige struktur skal danne grundlag i den videre planlægning af midtbyens 
detailhandelsudvikling, således at de mindre butiksenheder i de centrale bydele forbeholdes 
mindre butikker, mens de store butiksenheder placeres i de nye bydele Thors Bakke, Jens 
Otto Krags Plads og på sigt på sydsiden af vandet.  De centrale bydele i Randers er velegnet 
til at rumme butikstyper med et vareudbud, som for eksempel findes i Aarhus’ 
Latinerkvarter. Gader som Houmeden, Rådhusstræde, Torvegade, Sct. Mortens Gade, 
Burschesgade, Kirketorvet, Middelgade og Brødregade er oplagte gader, som kan rumme 
sådanne butikstyper. Her skal også byfornyelse tænkes ind, for eksempel er karréen ved 
Kirketorvet / Vester Kirkestræde nødlidende og trænger til istandsættes og fornyelse. Enkelte 
steder i nævnte område er det muligt at placere større butikker som ankerbutikker, der er 
med til at tiltrække kunder. Typiske ankerbutikker kan være et Føtex, eller en større 
udvalgsmærkevarebutik.  På sigt er det afgørende for detailhandelen i midtbyen, at der 
etableres et overdækket butikscenter på ikke under 20.000 m2, for eksempel ved 
busterminalen. Der arbejdes med planer om en renovering og udvidelse af Slotscentret. En 
aktivering af Randers Midtpunkt skal i denne forbindelse tænkes ind. Et renoveret udbygget 
Slotscentret / Randers Midtpunkt vil danne en slags 1. etape i et fremtidigt butikscenter ved 
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busterminalen. Det vil være muligt at forbinde centrene med hinanden i ét 
sammenhængende forløb / butiksstrøg fra Rådhusstræde / Slotsgade langs Østervold, 
henover Dytmærksen til busterminalen. Brødregade afgrænser den vestlige side af det 
fremtidige center og danner samtidig en ideel udendørs / indendørs shopping ”sløjfe”.  
Byens trafikstruktur og parkering  
Randers bys trafikstruktur er ofte emne for en livlig debat. Trafikstrukturen i byen er en 
udfordring, fordi byen ikke er planlagt til biltrafik og derfor er svært tilgængelig. Byens 
tilgængelighed og trafikforhold er grundlag for diskussioner henholdsvis for og imod en 
begrænsning af biltrafikken i midtbyen. På den ene side peges der på, at butikslivet ikke kan 
overleve, hvis ikke bilerne kan køre ind i de centrale dele af midtbyen og parkere tæt ved 
butikkerne. På den anden side peges der på, at flere biler i de centrale dele af midtbyen 
skaber utryghed, begrænser udfoldelsen af byliv og gør midtbyen mindre attraktiv at opholde 
sig og færdes i. Debatten bør i denne forbindelse også ses i sammenhæng med et andet 
aktuelt emne, nemlig parkeringsforhold i bymidten. 

 
Udfordringen er, om der kan skabes tryghed og et attraktivt byliv i midtbyen samtidig med, 
at bilernes tilgængelighed øges, og skaber grundlag for flere biler i de centrale bydele. Er der 
dårlige parkeringsforhold i midtbyen, som mange nævner, eller er det bare noget man har 
talt om i over 50 år uden en nærmere undersøgelse? Hvilken betydning har byens middel-
alderstruktur og parkeringsforhold for detailhandlen? - herunder hvilke butikstyper påvirkes i 
positiv eller i negativ retning? Hvordan kan cyklisternes og de gåendes forhold forbedres? 
Der hersker således mange myter om nævnte emner, derfor bør der iværksættes en grundig 
analyse og undersøgelse af midtbyens trafikforhold, det gælder både for biler, cyklister og 
fodgængere. En analyse vedrørende parkeringsforhold er under udarbejdelse. Nævnte 
undersøgelser og analyser skal således danne grundlag for en sober, bred debat og 
efterfølgende holdbare løsninger.  

 
Det videre arbejde  
Enkelte af de nævnte emner / idéer er forholdsvis uproblematiske at igangsætte. Det gælder for 
eksempel etablering af en butiks- og erhvervslokalebank, hvor udgangspunktet er, hvordan tomme 
butiks- og erhvervslokaler i midtbyen igen kan lejes ud eller ændres til anden anvendelse. I første 
omgang foreslås det, at der arrangeres et informationsmøde, hvor repræsentanter fra ejere, lejere, 
ejendomsadministratorer, rådgivere, ejendomsmæglere, advokater, arkitekter og ingeniører, 
inviteres. På mødet drøftes situationen og mulige løsninger, herunder forslag til etablering af en 
arbejdsgruppe. Det videre arbejde med de øvrige nævnte emner / idéer forudsætter nogle politiske 
afklaringer og beslutninger. Det gælder grundlag og forudsætninger for følgende:  

• Randers by drives som et butikscenter 
• Etablering af en midtbyfond 
• Ny butiksstruktur for midtbyen 
• Byens trafikstruktur og parkering 

Der efterlyses dels en tilkendegivelse vedrørende nævnte emner / idéer, herunder igangsætning af 
nævnte undersøgelser / analyser m.m., dels en beslutning om organisationsstrukturen, herunder 
repræsentation af erhvervsgrupper, interessegrupper / organisationer, brancher, foreninger m.m. i 
diverse fora.     


