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Formål 

Der er et stort ønske om at støtte udviklingen af detailhandel og aktiviteter i Randers midtby. Fra 

flere sider udtrykkes ofte kritik af parkeringsmulighederne i byen. Parkeringsmulighederne er 

naturligvis en vigtigt konkurrenceparameter for detailhandlen, men Cityforeningen vurderer også, at 

parkeringsforholdene er en af årsagerne til, at liberale erhverv på 1. sal i midtbyen flytter til 

kontorhuse uden for bymidten. Ligeledes modtager forvaltningen jævnligt henvendelser fra både 

borgere og politikere vedrørende emnet.  

Formålet med dette notat er at danne et overblik og en status over parkeringssituationen i Randers 

midtby, samt at belyse udfordringer hermed og opstille forslag til indsatsområder. 

Status 

I det centrale Randers er der samlet set ca. 2.300 offentlige parkeringspladser placeret på deciderede 

parkeringsområder, hvoraf ca. 600 er placeret indenfor centerringen. Hertil kommer ca. 1.300 

offentligt tilgængelige private pladser og ca. 400 andre parkeringspladser, hvoraf ca. 900 er placeret 

indenfor centerringen. Samlet set er der således et udbud af ca. 4.000 parkeringspladser i det 

centrale Randers, hvoraf ca. 1500 er placeret indenfor centerringen.  

De fleste af parkeringspladserne i Randers er terrænparkeringspladser. Der ligger dog et 

parkeringshus ved Fischersgade med ca. 500 parkeringspladser, ligesom der forskellige steder i byen 

er nogle mindre primært nyere parkeringsanlæg, der er placeret i kældre under bebyggelser. 

De store parkeringspladser er i vid udstrækning placeret langs centerringen. Der er en koncentration 

af pladser på Gasværksgrunden og Randers Regnskov syd for Viborgvej med mere end 800 pladser, i 

området ved Thors Bakke med ca. 500 pladser samt i det førnævnte parkeringshus ved Fischersgade 

med ca. 500 pladser. Disse tre områder udgør ca. halvdelen af parkeringspladserne i midtbyen. 

Figur 1 viser placeringen af private og kommunale parkeringsanlæg med offentlig adgang. I tabel 1 er 

størrelsen af de enkelte pladser vist. Foruden de oplistede pladser i Tabel 1 findes der en del 

kanstensparkering mv. både indenfor og udenfor centerringen. 
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Analyser udført af rådgivningsfirmaet Cowi for Randers Kommune i foråret 2013 viser, at antallet af 

parkeringspladser i Randers ligger nogenlunde på niveau med antallet i byerne Viborg og Aalborg. Set 

i forhold til arealet af midtbyområdet er parkeringsdækningen i Viborg og Aalborg omtrent den 

samme, mens dækningen i Randers er lidt større. Data for Aalborg, Viborg og Randers er 

sammenstillet i bilag 1. 

P-pladser i Randers midtby, placering 

 

Figur 1. Kort over kommunale og privatejede p-pladser 
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P-pladser i Randers midtby, antal 

1 Gasværksgrunden Kommunal 375 (gratis) 

2 Randes Regnskov Kommunal 371 (betaling, der er 
bagudbetaling på en del af 
pladserne) 

3 Brotoften Kommunal 200 (gratis) 

4 Trangstræde Kommunal 50 (betaling) 

5 Havnen Kommunal 75 (betaling) 

6 Fischersgade (p-hus) Privat 505 (betaling) 

7 Laksetorvet/Odinsgade Kommunal 149 (betaling) 

8 Odinsgården, Vestergrave Privat 42 (betaling) 

9 Gl. Polititorv, Blegdammen Kommunal 53 (betaling) 

10 Politigården Kommunal 61 (betaling) 

11 Østervold Kommunal 36 (betaling) 

12 Hospitalsgade Kommunal 19 (betaling) 

13 Burschesgade (p-kælder) Privat 62 (betaling) 

14 Burschesgade  Privat 28 (betaling) 

15 Jernbanegade/Vestervold Kommunal 55 (gratis) 

16 Vestertorv Privat 29 (gratis) 

17 Vestervold Kommunal 98 (gratis) 

18 Markedspladsen Mariagervej Kommunal 73 (gratis) 

19 Værket  Kommunal 112 (gratis) 

20 Toldbodgade Kommunal 55 (gratis) 

21 Tinghuspladsen Kommunal 19 (betaling) 

22 Thors Bakke Privat 224 (gratis 2 timer + 
betaling for 
langtidsparkering) 

23 Thors Bakke Kommunal 65 (gratis 2 timer + 
betaling for 
langtidsparkering) 

24 Thorsgade Privat 80 (betaling) 

25 Stemannsgade (p-kælder) Privat 30 (gratis 1 time) 
Tabel 1. Kommunale og privatejede p-pladser med angivelse af betaling (alle med offentlig adgang)  

               Numret til venstre refererer til kortet i Figur 1 

Udnyttelse – er der pladser nok? 

Metode  

For at skabe et overblik over udnyttelsen af parkeringspladserne er der anvendt forskellige metoder 

alt efter de analysemuligheder, der er på pladserne. 

For at skabe et overblik over udnyttelsen af de kommunale p-pladser med betaling er der udtrukket 

og analyseret data fra de kommunale parkeringsautomater. Data er udtrukket fra repræsentative 

uger samt stikprøver på øvrige uger for yderligere at kvalificere billedet. Det viser sig, at billedet er 

nogenlunde ens for de enkelte pladser i alle udtrukne uger. Derfor konkluderes det, at de tendenser 
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der er fundet giver et retvisende billede af, hvordan pladserne med betaling udnyttes. Bilag 2 viser 

grafisk, hvorledes de enkelte pladser med betaling udnyttes. 

Ved kommunale p-pladser uden betaling samt private pladser er vurderingen af udnyttelsen 

foretaget ved interviews med p-vagter samt repræsentanter fra private parkeringsfirmaer. Samtidigt 

er der, hvor det er muligt, set på data fra parkeringshenvisningssystemet.  

Data på parkeringshuset ved Fischersgade stammer fra konkret statistik fra ejeren. 

Analyse 

Den gennemsnitlige solgte parkeringstid på kommunale parkeringspladser er 84 minutter. En 

fjerdedel af alle bilisterne køber en p-tid på 30 minutter eller derunder. Halvdelen køber en p-tid på 

60 minutter eller derunder, mens tre ud af fire bilister køber en p-tid på 2 timer eller derunder.  

Da der er forudbetaling i p-automaterne1 vil bilisterne som hovedregel benytte p-pladsen i kortere 

tid end den tid, de har betalt for (for at undgå en p-afgift). Den "økonomiske belægningsgrad" på 

parkeringspladserne er derfor højere end den belægningsgrad man i praksis vil observere, hvis man 

foretager en tælling på p-anlæggene.  

Analysen af belægningen på de kommunale parkeringspladser med betaling viser, at den økonomiske 

belægningsprocent er ret forskellig på de forskellige pladser. Belægningsprocenten svinger på den 

enkelte plads hen over en gennemsnitlig ugedag. Belægningsprocenterne er typisk lidt højere om 

fredagen og om lørdagen er der en markant højere belægning, men i meget kort tid. Se evt. bilag 2. 

De mest belagte af disse pladser er Trangstræde (gennemsnitlig belægning på hverdage 73,8 %), 

Dytmærsken (gennemsnitlig belægning på hverdage 75,2 %), Vestergade (gennemsnitlig belægning 

på hverdage 57 %) samt Hospitalsgade (gennemsnitlig belægning på hverdage 57 %). Hertil skal 

regnes Laksetorvet der pt. på alle hverdag er meget optaget af kommunens medarbejdere og har en 

gennemsnitlig belægning på anslået over 80 %. 

På den enkelte dag kommer den økonomiske belægning på disse pladser i kortere tidsrum op over 

100 %, hvilket er muligt da nogle bilister betaler for mere tid end de udnytter. Konklusionen er, at der 

i perioder på disse pladser mangler parkeringskapacitet. 

De mindst belagte af de kommunale pladser med betaling er Havnen (gennemsnitlig belægning på 

hverdage 19 %) og det gamle Polititorv (gennemsnitlig belægning på hverdage 4 %). 

Data fra parkeringshuset viser, at der altid er ledig kapacitet her; oftest over 300 ledige pladser og 

altid over 200. Den gennemsnitlige belægningsprocent er på ca. 35 %. 

Observationer og dialog med den private aktør viser, at pladserne ved Thors Bakke er godt udnyttet, 

men med ledig kapacitet på alle dage. Observationer og dialog med parkeringsvagterne viser, at 

pladserne ved Jernbanegade/Vestervold, ved Vestertorv og ved Vestervold alle er godt udnyttet. Her 

                                                           
1
 Bortset fra på en del af pladserne ved Randers Regnskov, hvor der som et forsøg er indført bagudbetaling fra 

medio oktober 2013. 
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parkerer mange beboere fra de tilgrænsende beboelseskvarterer om eftermiddagen og aftenen. I 

løbet af dagen er der nogen ledig kapacitet, men i spidsbelastede situationer kan de være optagede.  

I midtbyen er der ud over de ovenfor analyserede pladser en del enkeltstående (eller små samlinger 

af) især kantstensparkering. Observationer og dialog med parkeringsvagterne viser, at der på 

almindelige hverdage stort set ikke er ledig kapacitet på disse pladser. Jo tættere pladserne er 

placeret på centrum (Sløjfen) og på koncentrationen af udvalgsvarebutikker jo højere er belægningen 

af disse pladser. 

Konklusioner 

Der viser sig en tydelig tendens, når der analyseres på udnyttelsen nemlig, at jo tættere man kommer 

på centrum (Sløjfen) og koncentrationen af udvalgsvarebutikker, jo højere er belægningen af 

parkeringspladserne. Især helt tæt på centeret i området omkring Dytmærsken, Trangstræde og 

Laksetorvet er kapaciteten ikke stor nok til at dække behovet. 

Generelt er der ikke megen ledig kapacitet på pladserne indenfor centerringen, men der er 

undtagelser. Især parkeringshuset i Fischersgade har ledig kapacitet, men det viser sig, at også 

Parkeringspladserne på Thors Bakke og Østervold har nogen ledig kapacitet. 

Mens pladserne inden for centerringen altså alle er relativt højt udnyttede i hverdagene, har p-

pladserne umiddelbart uden for centerringen stor ledig kapacitet. Overordnet set er der sådan set 

kapacitet nok, men meget af den ledige kapacitet er tilsyneladende ikke der, hvor bilisterne ønsker at 

parkere.   

Analyserne viser også, at enkelte p-pladser er fuldt belagt, mens andre lige i nærheden slet ikke 

benyttes i samme grad. Nogle pladser er altså meget lidt attraktive. Dette kan skyldes flere ting. Fx 

kan det skyldes,  

 at bilisterne ikke har kendskab til dem og ikke er opmærksomme på de 

parkeringsmuligheder, der er,  

 at grænsen for, hvor langt man vil gå fra parkeringspladsen er meget lav eller 

 at det er vanskeligt at finde fra parkeringspladserne til centrum, (Sløjfen). 

Fx er der kun 150 meter fra Parkeringshuset i Fischersgade, hvor der altid er ledig kapacitet til 

Dytmærsken, hvor der stort set aldrig er ledig kapacitet. Afstanden fra Østervold til Sløjfen er endnu 

kortere og afstanden fra Thors Bakke til Sløjfen er 2-300 meter.  

Figur 2 viser i overordnede linjer, hvorledes kapaciteten fordeler sig i byen. Som det fremgår, er der 

ledig kapacitet i den nordøstlige, den sydvestlige og den sydøstlige del af byen og meget begrænset 

kapacitet omkring de pladser, der ligger helt tæt på centrum. Især pladserne ved Trangstræde, 

Dytmærsken og Laksetorvet er udnyttet fuldt ud. 

For at forbedre parkeringsmulighederne i byen kan det konkluderes, at to forskellige typer tiltag kan 

være gavnlige. Nemlig:  
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1. at skabe mere kapacitet nær centrum (Sløjfen) og  

2. at gøre pladser med ledig kapacitet meget tæt på centrum (Sløjfen) mere attraktive. 

Parkeringskapacitet i Randers midtby 

 

 

Figur 2: Markering af parkeringskapaciteten i forskellige områder af Randers. Grøn = ledig kapacitet, gul = nogen ledig 

kapacitet, rød = begrænset ledig kapacitet, mørk rød = meget begrænset ledig kapacitet. 
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Anbefalede indsatsområder 
På baggrund af analysen er der opstillet fem indsatsområder. Indsatsområde 1 og 2 handler om 

forbedret kapacitet og indsatsområderne 3, 4 og 5 handler om, at gøre udvalgte parkeringspladser 

mere attraktive. 

1. Kommunes medarbejdere med p-licens til Laksetorvet henvises til Regnskoven 

Parkeringspladsen ved Laksetorvet er fuldt belagt – hovedsagelig af bilister fra kommunen med p-

licens. Hvis nogle af disse bilister henvises til parkeringspladsen ved Regnskoven eller Brotoften, som 

har stor ledig kapacitet, vil det i det daglige frigøre p-pladser inden for centerringen ganske tæt på 

centrum. 

Direktionen har besluttet med virkning fra medio februar 2014 at reducere P-licenserne til 

kommunens medarbejdere. Antallet af licenser er således reduceret med 20 % og samtidigt er 

gyldigheden ændret således, at det kun er halvdelen af licenserne, der er gyldige til parkering 

omkring Laksetorvet. Resten af kortene fritager for betaling på pladserne ved Regnskoven i 

sommermånederne (hvor parkering ved Regnskoven kræver betaling). Dette tiltag forventes at 

frigøre ca. 50 pladser dagligt omkring Laksetorvet.  

2. Tidsbegrænsning frem for betaling 

Det kan overvejes at indføre tidsbegrænsning i stedet for betaling på mere af den eksisterende 

kantstensparkering i midtbyen. Dette kan betyde større udskiftning. Hermed vil parkanter, som har 

ærinder af længere varighed, søge parkeringspladser uden for de centrale gader, hvilket vil lette 

trafikken i midtbyen.  

I forbindelse med budgettet for 2014-17 blev det med virkning fra 1. januar 2014 besluttet at indføre 

tidsbegrænsning fremfor betaling på 36 kantstenspladser på Østervold. Ordningen er indført som en 

forsøgsordning på 1 år. 

3. Skiltning / Gangruter 

Selve parkeringshenvisningen kan forbedres. Der kan arbejdes med forbedret vejvisning til de store 

vigtige pladser nær centrum. Specielt vejvisningen til parkeringshuset og til Regnskoven forbedres, 

men også til fx Laksetorvet (efter evt. frigørelse af kapacitet). Henvisningen kan eksempelvis gøres 

med specielt symbol for city-nær parkering eller lignende. 

Der kan laves parkeringshenvisning fra fx Trangstræde til parkeringspladsen ved Havnen og i 

parkeringshuset, som indbyrdes ligger med kort afstand. Det samme gælder for andre 

parkeringspladser inden for centerringen, hvor der med fordel kan henvises til andre pladser 

umiddelbart uden for centerringen.  

Der kan laves forbedret vejvisning til centrum fra parkeringshuset, Regnskoven og andre p-pladser 

med god ledig kapacitet. Dette kan ske ved, at der sættes ind i forhold til at gøre gangruterne mellem 

p-anlæg i periferien og midtbyen mere attraktive både vha. forbedret vejvisning og forskønnelse af 

ruten. Her er hospitalsgadeprojektet et godt eksempel. Mindre ambitiøse tiltag med fremhævning af 

gangruter og forbedret vejvisning vurderes også at have effekt. I den forbindelse vil det have stor 
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betydning at forbedre gangruterne mellem parkeringshuset i Fischersgade henholdsvis 

parkeringspladserne ved Thors Bakke med bymidten. 

4. Markedsføring 

Der arbejdes videre med det allerede etablerede samarbejde med Randers Cityforening og Randers 

Erhvervs- og Udviklingsråd omkring udvikling af tiltag til forbedring af informationen om parkering i 

Randers midtby både til borgere og kunder. Det er bl.a. ved deltagelse i udvikling af en App til 

smartphones under arbejdstitlen ”En Randers App”, hvori parkeringsinformationer indgår som 

væsentlig del. Ligeledes er der planer om en præsentation af forvaltningens nærværende arbejde 

med parkering for Randers Cityforenings medlemmer med den hensigt først og fremmest at formidle 

arbejdets resultater men også fremme en dialog, der forhåbentlig kan skabe grundlag for en gensidig 

forståelse af løsninger og muligheder for parkering i midtbyen. 

Statistik fra kommunens hjemmeside kan ligeledes give yderligere oplysninger, således at der kan 

skabes et mere detaljeret billede af, hvor mange der søger oplysninger om parkering via 

hjemmesiden. Er det hovedsagelig gæster udefra der besøger siden, eller er det lokale? Med 

baggrund i oplysningerne kan informationer på siden målrettes og gøre siden mere relevant. 

5. Bagud-betaling 

Det er implementeret bagud-betaling på p-pladsen ved Regnskoven. Forsøgsperioden startede i 

oktober 2013 og forsøget skal evalueres i foråret. Alle øvrige kommunale parkeringspladser er i dag 

med forudbetaling, som kræver, at parkanterne skal vurdere hvor lang tid, de skal parkere forud for 

deres ærinde. Cityforeningen vurderer, at det er et af de væsentligste problemer, idet kunder ofte 

tilkendegiver, at de skal skynde sig tilbage til deres bil inden billettens udløb. Cityforeningen 

vurderer, at medlemmer mister omsætning på den bekostning. Hvis forsøget ved Randers Regnskov 

bliver en succes kan der indføres bagud-betaling på alle betalingspladser efterfølgende. På den måde 

vurderes det, at betalingspladserne gøres mere attraktive. 

 

 

 

 


