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Forord
Randers Byråd vil skabe vækst og udvikling i hele vores kom-
mune - fra Havndal i nord til Langå i syd. Vi vil gøre det på en 
måde, så vi tager hånd om alle kommunens borgere og ska-
ber de fysiske rammer, som de efterspørger og har brug for. 
Men vækst og udvikling kommer ikke af sig selv. Forandring 
drives af viljen til forandring, udvikling og fornyelse - den vil-
je har vi i Randers Kommune!

Randers Kommune står i en virkelighed, hvor vores økono-
mi, sundhed, uddannelsniveau og demografi udfordrer os. 
Derfor skal Planstrategi 2014 være vores fælles rettesnor for, 
hvor vi skal hen med vores planlægning. Det skal være en 
planlægning, som understøtter vækst og udvikling i Randers 
Kommune, men som også virker som katalysator for liv og 
engagement i vores byer og nærområder.  

Den fælles rettesnor er ikke blot byrådets, det er også bor-
gernes, investorernes og virksomhedernes, fordi vi alle i fæl-
lesskab er med til at konkretisere strategien og virkeliggøre 

planerne for vores fælles fremtid. Netop samarbejde og fæl-
lesskaber er afgørende for at realisere den fysiske udvikling 
af vores byområder og for at sikre et bredt ejerskab til plan-
lægningen. 

Planstrategien har til formål at give overblik over den plan-
lægning, der skal gennemføres i planperioden.  Planstrate-
gien er udarbejdet på baggrund af byrådets vision, der viser 
vejen for Randers Kommune frem mod 2021. Planstrategien 
er også byrådets strategi for lokal Agenda 21, der beskriver, 
hvordan vi i al vores planlægning arbejder med bæredygtig-
hed, klima og miljø.

Planstrategien viser frem for alt vejen frem for den fysiske 
planlægning i Randers Kommune. En vej mod en fremtid, 
hvor Randers Kommune fortsat står stærkt, og hvor vores 
potentialer for udvikling udnyttes fuldt ud.

Claus Omann Jensen
Borgmester



Alle kommuner er forpligtet til at udarbejde en 
planstrategi. Planstrategien er den overordne-
de plan for, hvordan byrådet vil arbejde med 
Randers Kommunens strategiske og fysiske 
udvikling i den kommende planperiode. Plan-
strategien er en del af det danske plansystem, 
og skal ifølge planloven indeholde:

• Kommunalbestyrelsens vurdering af og 
strategi for udviklingen i kommunen

• En redegørelse for planlægningen siden 
sidste kommuneplanrevision

• Svar på hvilke dele af kommuneplanen, der 
revideres frem mod Kommuneplan 2017 

Planstrategien er udarbejdet på baggrund af 
byrådets visionsproces. 

Hvad er en planstrategi?
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Indledning

Randers Kommune
Randers by er Danmarks sjette største by, og Randers 
Kommune er landets syvende største kommune. Samtidig 
har Randers Kommune en ideel placering. Her er kort af-
stand til både Aalborg og Aarhus, og der er motorvej lige 
udenfor døren. 
Randers Kommune ligger i den ene af Danmarks to væk-
stregioner – den østjyske vækstregion, som er centreret 
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omkring Aarhus. Det forudses, at der i denne region fort-
sat vil være vækst, og at antallet af indbyggere vil vokse. 
Tilvæksten i antallet af indbyggere forudses at ville ske 
spredt fra Randers by i nord, til Horsens og Skanderborg i 
syd. Og med en placering som én af perlerne på ’det store 
motorvejs H’ er der i den grad muligheder for at skabe 
yderligere vækst og udvikling.

Randers bys placering medfører ikke bare, at det er nemt 
at komme til og fra byen. Det er også nemt at bo i vores 
kommune og arbejde i både Randers by men også i Aal-
borg og Aarhus - Jyllands største arbejdsmarkeder.

I de senere år har vi som nogen af de få, kunne fastholde 
en positiv befolkningstilvækst. Randers Kommune har et 
stort potentiale for at tiltrække virksomheder og  skabe en 
positiv erhvervsudvikling, der kan danne grundlag for in-
vesteringer, arbejdspladser og dermed større bosætning.
Men med dette potentiale følger forpligtelsen til at udnyt-
te det - til at ville udviklingen. Det vil vi i Randers Kommu-
ne!

Derfor skal vi ikke blot læne os tilbage og sole os i vores 
ideelle lokalisering. For Randers Kommune skal være i be-
vægelse, udvikle og forny sig, hvis vi ikke skal tabe terræn 
til mange andre byer omkring os, som også arbejder på at 
tiltrække investeringer og skabe udvikling.  



Randers Kommune har 96.000 indbyggere og 
har haft en positiv befolkningsudvikling i peri-
oden 2008-2013.

Antallet af indpendlere er steget med 28 pct. 
over de seneste ti år. Det er specielt indpend-
lingen fra Aarhus, der er steget. Andelen af de 
25-64 årige med en erhvervsfaglig uddannelse 
er relativ høj, men blot 70 pct. af de 25-64 åri-
ge har en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse.

Der er 40.874 arbejdspladser i Randers Kom-
mune, hvilket svarer til 82 pr. 100 indbyggere 
mellem 25-64 år. Antallet af arbejdspladser er 
faldet med 3,1 pct. i perioden 2010-2012. I den 
private sektor er mange beskæftigede inden for 
fødevaresektoren, møbler og beklædningsin-
dustrien og indenfor byggeriet. Jobskabelsen i 
de nye virksomheder er relativ høj, men overle-
velsesraten  for opstartede virksomheder er lidt 
lavere end i hele landet.

Fakta om Randers Kommune
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Vi skal derfor fortsat udvikle Randers Kommune og ar-
bejde med de fysiske rammer for bosætning og erhverv.
Det er vigtigt, at vi i Randers Kommune tager vores posi-
tion alvorligt og arbejder målrettet med vores måde, hvor-
på vi omtaler os selv. Vi skal arbejde for at skabe grobund 
for investeringer og vækst i Randers Kommune. 

Randers by skal være kommunens vækstcenter – ingen 
tvivl om det – 2/3 af kommunens borgere bor her. Men 
Randers som by er afhængig af det omkringliggende land-
distrikt, ligesom det omkringliggende landdistrikt er af-
hængig af byen. Denne gensidige afhængighed gør, at vi 

skal prioritere vores ressourcer rigtigt – så den udvikling, 
vi sætter i gang i Randers by, også påvirker resten af kom-
munen positivt.

Vi ønsker, at alle kommunens byer og lokalsamfund skal 
have mulighed for at udvikle og udnytte det enkelte områ-
des særlige potentialer og kvaliteter.

Vi skal udnytte, at vi har en fordelagtig beliggenhed i for-
hold til infrastruktur. Vi skal også udnytte potentialet til at 
udvikle et attraktivt bymiljø, som kan stå stærkt i konkur-
rencen om at tiltrække virksomheder og andre aktiviteter, 
der kan bidrage til en endnu bedre Randers Kommune.  
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”I en globaliseret verden bliver stilstand hastigt 
til tilbagegang, fordi der er mange andre steder 
i verden, hvor engagement i udvikling og vækst 
er stærkt. Konkurrencen vil uafvendeligt sørge 
for, at de der tager den med ro, bliver fremti-
dens tabere. Derfor er der alle mulige grunde til, 
at der bliver sat fokus på vækst og vækstkultur.” 

Professor Christian Wichmann Matthiessen, Kø-
benhavns Universitet -  ”Vækstkulturens DNA”, 
RegLab 2014.
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Randers som katalysator
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Randers midtby er hele kommunens levende centrum og 
skal styrkes for fortsat at summe af liv og tilbyde et attrak-
tivt handels- og kulturliv. Det er afgørende, at bymidten og 
de faciliteter og funktioner, der findes her, udvikles. En sam-
menhængende midtby, hvor vandet og åen er integrerede, 
og hvor der skabes investeringer og byudvikling, skal være 
med til at løfte hele kommunen. Her skal være tilbud om 
oplevelser både inde og ude, med fokus på de eksisterende 
kvaliteter og på de nye muligheder.

Midtbyen skal i højere grad end i dag være et sted, hvor 
man både bor, arbejder og handler. Omdannelsen mod en 
fremtidig midtby med øgede investeringer, byggeri, handel 
og byliv vil være omdrejningspunktet for den ene af temare-
visionerne af kommuneplanen.

Den planlægning, som skal startes op, skal være med til at 
afdække de mange uudnyttede muligheder, der ligger i at 
åbne Randers by op mod vandet, i at omdanne de bynære 
havnearealer og i at integrere de nye områder med midt-
byen. Randers bymidte skal være et sted, hvor der er liv, og 
hvor der skabes oplevelser. Oplevelsesspektret skal være 
sammensat af både uforpligtende byrumsaktiviteter og 
mere kommercielle tilbud som handel, caféliv, og turistat-
traktioner som Randers Regnskov og kunstmuseet.

Men vi skal bruge vores uderum til andet og mere end at 
shoppe og gå på café. Her skal være plads til fysisk aktivitet 
og leg, og her skal være flere uformelle opholdssteder i by-
ens rum. Vi skal skabe sammenhæng i Randers by og plads 
til ophold og aktivitet. 

Ved at opfordre til ophold i byens rum forlænger vi den tid, 
personer opholder sig i bymidten, og dermed skaber vi et 
mere levende, imødekommende og attraktivt bymiljø. Vi vil 
så gerne have, at folk bliver fem minutter mere, ikke kun for 
at handle, men også for at opleve byens nerve og summen-
de liv. Vi vil desuden arbejde med detailhandlen og dens 
struktur for at ruste Randers til fremtiden.
 
Det skal være nemmere at færdes i den bilfri Sløjfe i Randers 
midtby, som samtidig skal tilbyde nære og attraktive par-
keringsforhold. En attraktiv Randers midtby med et bredt 
udbud af handlemuligheder, oplevelser og kulturtilbud er et 
plus for alle kommunens borgere uanset bopæl.

Vi vil i arbejdet med Randers midtby og skabelsen af nye 
byrum, forbindelser og byliv lægge vægt på en proces, der 
involverer ikke kun politikere og investorer, men også de 
borgere, som byen er til for, og som lever deres liv i den. 
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Vi vil arbejde for at :

• Åbne Randers midtby op mod vandet og skabe et for-
bedret grundlag for byliv og investeringer

• Binde Randers by sammen på tværs af Gudenåen og 
fjorden, så de to bydele bliver aktive og rekreative 
elementer i byen

• Afdække mulighederne for omdannelse og udvikling  
af Randers midtby gennem en arkitektkonkurrence

• Skabe en samlet overordnet planlægning for midtby-
ens omdannelse og udvikling mod havn og å

• Sikre, at gæster i Randers by får en helhedsoplevelse 
ved at lave forbindelser på tværs af byen, der indby-
der til ophold og til aktivitet

• Fortætte med boliger i Randers midtby – flere bebo-
ere giver flere mennesker på gaden og bidrager der-
med til et mere levende bymiljø

• Revidere detailhandelsstrukturen for at styrke han-
delslivet i hele Randers Kommune

• Understøtte erhvervsudviklingen i hele kommunen
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Stort udbud af detailhandel
For at sikre en levende bymidte i Randers er det vigtigt, at 
der er et levende handelsmiljø. Derfor er bymidten første 
prioritet, når det handler om placering af detailhandel. Ran-
ders bymidte er attraktiv for handlende, fordi den tilbyder et 
bredt udvalg af detailhandel i alle kategorier, alene i midtby-
en er der over 300 butikker, og sådan skal det fortsat være.

Men hvis Randers skal kunne tiltrække handlende, ikke 
bare internt i kommunen, men også fra nabokommuner-
ne, skal byen også kunne tilbyde attraktive placeringer for 
alle typer butikker - både de små og de der kræver mere 
plads. De store udvalgsvarebutikker ligger i midtbyen el-
ler i aflastningscenteret i Paderup, når det ikke er muligt 
at placere dem i bymidten. Derfor er det vigtigt, at også 
aflastningscenteret bevares. Vi vil planlægge for 3 udvalgs-
varebutikker på over 2000 m2 i planperioden. Butikker over  
2000 m2 kan placeres i bymidten, hvor der er flere mulighe-
der, eller såfremt der åbnes op for det i planloven i aflast-
ningscenteret i Paderup. 
 
I lokalsamfundene skal den lokale detailhandel hovedsage-
ligt bestå af dagligvarebutikker.  Her er det vigtigt, at det 
er nemt at klare de daglige indkøb tæt på boligen, både af 
hensyn til at mindske brugen af bil til daglige gøremål og af 
hensyn til at bevare lokalsamfundene som attraktive steder 
for bosætning. Vi vil i det omfang, det er realistisk, arbejde 
for at bevare adgang til dagligvarehandel i hele kommunen.

Erhvervslivet og uddannelse
Randers Kommune er med sin placering et attraktivt sted 
for virksomheder, både i forhold til infrastruktur og by-
funktioner. Vi vil arbejde for at udnytte begge dele endnu 
bedre.

Business Region Aarhus består af 11 kommuner. 
Randers Kommune blev medlem i maj 2012. 

Business Region Aarhus dækker et område med 
et befolkningsgrundlag på over 800.000 indbyg-
gere. 

Det tværgående samarbejde supplerer de en-
kelte kommuners indsatser for udvikling af egne 
styrker, så den erhvervsmæssige mangfoldighed 
øges, og løfter hele den funktionelle byregions 
attraktivitet for erhvervslokalisering, bosætning 
og turisme. 

Udvikling af velfærdsteknologi og styrkelse af 
produktionsvirksomheder er to væsentlige ind-
satsområder for Business Region Aarhus, som 
desuden samarbejder inden for byudvikling og 
infrastruktur, tiltrækning af arbejdskraft, fødeva-
reområdet, cleantech, ICT m.m. 

Business Region Aarhus
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Erhvervslivet i Randers Kommune skal ses i sammenhæng 
med vækstregionen omkring Aarhus og de mange tusinde 
arbejdspladser i dette område. Derfor er Randers Kom-
mune også med i Business Region Aarhus, som vil skabe 
vækst og arbejdspladser gennem igangsættelse af tværgå-
ende projekter i fælles interesse. Regionen betragtes som 
ét erhvervs-, bosætnings- og arbejdskraftområde med 
bedre ressourceudnyttelse og bedre adgang til medfinan-
siering af udviklingsaktiviteter. Det skal vi udnytte! 

I Randers Kommune skal vi koble erhvervsliv, uddannelse 
og forskning. Randers har modsat mange andre kommu-
ner, fordel af at have to store universiteter i sin nærhed. 
Uddannelsesinstitutionerne er med til at skabe grobund 
for iværksættere og produktudvikling og bidrager til 
erhvervslivet i Randers Kommune. Arbejdspladser og 
uddannelse er nogle af hjørnestenene i at sikre en stabil 
befolkningsudvikling. Vi vil arbejde for, at der i midtbyen 
er fokus på at skabe gode forhold for studerende ved at 
skabe attraktive boliger og opholdspladser. 

I forhold til erhvervslivet vil vi fortsat sikre, at der er et 
stort udbud af lokaliseringsmuligheder, hvad enten det er 
nye kontorer, fabrikker, eller domicilbyggerier.

Bosætning og vækst
Randers Kommune er et spændende og centralt sted at bo, 
og det vil vi gerne have flere til at gøre. Byrådet har en vi-
sion om, at Randers Kommune i 2021 skal have mange flere 

Åbne byen op mod vandet

Bolværkslinien

Mulig vestforbindelse

Byudviklingsmulighed

Byudviklingsmulighed

Byudviklingsmulighed

Maritim Bypark Tronholmparken

Randers Regnskov

Hvidemølleområdet

Nyt Center

Busterminal

Jens Otto Krags plads

Thors Bakke

Middelalder gadenet

indbyggere. Derfor skal der satses på at fastholde vores ind-
byggere og tiltrække nye, og der skal etableres mange flere 
boliger i Randers midtby.

Men hvordan tiltrækker vi nye indbyggere? Undersøgelser 
viser, at det afgørende for, hvor folk bosætter sig, er, om man 
har familie i området, afstanden til arbejde og arbejdsmar-
ked eller studiested, infrastrukturen i området samt det at-
traktive bymiljø og selve boligen. 

Omdannelsen af Randers midtby mod et attraktivt sted at 
bosætte sig,  arbejde og studere, skal skabe grobunden for 
en befolkningstilvækst. En attraktiv Randers bymidte kan 
også skabe forudsætning for bosætning i resten af kommu-
nen. Parcelhuskvarteret og landsbyerne bliver særligt attrak-
tive, hvis der inden for kort afstand findes et attraktivt bymil-
jø med storbyfunktioner. Det er her, at Randers Kommune 
skal markere sig.
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Det betyder ikke, at byen ikke skal udvikle sig, for det skal 
den. Men udviklingen skal ske i respekt for den kulturarv, 
som er i Randers by. Om det er middelalderbykernen eller 
industriarkitekturen på havnen - så fortæller det historien 
om byens udvikling, og når man bevæger sig igennem 
byen, fornemmes byens identitet og historie som købstad 
og som industriby.

Vi skal passe på alle vore byers identitet og historie, og 
derfor skal vi, hver gang vi skal udvikle eller omdanne et 
område, have de stedsbundne kvaliteter for øje og sikre, 
at udviklingen sker i respekt for kulturarven det pågælden-
de sted. Netop ved at bygge på de eksisterende kvalite-
ter, selv om vi ændrer på byrum, aktiviteter og bygninger, 
sikrer vi en autentisk udvikling, hvor Randers Kommune 
vedbliver at være Randers Kommune, og hvor byerne har 
deres historie med sig.

Naturen helt tæt på
Vi skal trække det grønne og det blå ind i byerne. Med  re-
kreative rum, parker og landskabskiler skal vi også i byerne 
kunne følge årstidernes skiften, vandets ebbe og flod, vin-
dens susen eller stilheden i skyggen under bøgetræerne. 

Vi skal i byerne kunne kigge ud over landskabet og opleve 
de store vider som kontrast til den til tider tætte bebyg-
gelse, og vi skal frem for alt have adgang fra byerne til de 
storslåede landskaber, der omgiver os. 

En levende og aktiv Randers bymidte skaber også grundlag 
for et varieret udvalg af boligtyper, både i byen og på lan-
det, der tiltaler et bredt udsnit af unge familier, der ofte står 
overfor at skulle etablere sig. 

Vi skal sikre attraktive rekreative muligheder i kanten af vo-
res byer gennem let adgang til skov og andre naturoplevel-
ser. Dette vil bidrage positivt til Randers Kommunes tiltræk-
ningskraft som bosætningssted.

Randers Kommunes særlige kendetegn skal desuden gøres 
endnu mere attraktive. Det gør vi ved at udnytte det fanta-
stiske landskab langs Gudenåen, den hyggelige middelalder-
bykerne med det attraktive butiksliv og det aktive kulturelle 
miljø endnu bedre, end vi gør i dag.

I Randers Kommune har vi allerede nu et bredt udbud af 
forskelligartede boliger, men hvis vi skal sikre en stigende 
befolkningstilvækst, skal vi fortsat tilbyde mange forskellige 
muligheder for at bygge og bo. Det er derfor vigtigt, at vi i 
kommuneplanen sikrer, at der fortsat er et stort udvalg af 
investerings- og byggemuligheder.

De stedsbundne kvaliteter
Randers er en by, der kan spores langt tilbage i Danmarks 
historie. Mange af byens helt særlige kvaliteter ligger i den 
lange historie som bosætningscentrum. Derfor er det vig-
tigt, at vi bygger videre på de kvaliteter, fortiden har givet 
byen. 
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Nærheden til naturen fra byerne er noget af det, der ken-
detegner Randers Kommune, og som er vigtigt at fasthol-
de og udbygge. Ved at åbne Randers by op mod vandet 
og generelt sikre forbindelserne fra vores byer og ud i 
naturen, gør vi byerne mere attraktiv og naturen mere 
tilgængelig. Vi skal udnytte, at Randers Kommune ligger i 
et naturmæssigt og landskabeligt knudepunkt med enge, 
kuperet terræn, bakker, fjord og å. Få steder i landet har så 
forskelligartede naturoplevelser som Randers Kommune. 

Ambitionen om at forbinde natur og by gælder for alle 
byer i Randers Kommune. Nærhed og adgang til natur og 
landskaber skaber bedre byer, og det skal vi udnytte bed-
re.

Nemt at komme fra A til B
Det skal være nemt at komme rundt i Randers midtby til 
fods, at tage cyklen til arbejde og at komme til Randers by 
med offentlig transport. Samtidig skal vi hele tiden forbed-
re adgangen til omverdenen. Vi vil arbejde med infrastruk-
turen, både i form af forbindelser over fjorden, cykel- og 
gangstier og i form af kollektiv transport som busser og 
letbane.

Hvis det er nemt at komme til, fra og rundt i Randers 
Kommune, kan vi styrke Randers’ rolle som en attraktiv 
bosætningsby for både Aalborg og Aarhus, hvor langt 
hovedparten af landsdelens studie- og arbejdspladser be-
finder sig. Samtidig vil høj mobilitet og stærk infrastruk-
tur kombineret med den attraktive placering midt mellem 

Aalborg og Aarhus kunne tiltrække mange forskellige ty-
per erhvervsvirksomheder. 

Forbindelser på tværs af fjorden og Gudenåen skal give 
større mobilitet internt i Randers by og skabe et bedre 
flow i trafikken, samtidigt med at det skal skabe mulighed 
for byudvikling.  Vi arbejder for forbindelser over fjorden 
både inde i Randers by og mod øst i form af planlægning 
for en ny østbro. Dette er med til at fremtidssikre infra-
strukturen i Randers Kommune. 

Det skal desuden være attraktivt at bevæge sig til fods el-
ler på cykel i Randers Kommune, for vi vil gerne have vores 
borgere til at bevæge sig mere, samtidig med at vi mind-
sker CO2-udslippet og trængslen i byen. Det kan vi under-
støtte ved i kommuneplanen at sikre muligheden for at 
udbygge stinetværket, både i byen og på landet.

Den kollektive trafik skal være med til at sikre mobiliteten 
i kommunen og sammenhængen til vores store nabobyer. 
Randers er med i den overordnede jernbaneplanlægning, 
og vil også fremover have nem adgang til de andre danske 
storbyer. 

Derudover arbejder vi i Randers Kommune med at forbed-
re forbindelsen til Aarhus gennem planlægningen af letba-
nen, som på sigt vil nå til Randers by. Der vil dog gå mange 
år, før det vil ske, men det skal ikke afholde os fra at tænke 
kreativt. Derfor skal vi styrke busdriften mellem Randers 
by og Aarhus med udgangspunkt i konceptet ”tænk letba-
ne – kør bus”.
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Naturen og landet som kvalitet 
Ligeså afgørende byerne er som katalysatorer for udvik-
lingen i hele kommunen, ligeså afgørende er det åbne 
land for oplevelsen og for det liv, der leves både i byer og 
landsbyer. 

I Randers Kommune er vi beriget med en varieret natur og 
et omskifteligt landskab. Fra svungne ådale, storbakkede 
landskaber og til flade sletter ud mod Kattegat. Byernes 
og landsbyernes nærhed til natur og landskab er noget af 
det, der gør vores egn speciel. Det skal vi værne om og 
være med til at udvikle i respekt for flora og fauna. 

Vi har i Randers Kommune store ambitioner for vores na-
tur og landskab. De potentialer og muligheder, som ligger 
her, skal understøtte udviklingen af Randers Kommune 
som helhed. Vi skal sikre de oplevelser og kvaliteter, som 
det åbne land giver til os alle. Jo bedre vi kender og er be-
vidste om de kvaliteter, der er i vores natur og landskaber, 
jo bedre kan vi også udnytte de potentialer, der ligger i det 
åbne land i forhold til bosætning og erhverv.

Vi vil arbejde for at:

• Udnytte de store potentialer, der ligger i det åbne 
land

• Udvikle det blå bånd (Gudenåen og Randers Fjord)
som et oplevelses- og aktivitetsområde med stor fo-
kus på at beskytte og udvikle naturen

• Understøtte Randers Regnskovs fortsatte udvikling.
• Skabe grundlag for, at borgere i landsbyer og lokalbyer 

kan lave deres udviklingsplaner på et oplyst grundlag
• Værne om og formidle de store kvaliteter, som ligger i 

vores natur og landskab
• Gennemgå og forbedre kvaliteten af kommunepla-

nens udpegninger i og retningslinjer for det åbne land
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Det blå bånd som løftestang for 
udvikling
Vi er i Randers Kommune begunstiget af, at der flyder et  blåt 
bælte i form af Gudenåen og Randers Fjord igennem vores 
kommune. Netop her er der et stort uudnyttet potentiale, 
som vi arbejder på at forløse i samarbejde med aktører, 
interessenter og ildsjæle. Målet er at skabe gode oplevelser  
og aktiviteter for os som borgere, men også for vores gæster. 

Gudenåens vand flyder fra Tinnet Krat i Vejle Kommune til 
Randers Bro. Det lange stræk over de mange kommune-
grænser udfordrer helhedstænkningen for Gudenåen. Der-
for er det vigtigt, at vi er med, når vi arbejder på tværs og 
forsøger at samle Gudenåen som et helt oplevelsesrum og 
en turistdestination.

I Gudenådalen ligger Randers Regnskov som en på alle må-
der unik oplevelse, som til stadighed skal udvikles som op-
levelsesfyrtårn. Vi vil derfor understøtte Randers Regnskovs  
etapevise udbygning ud på Hvidemølleområdet og videre ud 
i Gudenådalen. 

Gudenåen løber ud i Randers Fjord, som også rummer na-
tur med et stort potentiale på flere områder. Fjorden har på 
store strækninger karakter af en flod og munder ud i Katte-
gat i et vadehavslignende område ved Udbyhøj. Dette gør, 
at dyre- og plantelivet er specielt, og potentialerne for ople-
velser i naturen og landskabet er store. Der arbejdes derfor 
med at udvikle hele Randers Fjord og området omkring til 
en naturpark. Dette betyder, at der arbejdes på at forbedre 

adgangen til fjorden og til de oplevelser og aktiviteter, som 
fjorden giver mulighed for, samtidig med at naturkvaliteten 
fortsat skal højnes i området. 

Fra Langå til Udbyhøj vil vi gennem ådalen og fjorden ska-
be et oplevelsesbælte af høj kvalitet. Vi vil forløse områdets 
potentiale og udnytte de stedbundne kvaliteter. Grundlaget 
for dette er en gennemgang og forbedring af kvaliteten 
i kommuneplanens udpegninger og retningslinjer for det 
åbne land.

Landsbyplaner
I Randers Kommune er vi kendetegnet ved at have mange og 
forskelligartede landsbyer. Dette er en styrke, og noget der 
kræver, at vi arbejder med deres udvikling. En række lands-
byer har udarbejdet udviklingsplaner, der giver en fælles 
ramme for diskussion af lokalsamfundets udvikling. De giver 
også lokalsamfundene et værktøj til at prioritere deres ind-
satser og dermed være i dialog med relevante aktører, her-
under kommunen. Det være sig f.eks. i forhold til byudvik-
ling, infrastruktur og rekreative tiltag. Udviklingsplanernes 
kvalitet og lokalsamfundenes udvikling afhænger i høj grad 
af de lokale ildsjæle - deres evne til at samle sig lokalt og 
prioritere deres indsatser og deres ideer. Der arbejdes for 
at få en fælles forståelse for hvordan samarbejdet mellem 
landsbyerne eller klynger af landsbyer og Randers Kommu-
ne kan praktiseres, muligvis ved oprettelse af lokalråd eller 
lignende.
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Landskabet og landbruget
Det åbne land er ikke kun unik natur og storslåede landska-
ber. Det er også hjemsted for en stor del af kommunens bor-
gere og danner rammen om deres hverdag og arbejdsliv. De 
borgere, som bor og arbejder på landet, nyder godt af at bo 
i naturen og i de specielle landskaber. 

De store kvaliteter i det åbne land er med til at sætte ram-
merne for, hvad vi kan i forhold til byggeri og aktiviteter. 
Derfor er det vigtigt, at forståelsen for de forskellige behov 
og for landskabets karakter er stor. Det er derfor vigtigt at 
Randers Kommune, i dialog med de forskellige parter, sørger 
for, at alle interesser forenes i det åbne land.

Derfor skal vi sikre, at de forskellige hensyn vil blive indar-
bejdet i takt med, at kvaliteten af udpegningerne og ret-
ningslinjerne for det åbne land forbedres.

Natur og skov
Vi vil i kommuneplanen arbejde med en række områder i 
relation til det åbne land. Det handler både om de man-
ge projekter, som er med til at udnytte de landskabelige 
og naturmæssige kvaliteter i Randers Kommune. Men det 
handler også om de rammer, som sættes i form af kommu-
neplanens retningslinjer og tilhørende udpegninger. 

Naturen og skovene i Randers Kommune er hjemsted for 
dyre- og planteliv og danner rammen for mange af de natur-
mæssige hverdagsoplevelser, som vi har som borgere. Det 
skaber grundlag for fritids- og naturoplevelser samt attrak-
tive boligområder. 

Det skal vi sikre ved at arbejde med vores naturudpegnin-
ger og derigennem forbedre kvaliteten af både naturtyper 
og skove. I den forbindelse skal vi være opmærksomme på 
at sikre den biologiske mangfoldighed gennem netværk og 
adgang imellem de forskellige naturområder.
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Identitet og kulturarv
Vi vil værne om vores fælles kulturarv. Fordi vores kulturarv 
har stor værdi, og fordi den giver de mindre byer og lands-
byer særpræg og identitet og derved er med til at fortælle 
vores fælles historie. Disse særpræg er samtidigt et vigtigt 
udgangspunkt for udvikling af de enkelte samfund. 

Vores kulturarv er beskyttet gennem fredninger og beskyt-
telser, men at noget er beskyttet, er ikke det samme som, 
at det på den måde tilføjer vores bysamfund andet og mere 
end fine bygninger eller landskaber. Det skal derfor være 
muligt for lokalsamfundene at udnytte deres særlige poten-
tialer og kvaliteter. Vi skal understøtte det lokale fælleskab 
og engagement. Som borger i Randers Kommune kan du 
være stolt af dit lokalområde og den kulturarv, som vores 
egn er så rig på.

Kommuneplanen skal skabe grundlaget for, at Randers Kom-
mune bliver et mangfoldigt sted at bo med mange forskelli-
ge typer af byer og lokalsamfund. Her skal være et sted, hvor 
du kan føle dig hjemme, uanset hvilken måde du ønsker at 
leve på. Som følge heraf vil der være forskel på hvilke ting, 
der prioriteres i de enkelte lokalområder.
I udlæg af nye byudviklingsområder og i byernes udvikling 
generelt skal lokalområdets identitet og struktur indtænkes. 
Det er vigtigt, at byudviklingen ikke skæmmer bystrukturen 
eller indvirker i negativ retning på lokalområdets identitet. 
En landsby, der ønsker at forblive landsby, skal ikke udlægge 
store områder til parcelhuse eller lave storstilede fortætnin-

ger i landsbyens midte, da det vil ødelægge fornemmelse 
af landsby. På samme måde skal en større by ikke udlægge 
store grunde med plads til hestehold nær bymidten, da det 
sender et signal, der trækker i retning af landsby.  

I kommuneplanen vil vi arbejde med kulturmiljøerne både i 
og omkring byerne, som er med til at fortælle om de lokale 
særpræg og historier. 
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Vejen frem
en rigere natur. Det skal både ske i form af konkrete tiltag 
indenfor planlægningen, som mindsker miljøbelastningen 
og mere strategisk ved at sikre en bæredygtig byudvikling 
og byomdannelse. 

I Randers Kommune tager vi klimaudfordringen seriøst. Der-
for har vi gennem flere år arbejdet intensivt med at fremme 
den vedvarende energi og nedbringe CO2-udslippet. Og det 
har virket. Med Danmarks laveste CO2-udslip pr. indbygger 
og en vedvarende energiprocent, der nærmer sig 50, er vi 
godt på vej til at nå kommunens langsigtede mål for CO2-re-
duktion og vedvarende energi.

Vores visioner og langsigtede mål om bæredygtighed kræ-
ver vilje og engagement af os alle. Vi vil have særligt fokus på 
at styrke børn og unges deltagelse i demokratiet. Oplysning 
og uddannelse er væsentlige forudsætninger for at skabe 
forandringer på vej mod en bæredygtig udvikling.

Måden vi arbejder på, og de emner vi arbejder med, skal 
sikre samspillet mellem både beskyttelse og udvikling af 
kommunen. 

Byrådet lægger stor vægt på åbenhed og dialog. Det er kun 
gennem mødet med borgerne, virksomhederne og forenin-
gerne, vi skaber holdbare resultater.

Denne planstrategi viser den vej, som vi vil gå, og de planer,
som vi vil arbejde med i den kommende periode for at
styrke Randers Kommune. Planlægningen vil være centreret
omkring arbejdet frem mod Kommuneplan 2017 og vil ske
ved at arbejde i dybden med de temaer, som planstrategien
har skitserert. Inden vi går i gang med arbejdet med de for-
skellige temaer, vil det blive præciseret, hvad vi vil arbejde 
med, og hvordan vi vil gøre det.

Som udgangspunkt vil vi kun arbejde med de temaer, som 
planstrategien skitsere. Men for at sikre mulighed for at 
ændre eventuelle uhensigtsmæssigheder, som vi bliver op-
mærksomme på i vores daglige arbejde med den gældende 
kommuneplan, vælger vi at lave en fuld kommuneplanrevi-
sion.

Agenda 21
Dagsordenen for det 21. århundrede handler om bæredyg-
tig udvikling. Planlægningen skal give kommende generatio-
ner mindst lige så gode vilkår for at leve og udvikle sig, som 
vi har i dag.

Vi vil skabe sammenhæng og synergi i spændingsfeltet mel-
lem miljø, klima, vækst og udvikling. Enhver indsats skal ska-
be udvikling og gode livsbetingelser for mennesker og natur.

Vi vil mindske belastningen af vores miljø og skabe en rigere 
natur. Når vi planlægger, vil vi finde nye og bedre løsninger 
på de krav, miljøet og naturen stiller til os. Formålet er at 
skabe mindre forurening og opnå en sundere befolkning og 
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Planlægningen siden sidste  
kommuneplanrevision
Vedtagne kommuneplantillæg:
 
Kommuneplantillæg nr. 1 – Biogas
Indarbejder arealer til lokalisering af biogasanlæg.

Kommuneplantillæg nr. 2 – Haslund præstegård
Udlægger et nyt boligområde ved Haslund præstegård.

Kommuneplantillæg nr. 3 – Vandtårnet Hadsundvej
Muliggør en omdannelse af vandtårnet til boliger.

Kommuneplantillæg nr. 4 – Solvarmeanlæg i Langå
Udlægger et areal til anlæg og solfangere i Langå

Vedtagne lokalplaner:

531 – Boliger ved Drastrup 
547 – Hestehaven, Albæk 
557 – Boligområde ved Tjærby Diger 
590 – Boliger nord for Rosenholmvej 
591 – Påskeliljevej 
593 – Boliger på Tyvdalen II
597 – Boliger ved Haslund Præstegård
598 – Boligområdet Trejgaardsvej i Stevnstrup  
599 – Vandtårnet på Hadsundvej 
606 – Solvarmeanlæg i Langå

Miljøvurdering
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer har til for-
mål at fremme en bæredygtig udvikling. Det sikres ved at 
foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis gen-
nemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planstra-
tegi 2014 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstil-
ladelser, derfor vurderer byrådet, at planstrategien ikke er 
omfattet af loven. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvur-
dering af Planstrategi 2014.
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