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12 R a n de R s
der er nye boliger
på vej mange steder
i Randers. På kortet
her ses, hvor der
er projekter i gang
lige nu. illustration:
Randers Kommune

Byggeriet boomer i Randers
Randers Kommune har travlt med at lave nye lokalplaner, der understøtter de
mange ønsker om at opføre nye boliger mange steder i og omkring Randers.
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trafikken på tjærbyvej er gået i hårdknude. Chaufføren i varevognen holder stille midt på vejen og
agter ikke at svinge ind over cykelstien for at komme uden om den modkørende bil. Privatfoto

Trafikale trakasserier
på Tjærbyvej
Jo, man må gerne skride ind over cykelstien på
en 2 minus 1 vej, hvis man ser sig godt for.
Trafik
ivan Freund
ivfn@amtsavisen.dk

Udvikling
Karin Hede Pedersen
kahe@amtsavisen.dk

randers: Boligbyggeriet i Randers boomer i
øjeblikket, og kommunen er i fuld gang med
at forberede flere lokalplaner, der skal bane
vejen for endnu flere nybyggerier.
I 2013 blev der ikke en gang opført 150 nye
boliger, mens der sidste år blev opført 300
nye boliger. I år forventes tallet at nå op på
cirka 350 boliger, og i de kommende år er

der er nye boliger
på vej mange steder

der udsigt til, at der opføres 400 boliger eller mere årligt.
Christian Brøns (V), der er formand for
udviklingsudvalget, glæder sig over den store byggeaktivitet, der ser ud til at fortsætte.
- Der er momentum lige nu. Investorerne
står på spring, og der er mange ting i gang.
Det er nok en blanding af, at konjunkturerne er gode, og at investorer, der ikke tidligere har lavet noget i Randers, har fået øje
på os. Det er en god udvikling, siger Christian Brøns.
Se ovenover på kortet, hvor der bygges.

randers: Det er fyraftenstid
tirsdag eftermiddag. Klokken har lige passeret 16. Folk
er på vej hjem fra arbejde, også på Tjærbyvej i Dronningborg, hvor der løber en såkaldt 2 minus 1 vej.
Trafikken flyder i begge
retninger fra Udbyhøjvej og
Tjærby. Og så sker det. En bil,
der kommer fra Tjærby, kan
ikke trække ud til højre og give plads, fordi der står en bil
parkeret hen over den stiplede linje ind mod cykelstien.
En varevogn, der kommer fra den modsatte side,
har stukket snuden for langt
frem. I stedet for at trække
ud mod højre og passere de
modkørende ind over cy-

kelstien, vælger chaufføren
at blive holdende midt på
Tjærbyvej.
Så er der dømt hårdknude.
Nu står to biler snude mod
snude, mens halen af køretøjer bag dem bare vokser og
vokser.
Chaufføren i varevognen
nægter at flytte sig ud af stedet, fordi han hårdnakket
mener, at han har loven på
sin side.
Flere biler kommer til plus et par busser. Selv om
flere personer stiger ud af
deres køretøjer og forsøger
at overtale chaufføren i varevognen til at forcere den
stiplede linje ind over cykelstien, nægter han stadig at
flytte sig.
Endelig efter flere minutter lykkes det medbilisterne
at overbevise chaufføren i varevognen, at han har lov til at

forcere den stiplede, hvide
linje ind over cykelstien.
Hårdknuden kan opløses, og hele episoden ender
på Facebook, hvor det fyger
med udtryk som hentet ud
af kaptajn Haddocks mund.
"Kong gulerod", "klaphat"...
En besindig bilist har heldigvis lagt en youtube-video
ind, hvor det hele bliver forklaret på pædagogisk vis.
https://youtu.be/51azrFb
USFw
Videoen "At køre korrekt
på en 2 minus 1 vej" er lavet
af Vejdirektoratet og varer
kun 45 sekunder.
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Se opSlag og video
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