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LOKALPLAN NR. 
EN KORTFATTET 

117 - 
BESKRIVELSE 

Lokalplanen omfatter en del af undervisningsområ- 
det i det nye B-center ved Paderup. 

Ifolge planen skal der bygges et 6-sporet gymnasium 
med sportshal, idrztsanlzg og pedelboilig samt en 
amtscentral for undervisningsmidler. 

Gymnasiet er disponeret således, at sportshallen kan 
benyttes swski’lt. Idraetsanheggene er beregnet ti1 
faelles brug for gymnasiet og den folkeskole og han- 
delsskole, der ti1 sin tid skal bygges ved siden af. 
Idr&sanl=ggene skal i ovrigt også kunne anvendes 
af områdets fremtidige beboere. 

Gymnasiebygningerne er i 2 etager og placeres så- 
ledes i terraenet, at der foretages mindst mulig jord- 
regulering og således at de understreger landskabets 
miljokvaliteter. 

BAGGRUNDEN FOR 
LOKALPLANENS TILVEJEBRINGELSE 

1 januar 19’77 stadfaestede planstyrelsen en rammeby- 
plan (nr. 33) ti1 undervisnings- og boligformål for et 
område omkring landsbyen Paderup - en del af det 
nye aflastende center, B CENTER - RANDERS 
SYD. Rammebyplanen reserverer arealer ti1 kultur- 
botanisk have, handelsskole, gymnasium, folkeskole, 



2 

Dispositionsplan. 

33. partielle byplan. 

Q 1 5rammer. 

Spildevandsplan. 

faellesanlzeg, sportsarealer og friarealer samt ti1 bo- 
Eiger. Byplanen forudsaetter, at naxmere bestemmel- 
ser om bebyggelsens omfang og karakter m.v. fast- 
lzgges i et tillseg ti1 planen forud for etableringen 
af de. enkelte anlag. 

1 november 1978 vedtog Århus amtsråd at bygge et 
6-sporet gymnasium samt en amtscentral for under- 
visningsmidler i Paderup. 

Arkitektfirmaet Friis og Molkte har udarbejdet et 
skitseprojekt, som danner grundlag for lokalpla- 
nen. 1 tilknytning ti1 gymnasiet, anlaegger Randers 
kommune idraetsanheg, der også ti1 sin tid skal kunne 
anvendes af de ovrige institutioner inden for området 
og af områdets beboere. Idraetsanlaeggene indgår lige- 
ledes i lokalplanen. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANL/EGNING 

1 dispositionsplanskitsen for Randers kommune fra 
1971 er der udlagt arealer omkring landsbyen Pade- 
rup til et aflastende center for den gamle bykerne - 
»B-center Randers Syd«. 1 B-centret er afsat area- 
ler ti1 et område for undervisningsinstitutioner. Lo- 
kalplanområdet er en del af dette undervisnizmgsom- 
råde. 

1 januar 1977 stadfaestede planstyrelsen partiel by- 
planvedtaegt nr. 33 for den del af centerområdet, der 
er udlagt ti1 undervisningsinstitutioner. Byplanen 
har karakter af en rammepfan, der forudwtter en 
detaljeret planlzgning. Lokalplanen er i noje over- 
ensstemmelse med rammebyplanen. 

Lokalplanen omfatter områderne R 25 og R 30, som 
er områder ti1 henholdsvis offentlige bygningsanlzeg 
og rekreative områder (sportsanlag, parker m.v.) 

For områderne gzelder folgende rammer for indhol- 
det af lokalplanlzgningen: »En lokalplan, der trzeffer 
bestemmelser for et af de naevnte områder skal sikre, 
at områdets anvende:se og opdeling, bebyggelsens 
omfang og karakter, hovedtrzkkene i områdets vej- 
og stibetjening samt byggelinier i forhold ti1 omgivne 
veje m.v. fastlzegges i overensstemmelse med bestem- 
melserne i partiel byplanvedtzgt nr. 33 for Randers 
kommune.« 

Lokalplanområdet omfatter områderne A 55 og A 64 
i spildevandsplanen. Begge områder er hovedkloake- 
ret inden august 1980, hvor bygningsankeggene på- 
regnes taget i brug. 
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Vejanlsg. 

§ 1. 

Matrikelfortegnelse. 

§ 2. 
Gymnasium, amtscentral 
og idraetsanlsg. 

§ 3. 

Udstykningsplan. 

§ 4. 

Adgangsvej. 

Hovedstier. 

Der vi1 blive adgang ti1 lokalplanområdet fra en ny 
fordelingsvej i områdets nordostlige begrwisning. 
Denne vej - Apollovej - samt hovedf ordelingsvejen - 
Paderup Boulevard - er allerede anlagt. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanens formål er at åbne mulighed for at pla- 
cere et gymnasium med pedelbolig og en amtscentral 
for undervisningsmidler samt at sikre, at disse byg- 
ningsanlzeg disponeres i overensstemmelse med par- 
tie1 byplanvedtzegt nr. 33. 

Lokalplanens bestemmelser 

1 henhdld ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. 
juni 1975) fastsmettes herved folgende bestemmelser 
for det i § 1 naevnte område. 

5 1. LOKALPLANENS OMRÅDE 

Lokalplanen afgranses som vist på vedh=ftede kort- 
bilag nr. 1 og omfatter folgende matr.nr.e: del af 
matr.nr. lad, 2a, 3a, 4a, 8a, 9h og 26a, Paderup. 

5 2. OMRÅDETS ANVENDELSE 

Området må kun anvendes ti1 offentlige formål: gym- 
nasium med pedelbolig, amtscentral for undervis- 
ningsmidler, idr&sanlzeg og park. Inden for området 
kan opfores en enkelt mindre omklzdningsbygning 
ti1 brug i forbindelse med sportsankeggene. 

5 3. UDSTYKNINGER 

Udstykning må kun foretages i overensstemmelse 
med den på kortbilag nr. 2 viste udstykningsplan. 

5 4. VEJ- OG STIFORHOLD 

Udlaeg af nye veje og stier m.v. 
Der udlzegges areal ti1 vejen A-B i en bredde af 8 m 
som afsluttes med en vendeplads som vist på kort- 
bilag nr. 2. Vejen A-B forudwettes anlagt som privat 
vej. 

Stk. 2. Der udlzegges areal ti1 hovedstierne a-b og 
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Tilslutninger. 

Interne stier. 

Adgang til idrazts- 
anlceggene. 

Parkering. 

Jordkabler. 

§ 6. 

Illustrationsplan. 

Etagearealer maks. 

Gymnasium 
2 etager, 12 m. 
Ovrige bygninger 

c-d i en bredde af 5 m således som vist på kortbilag 
nr. 2. 

Stk. 3. Nye mindre strzekninger af hovedstier skall 
udl=gges i en bredde af 4 m i princippet som vist på 
kortbilag nr. 2. Den endelige beliggenhed af disse 
stier vi1 om fornodent blive fastlagt i en lokalplan. 
Hovedstierne forudsaettes anlagt som offentlige stier. 

Stk. 4. Der udlaegges areal til interne stier for gym- 
nasium og amtscentral i princippet som vist på kort- 
bilag nr. 2. De interne stier forudsaettes anlagt som 
private stier. 

Stk. 5. Langs Apollovej pålsegges byggelinier i en 
afstand af 30 m fra vejmidte. 

Adgangs- og parkeringsforhold. 
Stk. 6. Al korende adgang ti1 lokalplanområdet skal 
ske ad vejen A-B. Der kan dog - via en fremtidig vej 
ti1 betjening af det sydfor liggende boligområde - eta- 
bleres adgang for arbejdskoretojer ti1 idrzetsanlzeg- 
gene, ligesom der i forbindelse hermed vi1 kunne ind- 
rettes lo-20 parkeringspladser i tilknytning ti1 en 
eventuel omklzedningsbygning eller lignende, (se 5 2). 

Stk. 7. Parkering ti1 gymnasium og amtscentral 
skal indrettes som vist på kortbilag nr. 2. 

5 5. LEDNINGSANLEG 

El-ledninger herunder ti1 vejbelysning, må ikke frem- 
fares som luftledninger, men må alene udfores som 
jordkabler. 

§ 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Bebyggelsen må kun opfores i overensstemmeIse med 
den på kortbilag nr. 3 viste retningsgivende bebyg- 
gelsesplan. 

Stk. 2. Bygningernes etageareal må ikke overstige 
de nedenf or angivne storrelser : 
Gymnasiet 7500 rn’ 
Amtscentral 1100 rn’ 
Pedelbolig 175 rn- 
Omklzedningsbygning 150 rn? 

Stk. 3. Bygningerne ti1 gymnasiet må ikke opfores 
med mere end 2 etager eller gives en storre hojde end 
12 m over terrzn (niveauplan) . De ovrige bygninger 
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11/2 etage, 8,5 m. 

Byggefelter. 

§ 7. 

Rade mursten. 

Tegltage eller 
paptage. 

Eventuel omklaednings- 
bygning tilpasses 
beplantningen. 

§ 8. 

Granning. 

Idraetsanla?g. 

Parkering til 
evt. omklaednings- 
bygning. 

§ 9. 

Fjernvarme. 

må ikke opfores med mere end en etage med udnytte- 
lig tagetage og må ikke gives en storre hojde end 8,5 
m over terraen (niveauplan) , en eventuel omklaed- 
ningsbygning dog maks. 5,5 m. 

Stk. 4. Bebyggelsen må kun placeres inden for de på 
kortbilag nr. 2 med grå toneraster viste byggefelter. 

Q 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRAEDEN 

Yderwegge skal opfores af rode teglsten. 

Stk. 2. Tagene skal daekkes med tagpap eller rode 
tegl. 

Stk. 3. En eventuel omklzdningsbygning skal i ov- 
rigt gives et udseende, således at den efter byrådets 
skon falder naturligt ind i den omgivende beplant- 
ning. 

0 8. UBEBYGGEDE AREALER 

De med priksignatur viste arealer maxket »gron- 
ning« må ikke udstykkes ti1 bebyggelse, men udlzeg- 
ges som fzelles opholdsarealer for institutioner og 
boliger inden for hele undervisningsområdet”). 

Stk. 2. Idrzetsanlaeggene og arealerne imellem dem 
skal anlzgges og beplantes i overensstemmelse med 
den på kortbilag nr. 2 viste retningsgivende plan. Det 
tilstrzbes at begraznse jordreguleringer, og skrånin- 
ger må ikke anlzegges stejlere end 1 : 3. 

Stk. 3. Parkering ti1 en eventuel omklzdningsbyg- 
ning skal placeres som vist på kortbilag nr. 2 og skal 
i ovrigt udformes efter Randers kommunes anvis- 
ninger. 

0 9. FORUDSETNING FOR IBRUGTAGEN AF NY 
BEBYGGELSE 

Samtlige nye bygninger i området skal tilsluttes 
f jernvarmeanlzegget ved Randers kommunale vax- 
ker. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, for denne 
tilslutning har fundet sted. 

‘) Det område, der er omfattet af byplanvedtaegt nr. 33. 
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8 10. OPHIEVELSE AF BYPLANVEDTRGT 

Byplanvedtaegt nr. 33 
udgår delvist. 

0 11. 

Den under 7. januar 1977 af milj0ministeriet god- 
kendte byplanvedt=gt nr. 33 for Randers kommune 
ophceves for så vidt angår det af nzrvzerende lokal- 
plan omfattede område. 

Q 11. VEDTAGELSESPATEGNING 

Således vedtaget af Randers byråd. 

Ran ders, den 26. februar 1979. 

Kr. Gjetrup 
borgmester 

1 henhold ti1 5 27 i lov om kommuneplaner vedtages 
foranstående lokalplan endeligt. 

R a n d e r s, den 15. maj 1979. 

På byrådets vegne 

Kr. Gjstrup 
borgmester 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggw 
relse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet 
af planen if@lge kommuneplanlovens § 31 kun ud- 
stykkes, bebygges eller i wrigt anvendes i overens- 
stemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom 
kan fortsAte som hidtil. Lokalplanen medfarer hel- 
ler ikke i sig selv krav om etablering af de anlzeg med 
videre, der er indeholdt i planen. 

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vzesent- 
lige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 
forudsaetning af, at det ikke aendrer den saxlige ka- 
rakter af det område, der svages skabt ,ved lokalpla- 
nen. 

Mere vaxsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemfwes ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
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