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I dag hotel. 

Jernbanegade 14 og 
Vestergade 39 
nedrives. 
Nye bygninger i 
2 og 3 etager. 

Hotel og beboelse. 

Opholdsareal og 
parkering. 

Q 1 Wammerne, 
område BE 9. 

Bebyggelsesprocent 
på maks. 90. 

Lokalplan nr. 121 
»Hotel Viking« Jernbanegade 

LOKALPLAN 121 - 
EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Ejendommene Jernbanegade 14 og 16 drives i dag 
som hotel (hotel Viking). Ejendommen matr. nr. 
429 (Jernbanegade 14) straekker sig hele vejen igen- 
nem karreen fra Vestergade ti1 Jernbanegade. 

Samtiige bygninger p% dette matr.nr. onskes nedre- 
vet og erstattes af en 3 etagers bygning mod Jern- 
banegade og en 2 etagers bygning mod Vestergade. 

Nybygningen mod Jernbanegade indrettes ti1 restau- 
ration, reception og selskabslokaler samt ti1 vaxelser. 
Nybygningen mod Vestergade indrettes ti1 beboelse 
og detailhandel. 

Gårdarealet mellem husene benyttes ti1 opholdsareal 
og parkering i to etager. 1 forbindelse med projektet 
foreslås Jernbanegade nr. 16 moderniseret. 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLLEGNING 

Lokalplanen omfatter en del af et område, som be- 
nzvnes BE 9 i 5 15-rammerne for Randers kommune. 
1s 15-rammerne er det forudsat, at området skal an- 
vendes ti1 blandet bolig- og erhverv. 

1 bestemmelserne hedder det, at en lokalplan skal 
sikre, at bebyggelsesprocenten for et delområde ikke 
overstiger 90, at der i forbindelse med bebyggelsen 



Parkeringsareal. 
Opholdsareal. 

Zonestatus. 

Vejplaner. 

Trafiksanering. 

Arbejdsgruppe. 

tilvejebringes et opholdsareal svarende ti1 mindst 50 
pet. af boligetagearealet og 25 pet. af erhvervsetage- 
arealet, samt et parkeringsareal svarende ti1 mindst 
50 pet. af etagearealet. Opholdsarealet skal sikres til- 
vejebragt inden for området. 

Omradet er beliggende i byzone. 

Teknisk forvaltning har under overvejelse at udvide 
og/eller forlaegge Sondre Boulevard samt at videre- 
fore denne vej, således at Jernbanegade fremover - 
hvis disse planer vedtages - kun skal tjene som ad- 
gang ti1 ejendommene langs gaden. 

Det må understreges, at der p% nuvwende tidspunkt 
ikke er truffet beslutning om nogen af de omtalte 
vejplaner, ligesom der kan ske andringer af de fore- 
liggende projekter med hensyn ti1 vejforing/bredde 
m.v. 

Kvarteret omkring Vestergade/Jernbanegade indgår 
i et område, hvor der for tiden arbejdes med planer 
om at gennemfsre en »trafiksanering«. 

En arbejdsgruppe bestaende af representanter for 
områdets beboere bistået af teknikere fra kommunen 
har ti1 opgave dels at vurdere gadernes egnethed for 
en »trafiksanering« , dels at udarbejde forslag ti1 
udf ormning af gaderne, hastighedsdsmpende foran- 
staltninger m.v. 

Arbejdsgruppens fore- 
Isbige resultater. 
Vestergade/Jernbane- 
gade amdres ikke. 

Spildevandsplan. 

Arbejdsgruppens forelobige resultater af gadernes 
vurdering viser, at Vestergade og Jernbanegade for- 
mentlig ikke aendres med hensyn ti1 nuwrende ud- 
formning og status. 

Lokalplanforslaget omfattes af det område, der be- 
naevnes A 19 i spildevandsplanen for Randers kom- 

Jernbanegade 
Vestergade 39 
nedrives. 

mune. 

Område A 19 er i dag fuldt kloakeret. Ud over almin- 
delig vedligeholdelse af ledningsnettet, taenkes der 
ikke etableret nye anleg i området omkring Jern- 
banegade/Vestergade. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanens formål er : 

14 og at sanere ejendommene Jernbanegade 14 og Vester- 
gade 39, 
at begraense bebyggelsesprocenten ti1 170, 
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Ny 3 etagers 
bebyggelse. 

at %bne mulighed for opfgrelse af en ny 3 etagers be- 
byggelse med hoj kaelder, indeholdende restauration, 
selskabslokaler og varelser ti1 erstatning for den 
eksisterende ejendom Jernbanegade 14 samt 

at åbne mulighed for opforelse af en 2 etagers bebyg- 
gelse indeholdende butik og beboelse ti1 erstatning 
for den eksisterende ejendom Vestergade 39, og 

Forbedre friareal/ 
parkerlngsforhold. 

at nedrive et 21/. etagers baghus samt nogle sidehuse 
og dermed skabe bedre f orhold med hensyn ti1 fri- 
arealer og parkering. 

Lokalplanens bestemmelser 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. 
juni 19’75) fastsmettes herved falgende bestemmelser 
for det i § 1 mevnte område. 

8 1. Q 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Matrikelfortegnelse. 
Lokalplanen afgrzwses som vist på vedhaeftede kort- 
bilag nr.. 1 og omfatter falgende matr.nr.e: 430 a og 
429 Randers bygrunde samt alle parceller, der efter 
1. maj 1979 udstykkes fra de naevnte ejendomme. 

Q 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Blandet bolig- og 
erhvervsformål. 

Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 blandet bolig- 
og erhvervsformål. Inden for området må kun opfa- 
res eller indrettes bebyggelse ti1 beboelse samt ti1 er- 
hverv som falgende: 

Beskrevne 
erhvervstyper. 

Ikke fabrikation 
eller lignende. 

butikker, kontorer, hoteller, restaurationer, klinik- 
ker, offentlige formål samt lignende formAl, som 
efter byrådets sk0n naturligt h.@rer ti1 i området. 

Inden for området må ikke opf0res eller indrettes 
bebyggelse ti1 eller udwes erhverv som f0lgende: 

wrksteds-, fabrikations- eller vognmandsvirksom- 
hed, 

dog kan der efter byr%dets godkendelse i hvert enkelt 
tilfzelde indrettes mindre vzerkstedsvirksomhed, s%- 
fremt den har tilknytning ti1 en butik. 

Stk. 2. 1 bebyggelsen mod Vbtergade m% stueeta- 
gen ikke indrettes ti1 beboelse. 

Stk. 3. 1 bebyggelsen mod Vestergade må 1. sal kun 
indrettes ti1 beboelse. 
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§ 3. Q 3 UDSTYKNINGER 

Udstykningsplan. Udstykning må kun foretages i overensstemmelse 
med den på vedheftede kortbilag nr. 2 viste retnings- 
givende udstykningsplan. 

§ 4. 

Parkeringspladser. 

$ 4 PARKERING 

Stk. 1. Der skal indrettes parkeringspladser svaren- 
de ti1 mindst én bilplads for hver 100 m2 boligetage- 
areal og én bilplads for hver 100 m2 erhvervsetage- 
areal. 

Stk. 2. De ti1 ejendommen hsrende parkeringsplad- 
ser skal placeres inden for det på vedha?ftede kort- 
bilag nr. 2 viste område ti1 parkering. 

Stk. 3. Korende adgang ti1 parkeringspladsen skal 
ske fra Vestergade og korende adgang ti1 parkerings- 
kzelderen skal ske fra Jernbanegade. 

§ 5. 

Sluttet bebyggelse. 

Q 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG ,PLACERING 

Stk. 1. Bebyggelsen langs Vestergade og Jernbane- 
gade skal opferes som sluttet bebyggelse i vejskel og 
skal i evrigt holdes inden for de på vedh=ftede kort- 
bilag nr. 2 viste byggefelter. 

Stk. 2. Bebyggelsen må kun opferes med en udform- 
ning, som er i overensstemmelse med den på illustra- 
tionsplanen viste retningsgivende bebyggelsesplan og 
de på illustrationsplanen angivne bygningsprofi- 
ler :$). 

Sadeltag. 

Udendms 
opholdsareal. 

Stk. 3. Tage skal udformes som Sadeltage med ryg- 
ningen parallelt med gaden. Der må ikke uden by&- 
dets szrlige tilladelse anbringes kviste eller tagvin- 
duer. 

Stk. 4. Der skal indrettes udendors opholdsarealer 
for virksomhedernes ansatte og for områdets bebo- 
ere. Opholdsarealernes sterrelse skal svare ti1 mindst 
20 pet. af etagearealet. 

*) Opmazrksomheden henledes på, at bygningsreglementets bestemmelse 
om skrå hejdegraznseplaner fortrEnges af denne bestemmelse. 
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Q 6 BEBYGGELSENS YDRE FREMTREDEN § 6. 
Skiltning. 

Udvendige 
bygningssider. 

Vinduer og dere. 

Vinduesåbninger. 

Tage. 

§ 6. 

Fjernvarme- 
tilslutning. 

§ 9. 

Stk. 1. Skiltning og reklamering må kun finde st? 
med byrådets szzrlige tillade’lse i hvert enkelt tilfzlde. 

Stk. 2. Ydervaegge må kun fremst% som blank mur 
af rode mursten. Andre overflader og farver skal i 
hvert enkelt tilfzelde godkendes af byrådet. 

Stk. 3. Vindues- og dcwudskiftninger m% ikke fore- 
tages uden byradets swlige tilladelse ‘)*). 

Stk. 4. Vinduesåbninger (murhuller) må ikke vaxe 
stwre end 2,20 m i bredden og 1,80 m i hajden, dog 
må butiksvinduer mod Vestergade vwe indtil 2,20 m 
i hajden. 

Stk. 5. 1 murhuller med en bredde p% over 1,lO m, 
skal der anvendes vinduer med lodrette, gennemgå- 
ende sprosser eller vinduer med lodpost (se i cwrigt 
fodnote under § 6, stk. 3). 

Stk. 6. Tagene skal da?kkes med r0de tegl. 

5 7 UBEBYGGEDE AREALER 

Stk. 1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, 
befaestelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 

Stk. 2. Udendcws oplagring må kun indrettes med 
byrådets sazlige tilladelse. 

5 6 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY 
BEBYGGELSE 

Samtlige nye bygninger i området skal tilsluttes 
fjernvarmeanhegget ved de kommunale verker. Ny 
bebyggelse må ikke tages i brug, fcw denne tilslut- 
ning har fundet sted. 

5 9 OPHEVELSE AF BYPLANVEDTIEGT 

Byplanvedtagt nr. 1 for Randers kommune, god- 
kendt af Indenrigsministeriet den 31. maj 1941, op- 
heves for det af nzervaerende lokalplan omfattede 
område. 

**) Opmaerksomheden hendeles på, at inden byrådet tillader udskiftnin- 
ger af vinduer og dare, skal der fremsendes tegninger i mål 1 : 20, der 
i plan, snit og opstalt viser udformningen af det vindue eller den dar, 
der onskes udskiftet. 
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5 10 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Hvis forandringer 
0nskes, skal de 
fslge planen. 

Nuvmende lovlige . 
brug kan fortsaette. 

Ikke handlepligt. 

Eventuel dispensation. 

Vaesentlige mdringer - 
ny lokalplan. 

Således vedtaget af Randers byråd den II. juni 1979. 

R a n d e r s, den 13. juni 1979. 

Keld Hüttel 
fg. borgmester 

Foranstående lokalplan godkendes i medfar af § 28, 
stk. 3 i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplan- 
hegning. 

Miljaministeriet, departementet, den 11. februar 
1980. 

P.M.V. 
e.b. 

Ole Plougmann 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggw 
relse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet 
af planen, ifnrlge kommuneplanlovens 9 31 kun ud- 
stykkes, bebygges eller i wrigt anvendes i overens- 
stemmelse med planens bestemmelser. 

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

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre vze- 
sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser un- 
der forudszetning af, at det ikke zendrer den swlige 
karakter af det område, der sages skabt ved lokal- 
planen. 

Mere vwentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun 
gennemfares ved tilvejebringelse af en ny lo,kalplan. 
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