
Lokalplan nr. 132 
Garnisonsvej 
(Plejehjem) 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 
Lokalplanforslaget omfatter et område i den nordlige del 
af Randers by, beliggende mellem Garnisonsvej og Had- 
sundvej, nord for den planlagte Ringboulevard. Lokalpla- 
nen er udarbejdet med henblik på apfixelse af et kommu- 
nalt plejehjem i området. 

Kolonihaver Området anvendes i øjeblikket ti1 kolonihaver. 

Plejehjem 
Starjafskaermning 

Der vi1 ifølge lokalplanen kunne opf0res et plejehjem. 
Plejehjemmet skal afskzrmes mod stei ,fra den planlagte 
Ringboulevard. O,m.rAdet vi1 IT4 wcjabgang t fra Garnisons- 
vej. 

Urniddelbart nord for lokalplanområdet påtankes apfort 
ca. 100 boliger i form ,af tazt-lav bebyggelse. Det forud- 
szttes, at der kan opnåes en vis sammenhzng mellem ple- 
jehjemmet og boligbebyggelsen både i bygningsudform- 
ning og ved hjaAp af beplantning. 

Hvis forandringer er 
mrnsket, skal de 
f0lge planen. 

LOKALPLANENS-RETSWRKNINGER 
Efter byrådets endelige vedtagelse og ofTentligg0relse af lo- 
kalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, if& 
ge kommuneplanlovens 0 3 1 kun udstykkes, ‘bebygges el- 
ler i wrigt anvendes i overensstemmelse med planens be- 
stemmelser. 

Nuvsgrende -IWga 
-brw~ kan f-tte. 

Den eksisterende lovlige anvendelse .af en ejendom kan 
fortszette som hidtil. Lokalplanen metiorer heller ikke i 
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Ikke handlepligt. 

Eventuel dispensation. 

sig selv krav om etablering af de anlag med videre, der er 
indeholdt i planen. 

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wsentlige 
lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudszt- 
ning af, at det ikke aendrer den saxlige karakter af det om- 
råde, der soges skabt ved lokalplanen. 

Vaesentlige aendringer - Mere wesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- 
ny lokalplan. nemfores ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

5 1 5-rammerne 

B 51: boligformål 

Overordnede veje 

Vejtilslutning 

Sti 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLAEGNING 

Lokalplanen er omfattet af bestemmelserne for område B 
5 1 i $1 S-rammeme for Randers kommune. 

Område B 5 1 er udlagt ti1 intensiv boligbebyggelse (det vi1 
sige mere end 12 boliger pr. ha.), som etagebebyggelse og 
lignende. 1 området kan der desuden indpasses institutio- 
ner, for eksempel plejehjem, borneinstitutioner samt 
mindre butikker ti1 områdets daglige forsyning. 

Den planlagte Ringboulevard syd for lokalplanområdet 
foreligger som skitseprojekt. På grund af de gener, vejen 
kan forårsage for den tztte boligbebyggelse langs vejen, 
skal der udarbejdes en lokalplan for Ringboulevarden og 
dennes mermeste omgivelser. 

For narvaxende forhandles der mellem Vejdirektoratet, 
Århus Amt og Randers kommune om påheg af byggelinier 
langs Ringboulevarden. 

1 ojeblikket er der kun forbindelse fra det offentlige vejnet 
ti1 Gamisonsvej via private fællesveje. dette forhold for- 
udsazttes undret således, at der etableres direkte tilslutning 
fra det offentlige vejnet ti1 Garnisonsvej. 

Fremtidig tilslutning ti1 det overordnede stisystem kan 
etableres via Flyvervej og Gl. Jennumvej ti1 en planlagt 
hovedsti langs nordsiden af den planlagte Ringboulevard. 

Gl. Jennumvej tilsluttes Ringboulevarden i et lysreguleret 
kryds. Derved bliver det muligt for fodgzngere og cyk- 
lister at krydse Ringboulevarden trafiksikkert og blive ledt 
videre mod syd ti1 skoler og butikker. Eventuelt kan der 
etableres tilslutning ti1 den ovennawnte sti langs Ringbou- 
levarden i Garnisonsvejs forlzengelse. 
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Tilstardende områder 

Varmeplan 

Spildevandsplan 

51 

Zonestatus 

92 

Offentlige formål 

Den wrige del af område B 5 1, nord for lokalplanområ- 
det, planlzgges bebygget med ca. 100 boliger i en t&-lav 
bebygelse samt eventuelt tilh0rende kollektive anlEg så- 
som b0rneinstitution og mindre butikker ti1 områdets dag- 
lige forsyning. Der vi1 blive udarbejdet lokalplan for oven- 
naxnte område, når ,:eri : mere detailleret plankegning 
bliver aktuel. 1 boligprogram 1979 - 1992 er boligerne 
nord for lokalplanområdet forudsat taget i brug 1985 - 86. 

1 varmeplan for Randers kommune er området forudsat 
tilsluttet fjernvarmenettet. 

Området foruds=ttes kloakeret med separat system med 
tilslutning ti1 det offentlige kloaksystem. 

LOKALPLANENS FORMÅL 

Lokalplanens formål er at sikre, 

at området reserveres ti1 plejehjem og lignende institu- 
tioner, 

at det udendars støjniveau ikke overskrider 55 db(A) for 
bygninger og opholdsarealer, 

at bygningernes placering og områdets friarealer kan ud- 
formes med en passende sammenhzng med den planlagte 
boligbebyggelse på området urniddelbart nord for lokal- 
planområdet. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 
1975) fastszttes herved falgende bestemmelser for det i 5 1 
nawnte område. 

5 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhzftede 
kortbilag nr. 1 og omfatter del af matr. nr. 80a og del af 
matr. nr. 84e begge Randers Markjorder samt alle parcel- 
ler der efter den 1. marts 1980 udstykkes fra de mevnte 
ejendomme. 

Stk. 2. Området er beliggende i byzone. 

5 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Området må kun anvendes ti1 offentlige formål, det vi1 si- 
ge institution for Eldre (plejehjem, dagcenter og lignende) 
samt sådanne private institutioner af almennyttig karak- 
ter, som efter byrådets sk0n naturligt finder plads i områ- 
det. 
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93 

94 

Vejadgang 

§5 
Parkeringspladser 

96 

Jordkabler 

3’ 
Bebyggelsesprocent 

Een etage 

§8 

Skiltning forbudt 

5 3 UDSTYKNINGER 

Ejendommene indenfor området skal sammenlzegges, så- 
ledes at det matrikulaxt udgor een ejendom. 

Derefter må yderligere udstykning ikke finde sted. 

9 4 VEJ- OG STIFORHOLD*) 

Vejadgang fra området må kun ske fra Garnisonsvej, i 
princippet som vist på vedhazftede kortbilag nr. 2. 

5 5 PARKERINGSFORHOLD 

Stk. 1. Der skal indrettes parkeringpladser svarende ti1 
mindst een bilplads‘for hver 100 m* bruttoetageareal. 

Stk. 2. De ti1 ejendommen horende parkeringspladser 
skal placeres som vist på vedhzftede kortbilag nr. 2. 

9 6 LEDNINGSANLEG 

El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, må ikke fremfores 
som luftledninger, men må alene fremfores som jordkab- 
ler. 

5 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

Stk. 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for 
området som helhed. 

Stk. 2. Bygninger må ikke opfores med mere end een eta- 
’ ge, dog således at facade mod syd og ost må fremtrazde i to 

etager. 

Stk. 3. Intet punkt af en bygnings yderwg eller tagflade 
må gives en hojde, der overstiger 8,5 m. over ternen, malt 
efter regleme i bygningsreglementet. 

Stk. 4. Stueetagen må ikke have gulvet beliggende mere 
end 1 m. over niveauplan. 

Stk. 5. Bygninger må kun opfores inden for det på ved- 
hzeftede kortbilag nr. 2 viste byggefelt. 

9 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRLEDEN 
Ingen form for reklameskiltning må finde sted. 

*) Der gcwes opmzerksom på byggelinie langs Hadsundvej, 25 m. fra vejmidte, tinglyst 
den 11. marts 1975. 
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99 

Beplantet jordvold 

§lO 

§ll 

912 

5 9 UBEBYGGEDE AREALER 

Stk. 1. Der skal etableres opholdsarealer svarende ti1 
mindst 100% af bruttoetagearealet. 

Stk. 2. Langs områdets graxse mod syd samt langs Had- 
sundvej skal der etableres stojafskaxmning for bebyggel- 
sen og dens opholdsarealer således, at det ekvivalente 
konstante udendors stojniveau hidrorende fra den plan- 
lagte Ringboulevard og Hadsundvej ikke overstiger 55 
db(A) på dognbasis. 

Stk. 3. Det på vedhazftede kortbilag nr. 2 viste areal langs 
den planlagte Ringboulevard og Hadsundvej udl=gges ti1 
jordvold og beplantningsbzelte. Jordvolden skal gives en 
hojde på 3 m. Arealet skal beplantes i sin helhed. 

5 10 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF 
NY BEBYGGELSE 

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, for der er etableret de 
i 5 5 og 5 9 nwnte anheg og beplantninger. 

5 11 SERVITUTTER 
Den, den 4. februar 1948 tinglyste servitut angående veje, 
kloakker, vand-, gas- og elektricitetsforsyning, bebyggel- 
sesforhold og salg af parceller m. m., ophaxes. 

9 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Således vedtaget af Randers byråd. 

Randers, den 27. marts 1980. 

K. Gjstrup 
Borgmester 

1 henhold ti1 3 27 i kommuneplanloven vedtages foran- 
stående lokalplan endeligt. 

Randers, den 2 1. juli 1980. 

K. Gjdrup 
Borgmester 








