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Lokalplan nr. 176 
Storegadekvarteret 

Områdets beliggenhed 

Saneringsplan for en del af 
lokalplanens område 

Sikring af saneringsplanens 
bestemmelser 

Afrunding af bebyggelsen 
ved rutebilstationen og 
Trangstræde 

Ny bebyggelse 

EN KORTFATTET BESKRIVELSE 

Lokalplan 176 omfatter karré nr. 101, der afgnenses af gader- 
ne Vestergrave, Provstegyde og Storegade samt karré nr. 154, 
der afgnenses af gaderne IZlstergrave, Storegade, Brodregade, 
Dytmaxsken og Trangstnede. 

Der er udarbejdet saneringsplan for et område på begge sider 
af Storegade. Saneringsplanen omfatter den sydlige del af 
mervaxende lokalplans område. Saneringsplanen indeholder 
blandt andet bestemmelser om, hvilke forbedringer og 
istandwttelser, der skal foretages på hver ejendom. Ligeledes 
indeholder saneringsplanen bestemmelser om ftiarealernes 
placering og udformning, herunder forslag om gårtiazllesska- 
ber og lignende. 

Lokalplanen skal blandt andet sikre, at det miljo, som skabes 
ved saneringsplanens gennemforelse, fastholdes i fremtiden. 

Byrådet har endvidere qnsket at regulere forholdene ved ru- 
tebilstationens ventesal og den offentlige parkeringsplads ved 
Trangstnede. Lokalplanen muligger således opforelse af ny 
bebyggelse vest og nord for Trangstmde og nord for 0ster- 
grave ti1 afrunding af karréen Storegade, Brodregade, Trang- 
stnede og Ostergrave. 



Forandringer skal falge 
planen 

Lovlig anvendelse 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggcxelse af lo- 
kalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen i falge 
kommuneplanlovens 5 31 kun udstykkes, bebygges eller i 
cwrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 
melser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- 
satte som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv 
krav om etablering af de ankag med videre, der er indeholdt i 
planen. 



Dispensation 

Stmre aendringer - 
ny lokalplan 

Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre wesentlige lem- 
pelser af lokalplanens bestemmelser under forudsztning af, 
at det ikke zendrer den saxlige karakter af det område, der 
wges skabt ved lokalplanen. 

Mere vzesentlige afligelser fia lokalplanen kan kun gennem- 
fixes ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 
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Regionplan 1980 

Dispositionsplan 1971 

Centerplan 1973 

LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING 

Lokalplanens område omfattes af regionplanens bestemmel- 
ser for det centrale byområde. Her må opforelse af ny bebyg- 
gelse, het-under storre tilbygninger ti1 erhverv, institutioner og 
lignende kun finde sted, når sazlige grunde taler herfor, idet 
der skal tilstnebes en boligorienteret byfomyelse. Det er i 
ovrigt en hovedmålsaztning, at der skal ske en forbedring af 
de miljomazssige forhold i de centrale bydele. 

1 dispositionsplanen for Randers kommune 1971 er forudsat, 
at bycentret behandles saxskilt i en mere detaljeret planlaeg- 
ningsopgave, men der defineres dog nogle krav ti1 centerom- 
rådet. Blandt andet naxnes, at »bybilledets byarkitektoniske 
kvalitet og historiske vzrdier må fastholdew 

Randers kommunes centerplan 1973 mevner som et af de 
vigtigste punkter i planens sigte at: »Der tages vidtstrakte 
hensyn ti1 bevaring og forbedring af bybilledets kvalitet og af 
de miljomzssige vaxdier«. 

Lokalplanen skal i denne forbindelse ses som et led i de i 
centerplanen naxnte onsker om forbedring af bybilledets 
kvalitet. 

Saneringsplan for en del af 
lokalplanens område 

Der er udarbejdet saneringsplan for et område på begge sider 
af Storegade. Saneringsplanen omfatter den sydlige del af 
naxwerende lokalplans område. Saneringsplanen indeholder 
blandt andet bestemmelser om, hvilke forbedringer og 
istandszettelser, der skal foretages på hver enkelt ejendom. 
Ligeledes indeholder saneringsplanen bestemmelser om fri- 
arealemes placering og udformning, herunder forslag om 
gårdfzllesskaber og lignende. 

5 15rammerne for Lokalplanens område er i 0 15rammeme omfattet af be- 
Randers kommune stemmelseme for område Cl . 

En lokalplan, der tneffer bestemmelser for området, skal 
blandt andet sikre, at områdets anvendelse fastlzgges ti1 cen- 
terformål, boligbebyggelse og offentlige formål og bebyggel- 
sesprocenten for et delområde ikke overstiger 150. (Se i ovrigt 
$ 15-rammeme, Cl, kortbilag 86). 



0 X5-rammetilleg 

1 lokalplanen foreslås bebyggelsesprocenten fastsat ti1 180 og 
lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med 0 
15-rammeme. 

Lokalplanforslaget knevede detior - inden endelig godken- 
delse - et af Århus amtsråd/Planstyrelsen godkendt 5 
15-rammetillseg (tilkzg nr. 46 ti1 0 15-rammeme for Randers 
kommune). 0 15-rammetillsegget er den 30.4.1985 godkendt 
af Miljoministeriet-Departementet. 

Trafikdispositionsplan 1979 Den 29. oktober 1979 vedtog byrådet en trafikdispositions- 
plan for området mellem Sondergade, Storegade, Middel- 
gade, Vestergade, Vestervold, Sondre Boulevard og Torve- 
bryggen. 1 planen forudszettes blandt andet, at der etableres 
hastighedsdazmpende foranstaltninger i Storegade ved Prov- 
stegyde og Brodregade, som begge forudszettes omprofileret 
og anlagt som gågader. 

Pattiel byplan nr. 9 og 15 og 
lokalplan nr. 114 

En del af nuvzerende lokalplans område er omfattet af partiel 
byplan nr. 9 og 15 og lokalplan nr. 114, som ophawes for de 
omrader, der er omfattet af lokalplanen. 

Lokalplan 181 »Midtbyerw En del af lokalplanområdet omfattes endvidere af lokalplan 
nr. 181 »Midtbyen« som indeholder bestemmelser/retnings- 
linier for zndringer af facader, opszetning af skilte og baldaki- 
ner, udskiftning af tage og vinduer m.m. 

Disse bestemmelser vi1 fortsat vaxe gazldende og aflyses icke 
af lokalplan nr. 176. 

Varmeplan 

Spildevandsplan 

En varmeplan for Randers kommune er under udarbejdelse. 
Lokalplanområdet vi1 blive omfattet af denne plan. Området 
er i dag forsynet med fjemvarme. 

1 lokalplanen er der optaget bestemmelser om, at ny bebyg- 
gelse skal tilsluttes fjemvarmenettet. 

Lokalplanen omfattes af dele af de omrader, der benzwnes 
Cll og C12. Området er fuldt kloakeret med fzllessystem. 
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LOKALPLANENS FORMÅL 

Sikre kvarterets 
karakteristiske bebyggelse 
for fremtiden 

Lokalplanens formål er: 

at medvirke ti1 at bevare og retablere bybilledets arkitektoni- 
ske kvalitet, 

Ny bebyggelse skal 
tilpasses 

Sikre saneringsplanen 

91 

Matrikelfortegnelse 

at sikre, at ny bebyggelse inden for området tilpasses i di- 
mensioner, udformning og materialevalg ti1 den eksisterende 
bebyggelse, 

at sikre saneringsplanens intentioner ud over dennes gen- 
nemforelsesperiode. 

LOKALPLANENS BESTEMMELSER 

1 henhold ti1 kommuneplanloven (lovbekendtgorelse nr. 687 
af 28. december 1984) fasts&tes herved folgende bestemmel- 
ser for det i 5 1 nwnte område. 

5 1 LOKALPLANENS OMRÅDE 

Stk. 1. Lokalplanen afgraenses som vist på vedhaftede kort- 
bilag nr. 1 og omfatter folgende matr.nre: 4h, 7a, 8a, 9, lOa, 
11, 12b, 80a, 81a, 82, 83a, 83c, 83d, 84a, 287, 288, 290a, 
290b, 291, 292, 293, 294, 295 og 296 samt del af 4a alle 
Randers Bygrunde, samt alle parceller, der efter den 1. maj 
1984 udstykkes fm de rxevnte ejendomme. 

Zonestatus Stk. 2. Området er beliggende i byzone. 

92 0 2 OMRÅDETS ANVENDELSE 

Blandet boligcenterorienteret Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 bolig- og erhvervsfor- 
erhverv mål. Inden for området må kun opfores eller indrettes bebyg- 

gelse ti1 beboelse samt ti1 erhverv som falger: Butikker, kon- 
torer, klinikker, ikke generende fremstillingsvirksomheder og 
werksteder, offentlige formål og lignende formål som efter 
byrådets skon naturligt horer ti1 i området. 

Restaurant efter saerlig 
tilladelse 

Med byrådets saxlige tilladelse i hvert tilfælde, kan der ind- 
rettes - eller foretages udvidelse af - restauranter, grillbarer 
m.v., såfremt virksomheden ved sin art eller beliggenhed 
ikke - efter byrådets skon - fremkalder gener for de omboen- 
de. 
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Ikke tilladte erhvetv Indenfor området må ikke opfores eller indrettes bebyggelse 
ti1 - eller udoves erhverv - som folgende: Vognmandsvirk- 
somhed, generende fremstillingsvirksomhed og lignende, som 
medforer gener i form af stoj, i-ystelser, luftforurening eller 
lugt. 

Beboelse i de to merste 
etager 

Langs Vestergrave, Storegade og Trangstnede må bebyggel- 
sens to overste etager i facadebebyggelsen - med undtagelse af 
matr. nr. 291 - kun anvendes ti1 beboelse. 

93 9 3 UDSNKNINGER 

Udstykninger Stk. 1. Udstykninger ma kun foretages i overensstemmelse 
med de på vedhaefiede kortbilag nr. 2 viste retningsgivende 
udstykningsplan. 

94 

Fri adgang gennem 
gårde og porte 

Parkeringsforhold 

§5 

Jordkabler 

Stk. 2. Efter byrådets saxlige tilladelse kan der foretages 
skelreguleringer og sammenkegninger af matrikelnumre. 

5 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 

Stk. 1. Der udlregges areal ti1 stien a-b med fri adgang for 
gående med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 2. 

Stk. 2. På ejendommene 7a, 8a, 101, 11, 12b, 83c, 29Oa, 
290b, 293, 294, 295 og 296 skal der i dagtimeme vax ad- 
gang for gående gennem garde og porte i princippet som vist 
på vedhzefiede kortbilag nr. 2. 

Stk. 3. Der skal indrettes parkeringspladser svarende ti1 
mindst en bilplads for hver 100 m2 bruttoetageareal. 1 de til- 
fElde, hvor der ikke er plads ti1 parkeringsarealet på den på- 
gzeldende ejendom, forudsttes etableringen af bilpladseme 
at foregå eRer overenskomst med kommunen. 

9 5 LEDNINGSANLIEG 

El-ledninger må ikke fremfores som luftledninger, men må 
alene udfores som jordkabler. 



§6 5 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

De gamle bygninger 
bevares 

Nye bygninger 

Stk. 1. Ingen bygninger må nedrives, ombygges eller på an- 
den måde axdres (herunder zendringer af facadeudformnin- 
gen) medmindre byrådet giver tilladelse hertil *) (Se i 0vrigt 
lokalplan 18 1). 

Stk. 2. Nye bygninger må enten opf0res inden for de på 
kortbilag nr. 2 viste byggefelter med facade i byggefeltemes 
afgnensning mod vej eller ti1 erstatning for de bygninger, som 
lokalplanen tilsigter at bevare og da kun i samme omfang og 
med samme placering. Bygningeme må dog ikke opf0res i 
mere end 3 etager med udnyttelig tagetage, og bygningsh0j- 
den må ikke overstige 14 m målt fra ternen. 

Nye bebyggelse inden for 
byggefelter 

Stk. 3. Inden for de i stk. 2 nwnte byggefelter må ny be- 
byggelse ikke opf0res i mere end 2 etager med udnyttelig tag- 
etage, og bygningshøjden må ikke overstige 12 m målt fm ter- 
nen. 

Muligheden for stcwre 
husdybde i stueplan 

Tage 

Stk. 4. Indenfor de under stk. 2 og 3 naxnte byggefelter 
kan facadebebyggelsens dybde i stueplan - hvis forholdene 
tillader det - for0ges, ligesom 1 etages baghuse kan tillades 
opf0l-t. 

Stk. 5. Tage skal udformes som symmetriske sadeltage med 
40-50” hzldning og med rygningen parallelt med gaden. Der 
må ikke uden byrådets saxlige tilladelse anbringes kviste eller 
tagvinduer. 

Udendmrrs opholdsareal Stk. 6. Der skal efter byrådets naxrnere anvisning indrettes 
udend0rs opholdsarealer for virksomhedemes ansatte, og for 
områdets beboere. Opholdsarealemes st0rrelse skal svare ti1 
mindst 50% af boligetagearealet og mindst 10% af erhvervs- 
etagearealet. 

‘57 

Skiltning 

5 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRLEDEN **) 

Stk. 1. Skiltning og reklamering må kun Iinde sted med by- 
rådets tilladelse i hvert enkelt tilfselde. 

*) Der gxes opmzrksom p&, at ejendommene Bmdregade nr. 25 (forhuset), Stoqade nr. 
II og 13 og Storegade 15 (forhuset) er omfattet afbygningsfxzdningen. 

**) $&yrw opmaxksom på bestemmelseme i lokalplan 181 om bebyggelsens ydre frem- 



9 

Udvendige bygningssider Stk. 2. Ti1 udvendige bygningssider må ikke anvendes ma- 
terialer, som efter byrådets skon virker skazmmende *). 

Tegltage Stk. 3. Tagene skal dzekkes af rode vingetegl. 

W3 

Faelles arealer 

Beplantning 

Mulighed for 
udeserve.ring 

Hegning 

Belysning 

Ubebyggede arealer 

6 8 UBEBYGGEDE AREALER **) 

Stk. 1. De på vedlxeftede kortbilag nr. 2 med prikraster vi- 
ste arealer må ikke udstykkes ti1 bebyggelse, men udkegges 
som fzlles parkerings- og ftiarealer i overensstemmelse med 
saneringsplanen for Storegadekvarteret. 

Stk. 2. Beplantning og anlzeg af de for området fzlles friare- 
aler, og beplantninger må kun ske i overensstemmelse med 
firareal- og beplantningsplanen for sameringsplanen for Sto- 
regadekvarteret. 

Stk. 3. Der udlzegges areal ti1 de med krydsskravering viste 
udeserveringsarealer i overensstemmelse med saneringspla- 
nen for Storegade. 

Stk. 4. Hegning inden for området må kun ske efter de på 
kortbilag nr. 2 viste retnigslinier og kun som ta% plankevzerk 
(som f.eks. i Schousgade) eller teglstensmur. 

Stk. 5. Ti1 belysning af sti- og fzllesarealer må kun anven- 
des ALBERTSLUNDLYGTEN, lyspunkthojde 3 m eller 
lignende. 

Stk. 6. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befzstelse 
eller lignende gives et ordentlig udseende. 

Stk. 7. Udendors oplag må kun indrettes med byrådets sax- 
lige tilladelse og kun, såfremt der etableres de fomodne af- 
skamminger i form af ta% beplantning eller lignende. 

*) Der gcxes endvidere opmaxksom p$, at der ved rendting af husets facade skal ind- 
sendes anwgning til kommunen. (Se 1 avrigt lokalplan 181). 

**) Der res o maxkrom på at der i saneringsplanen som omfatter den sydli e del af lo- 
kal Ken t%udszttes etablerat et ejerlaug med piigt til drift og vedligeho delse af de 
f&s friakaler. 

f 
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99 

Faelles opholds- og 
parkeringsarealer 

Fjernvarme 

9 10 

§ 11 9 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

5 g FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY 
BEBYGGELSE 

Stk. 1. Ny bebyggelse inden for området må ikke uden 
byrådets saxlige tilladelse tages i brug fix der er etableret 
de i 0 4, stk. 3, 9 6, stk. 6 og $ 8, stk. 1 nwnte fzlles op- 
holds- og parkeringsarealer. 

Stk. 2. Samtlige nye bygninger skal tilsluttes tjemvarme- 
anlqget ved de kommunale vaxker. Ny bebyggelse må 
ikke tages i brug f0r denne tilslutning har fundet sted. 

9 10 OPHIEVELSE AF BYPLANVEDTIEGT OG 
LOKALPLAN 

Den under 13. februar 1963 af boligministeriet godkendte 
partielle byplanvedtzegt nr. 9, den under 14. januar 1969 af 
boligministeriet godkendte partielle byplanvedtagt nr. 15 og 
den under 28. september 1981 af Randers byrad vedtagne lo- 
kalplan nr. 114 ophaxes for de omrader, der er omfattet af 
mervaxende lokalplan. 

Således vedtaget af Randers byrad 

Randers, den 19. november 1984. 

1 henhold ti1 0 27 i kommuneplanloven vedtages foranståen- 
de lokalplan endeligt. 

Randers, den 14. marts 1985. 
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