Lokalplan nr. 226
“Havnefronten mt”

EN KORTFATTET BESKRIVELSE
Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 43.000m2beliggendeumiddelbart syd for bykernen. Områdetbegraznses
mod nord og ost af
Randersfjord, mod sydaf Tronholmen og mod vest af Århusvej.
Områdeter i dag ubebyggetog den vestligstedel anvendessom offentlig parkeringspladsog grant område.

Områdets anvendelse

Lokalplanengiver mulighedfor at opforeca. 18.000m2bebyggelse.
Bebyggelsenvi1 i hovedtraekketblive apfort på den nuværende
“Tivoliplads” og vi1beståaf en centerbygningpå ca. 6.OtMm*, hotel/kursuscentere.1.på ca. 5.000m*, en kontor/handelsbygningpå
ca. 4.000 m* og en boligbebyggelsepå ca. 3.000m*.
1 forbindelse med den kommendebebyggelsevi1 der blive anlagt
fElles gang-og torvearealmed fri adgangfor offentlighedensamt
ejere og brugereaf de i lokalplanen om&tede ejendomme.
Arealernepå beggesideraf denkommendebebyggelsevi1blive anvendt ti1 parkering/gronneomrader,beggei offentlig eje.
Lokalplanområdetvejbetjenesfra Tronholmen af interne, private
fællesveje,og der udlaqges areal ti1 offentlige stier fra stibroenti1
Grenåvej/Tronholmenog langs GudenåenHjorden.
For at aflastekrydset Grenåvej/Tronholmen,b1.a.foranledigetaf
mervaxendebebyggelse,planlaqzgesder en ny adgangsvejfra Suderholmen ti1 Tronholmen og samtidig forheggesSuderholmens
udmundingi Grenåvej, såledesat der bliver et firbenet lysreguleret
kryds Grenåvej-Tronholmen-Suderholmen.

En del af lokalplanens område, matr.nr. 568g (“Largstrupgrunden”) og matr.nr. 573~og 573k (“Tivolipladsen”) er i øjeblikket
erklaxet for kemikalielosseplads.
På matr.nr. 5688 (“L0gstrupgrunden”) er der foretagettilbundsgåendeunderwgelser med efterfølgendeafvaxgeforanstaltninger
for at forhindre udsivning af kemikalier.
En del af detteareal (delområdeIII) må ikke bebygges,og området
skal udstykkes saxskilt og forblive i offentlig eje.
Påmatr.nr. 573~og 573k (“Tivolipladsen”) er der efter aftale med
Århus amtskommuneforetagetprwegravninger med det formal
at få arealetfrigivet ti1bebyggelse.Randerskommune forventer at
arealet frigives ti1 bebyggelsei overensstemmelsemed mervzrende lokalplanforslag.
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER.
Forandringer skal
fslge planen

Efter byrådetsendeligevedtagelseog offentliggorelseaf lokalplanen må ejendomme,der er omfattet af planen i falge kommuneplanlovens0 31 kun udstykkes,bebyggeseller i ovrigt anvendesi
overensstemmelsemed planensbestemmelser.

Lovlig anvendelse

Den eksisterendelovlige anvendelseaf en ejendom kan fortszette
som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om
etablering af de anlzegmed videre, der er indeholdt i planen.

Dispensation

Byrådet kan meddeledispensationti1 mindre vzesentligelempelser af lokalplanens bestemmelserunder forudsaztningaf, at det
ikke Endrer den saxlige karakter af det område, der sogesskabt
ved lokalplanen.

Stsrrs aendringer ny lokalplan

Mere vzesentligeafvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfores
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
LOKALPLANEN OG DEN 0VRIGE PLANLIEGNING

Kommuneplan
Randers 1985

1 kommuneplanenaf 1985er lokalplanområdet beliggende i det
kvarter, der benzevnesKristrup (HAte nr. 15).

Lokalplanrammer

Lokalplanen omfatter område064 i lokalplanrammernefor kvarteret Kristrup.

064

Området er udlagt ti1 offentlige formål.

Revislon af kommuneplan

Områdetsanvendelseer i forbindelse med revisionen af kommuneplanenblevet azndret.064 er opdelt i tre områder, 064,068 og
BE46.
For områderne064 og 068 gzelderfslgenderammer for lokalplanhegningen:
a. Områdetsanvendelsefastlzeggesti1 park og parkeringsanheg.
b. Området må ikke bebygges.
c. Der skal sikres stiforbindelse langs med Gudenåen.
d. Den nzermerefastheggelseaf områdernesgraxrseforetages
ved lokalplanlzgningen, idet områdernessamledeareal dog
ikke må reduceres.
For område BE46 gazlderfolgende rammer for lokalplanhegningen:
a. Områdets anvendelsefastheggesti1 blandet bolig- og erhvervsbebvegelse
for naxmere angivneerhvervstyner(butik-

ker, administration, liberale erhverv,forlystelser samtmindre
ikke generendefremstillingsvirksomhed i tilknytning ti1 butikkerne) , bolig og offentlig formål.
for området som helhed må ikke overb. Bebyggelsesprocenten
stige 110.
C.

Bebyggelsenshojde må ikke overstige32 m.

d. Bebyggelsensetagearealmå ikke overstige 18.000m2,hvoraf
boligarealet skal udgore mellem 3.000og 4.000 m2.Det samlede arealti1butikker må ikke overstige3.500m2.Der må etableres op ti1 3.000m2etagearealti1 udstilling, modelokaler, opholdsrum for hotel m.v.
e. Ingen butik må haveover 600 m2 salgsareal.
f. Etablering af vaxtshuseog restaurantermed alkoholbevilling
kan kun ske med byrådetstilladelse i hvert enkelt tilfazlde.
g- 1 forbindelse med bebyggelsenskal der etablereset opholdsarealpå mindst 50 % af boligetagearealetog mindst 200 parkeringspladser.
Hvis opholds-eller parkeringsaralerneligger helt eller delvist
uden for ejendommen, skal de sikres ti1 anvendelsefor ejendommensbeboereibrugere.
h. Der skal sikres stiforbindelse langs Gudenåen.
i. En lokalplan for området skal redegorefor, hvorledesregionplanensbestemmelserom virksomhedsstojkan overholdes.
i

Bebyggelsenskal tilsluttes fjernvarmenettetved Randerskommunale Vzrker.
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STRaMMEN
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Lokalplanen kunne forst vedtagesendeligt af byrådet, når vedtagelsenaf den revideredekommuneplan forlå.
Den revideredekommuneplan blev vedtageti efteråret 1989.
Vejforhold

1 forbindelse med byggeriet er planlagt en ny adgangsvejfra Suderholmen ti1 Tronholmen og samtidig forheggesSuderholmens
udmunding i Grenåvej, såledesat der bliver et firbenet, lysreguleret kryds ved Strammenstilslutning ti1 Grenåvej.

Byggelinier

Ti1 sikring af ovennawnteprojekt, har Århus Amtskommune pålagt byggelinier langsGrenåvejog byggelinier ti1 sikring af Suderholmensforlangningsamtti1 en ny forbindelsesvejmellem Suderholmen og Tronholmen.

Spildevandsplan

Lokalplanen er omfattet af de områder i spildevandsplanenfor
Randerskommune, der er benawntF2.5, F3.6og del af F3.3 Områderneer kloakeret med separatsystem.
Ny bebyggelseskal udfores med internt seperatkloaksystem,der
tilsluttes det offentlige systemefter spildevandsplanensretningslinier.

Varmeplan

Lokalplanensområde er omfattet af varmeplanfor Randerskommune som fjernvarmeområde.

Elforsyning

Elforsyningen horer under Randerskommunale VErker.

Transformerstation

Der er idag placereten transformerstationinden for lokalplanområdet. Transformerstationenmå kun beroresefter aftale med Randerskommunale Vaxker. (Transformerstationener vist på kortbilag nr. 1).

Stajforhold

Den nyebebyggelseskal udformes således,at stojniveauetindendars ikke overstiger- for kontor- og servicebebyggelsens
vedkommende 35 dB(A) og - for boligbebyggelsensvedkommende 30
dB(A).

Terraenforhold

For at friholde ny bebyggelsefor skaderi forbindelse med mulige
oversvommelser,skal stuegulvkotenog det omgivendeterrax placeresi minimum kote 2,0 D.N.N.

Kollektiv trafikbetjening

Den kollektive trafikbetjening af området sker for tiden via de
regionale busruter samt bybussernepå Århusvej og Grenåvej.
LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanens formål er at sikre:
at områdetsanvendelsefastheggesti1 offentlig formål (park- og

parkeringsplads)og blandet bolig- og erhvervsbebyggelse,

at delområdeIIJ somer erklaxet for kemikalielosseplads,frihol-

des for bebyggelse,og forbliver i offentlig eje.
at bebyggelsentager størst mulig hensyn ti1 den saxegnebeliggenhedved Randersfjord, og
at offentligheden har adgang ti1 områdets friarealer herunder
passagenlangs vandet.

LOKALPLANENS

BESTEMMELSER

1henholdti1kommuneplanloven(lovbekendtgorelsenr. 391af 22.
juli 1985)fastsmettes
herved folgende bestemmelserfor det i 0 1
mevnteområde.
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5 1 LOKALPLANENS OMRÅDE

Matrikelfortegnelse

Stk. 1. Lokalplanen afgrzensessomvist på kortbilag nr. 1 og omfatter folgende matr.nr. 5688, 573c, 573k og 579, RandersMarkjorder, samtalle parceller der efter den 14.august1989udstykkes
fra de nzevnteejendomme.

Delområder

Stk. 2. Lokalplanens område opdelesi delområde 1 (offentlige
formål), delområdeII (blandet bolig- og erhvervsformål)og delområde III (offentlige formål), som vist på kortbilag nr. 2.

§2

5 2.

OMRÅDETS ANVENDELSE

DELOMRÅDE 1
Offentlige formål

Stk. 1. Området må kun anvendesti1 offentlige formål såsom
park og parkeringsplads.
Stk. 2. 1 området må der kun opforesenkelte mindre bygninger
ti1 serviceformål og publikumsbetjening. (kiosk e.1.)
DELOMRÅDE II

Blandet boligog erhvervsbebyggelse

Stk. 3. Områdetmå kun anvendesti1blandet bolig- og erhvervsbebyggelsefor erhvervstyper,såsombutikker, administration, liberale erhverv, hotel-, kongres- og kurssusvirksamhed, vaxtshuse, grillbarer og lignende, mindre ikke generendefremstillingsvirksomheder m.v. samt offentlige formål.

Etageareal

Stk. 4. Bebyggelsensetagearealmå ikke overstige 18.000m2,
hvoraf boligetagearealetskal udgore mellem 3.000 m2 og 4.0
m2.

Max. 600 m* butik

Stk. 5. Det samledesalgsarealti1 en enkelt butiksenhedmå ikke
overstige600 m2.Heri medregnesikke lager-, kontor- eller personalerum. Ved en butiksenhedforståset af fasteog ubrudte vzegge
afgranset lokale med selvstzndig publikumsadgangog med selvstzendigelager- og birum.

Vcwtshuse og grillbarer

Stk. 6. Etablering og udvidelse af vaxtshuse,grillbarer og lignendemå kun finde stedefter byrådetstilladelse i hvert enkelt tilfzelde.

Begrznset

Stk. 7. Der må ikke indrettesbutikker med et samlet bruttoetagearealpå mere end 3.500 m2.

butiksstwelse
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Virksomhedsstaj

Stk. 8. Den enkeltevirksomhedsbidrag ti1det Ekvivalente, konstante, korrigerede lydniveau i dB(A) må i intet punkt i de omkringliggende beboelsesejendomme,indenfor lokalplanområdet,
overstigede nedenfor anfcwtevaxdier:
Mandag - fredag kl. 07.00-18.00
55 dB(A)
Larrdagkl. 07.00-14.00
Mandag - fredag kl. 18.00-22.00
45 dB(A)
Lcxdag kl. 14.00-22.00
SBn-og helligdag kl. 07.00-22.00
Alle dagekl. 22.OO-07.00

40 dB(A)

Vejstaj i bollger

Stk. 9. Stnjniveauet,hidrwrendefra trafikken på de omliggende
gader,må ikke overstigehenholdsvis30 dB(A) for opholds-og arbejdsrum (rum hvor menneskerskal opholde sig i lzengeretid) og
55 dB(A) for opholds- og friarealer (arealer,der tjener ti1 rekreative formål).

Ikke tilladte erhverv

Stk. 10. Inden for områdetmå der ikke opfcrreseller indrettesbebyggelseti1 eller udcweserhverv som følger:
Vaxksteds-,fabrikations- eller vognmandsvirksomhed.
DELOMRÅDE III

Offentlige formål

Stk. 11. Området må kun anvendesti1 offentlige formål (parkering og gtwnt område).
Stk. 12. Området må ikke bebyggesog arealet er indkapslet for
at minimere udsivning fra den forurenedegrund. Sikringen er udfcwt efter retningslinier udstukket af Århus amtskommune.
Området er under udstykning og vi1 forblive i offentlig eje.

§3

5 3 UDSTYKNINGER

Udstykningsplan

Udstykninger udoverden på kortbilag nr. 1 viste retningsgivende
udstykningsplan må kun finde sted efter byrådets szrlige tilladelse.

§4

5 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD
DELOMRÅDE 1

Gang- og cykelsti

Stk. 1. Der udlzgges arealti1gang-og cykelstiena-b i en bredde
af 10m*).

Parkeringspladser

Stk. 2. Der reserveresareal ti1 130parkeringspladser”).
*) Hensigtenmeddissebestemmelserer at siknzhenholdsvisstiudlzegog arealti1parkeringspladser.Det nuvaxendeanlzzgblev oprindeligt anlagtsomet midlertidigt anlazg,og nzervzrendelokalplan skal ikke vazreti1 hinder for, at der kan ske.mindre sndringer af de fysiske forhold,
f.eks. ved opfmelse af enkelte sm8bygninger og/eller en sxdret udformning af den eksisterendebeplantning.
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DELOMRÅDE II og III
Veje

Stk. 3. Der udlzeggesareal ti1 folgende nye private fzllesveje
med en bredde og beliggenhedsom vist på kortbilag nr. 2.
Vejen A-B i en bredde af 8 m.
Vejen C-D-E i en bredde af 7 m. Rundkorslengives en ydre diameter på 25 m.

Parkeringspladser

Stk. 4. Der reserveresarealti1216parkeringspladsermedenbeliggenhed og udformning som vist på kortbilag nr. 2 og 3.

Gang- og torvearealer

Stk. 5. Det med saxlig signaturpå kortbilag nr. 2 viste areal udlzeggesti1 gang- og torveareal med fri adgangfor offentligheden
samtejereog brugereaf de i lokalplanen omfattedeejendommeog
senereparceller heraf.
DELOMRÅDE 1, II og III

Sti langs åen

Stk. 6. Der udheggesareal ti1 den offentlige sti b-c med en
bredde og beliggenhedsom vist på kortbilag nr. 2.

§5

5 5 LEDNINGSANLIEG

Jordkabler

Stk. 1. El-ledninger skal fremfores i jordkabler.

Transformerstation

Stk. 2. Flytning af nuvaxendetransformerstation, samt placering af evt. nyetransformerstationeri områdetmå kun skeefter aftale med Randerskommunale Vzrker.

Vandstander

Stk. 3. Den på kortbilag nr. 1viste vandstanderskal respekteres.

§6

5 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
DELOMRÅDE 1

Maximal etageantal
og bygningshajde

Stk. 1. Ny bebyggelsemå ikke opfores med mere end en etage,
og dentotalebygningslwjdemå ikke overstige4,5 m . Bygningerne
må ikke placeresoverde på kortbilag nr. 1 viste f’jemvarmeledninger.

Taghaeldning

Stk. 2. Tagenesvinkel med det vandretteplan må ikke overstige
25”.
DELOMRÅDE II

Bebyggelsesprocent

Stk. 3. Bebyggelsesprocenten
må ikke overstige 110.
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Ny bebyggelse, etageantal
og maximal bygningshajde

Stk. 4. Ny bebyggelsemå kurr opføresinden for de på kortbilag
nr. 2 viste byggefelter.Bygningemesetageantalog maximale bygningsbjde fremgår af signaturernepå kortbilaget.

Tagformer

Stk. 5. Tagformerne på de enkelte bygninger skal fremtrzede
som vist på lokalplanens illustrationsmateriale.

Opholdsarealer

Stk. 6. Der skal efter byrådets nzrrnere anvisning indrettes
udend0rsopholdsarealerfor virksomhedernesansatteog for områdetsbeboere.Opholdsarealernessmrrelse skal svareti1 mindst
50 % af boligetagearealetsamt 10% af erhvervsetagearealet.

§7

5 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN

Skiltning

Stk. 1. Skiltning og reklamering må kun finde stedmed byrådets
tilladelse i hvert enkelt tilfzelde.
Stk. 2. Ti1 udvendigebygningssidermå ikke anvendesmaterialer, som efter byrådetssksn virker skzemmende.

§8

5 8 UBEBYGGEDE AREALER

Faelles faerdsels-, torveog parkeringsarealer

Stk. 1. De med sazrlige signaturer på kortbilag nr. 2 viste
fazrdsels-,torve- og parkeringsarealer må ikke bebygges,idet
dissearealeralenemå anvendesti1 fzerdselsformal,jfr. 9 4 og som
fAlesarea ti1 fri og uhindret benyttelseaf samtlige ejere og brugere inden for lokalplanområdet.
De fazllesfzrdselsarealer må ikke tagesi brug f0r Randerskommune har godkendtet egentlig detailprojekt herfor, indeholdende
såvel profiler, befazstelser,afvanding, indretning, beplantning
m.v.

Beplantning m.v.

Stk. 2. Det fzelles torve- og parkeringsareal med tillärende
fazrdselsarealerskal ved beplantning, befEstelsem.v. gives et ordentligt udseendeog herefteropretholdesi den stand,hvormedde
i omfang og udseendeer anlagt i henhold ti1 de forud af kommunen godkendteanlEgs- og indretningsplaner.
FaAlesarealerneskal tilsvarendehenligge ve1vedligeholdt og i en
ryddeliggjort standuden oplagring eller henstilling af noget, som
kan were ti1 gene for de omboende.

Eksisterende beplantning

Stk. 3. Den med szrlig signaturpå kortbilag nr. 1 viste beplantning skal bevaresi sin nuværendeform.
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0 9 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY
BEBYGGELSE
Stk. 1. Ny bebyggelseinden for området må ikke tagesi brug,
f0r der er etableretde i 0 4 og 0 8 ncevnteveje, stier og opholdsog parkeringspladser.
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Stk. 2. Nye bygningerskal tilsluttes fjemvarmeanheggetvedDe
kommunale Vaxker. Bebyggelsenmå ikke tagesi brug fcrr denne
tilslutning har fundet sted.
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§ 10

GRUNDEJERFORENING

Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere inden for lokalplanens område.
Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes, når Randers kommune krzver det.
Stk. 3. Grundejerforeningensvedtzgter med fordelingstal og
eventueltordensreglementskal godkendesaf Randerskommune.
Stk. 4. Grundejerforeningenskal foreståden daglige drift af de
foran i $8 anforte fællesarealersamtde i 0 4 nævnteprivate fazllesvejemed hensynti1vedligeholdelse,reparation, renholdelse,snerydning og glatftwebekzempelse,hvilket ogsågazlderfor beplantninger og cwrige indretninger.
Stk. 5. Grundejerforeningenkan dog efter forud indhentet godkendelsefra Randerskommune tr=ffe bestemmelserom mindre
axdringer af anvendelseog indretning af fzellesarealeti det omfang det ikke strider mod intentionerne med denne lokalplan.
Stk. 6. Såfremt Randerskommune slwnner, at der sker en forscnnmelseeller tilsidesazttelseaf grundejerforeningenspligter om
opretholdelseaf torve-, faxdsel- og parkeringsarealersom fzellesareal samtden dagligedrift heraf, er Randerskommuneberettiget
ti1 efter forud fremsat varsel, at lade sådannearbejder og udbedringer udføre af andreog påligne grundejerforeningende dermed
forbundne udgifter.
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Ej 11 TILLADELSE FRA ANDEN MYNDIGHED
Uansetforanståendebestemmelsermå der ikke foretageszndringer af eksisterendelovlige forhold, fur der er opnået tilladelse
hertil fra Trafikministeriet om regulering/opfyldning ved kystlinien mod Randersfjord udfor hotelfløjen.
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5 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING
Såledesvedtagetaf Randersbyråd den, 14. august 1989
Randersbyråd, den 17.august 1989
Keld Hüttel
borgmester

1 henhold ti1 S 27 i

kommuneplanlovenvedtagesforanståendelo-

kalplan endeligt.
Randers,den 24. januar 1990
Keld Hüttel
borgmester

