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STUDIEPROJEKT RANDERS MØDER VANDET

Vandet møder Randers
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Vandet til byen

Randers by rummer med sin historiske bykerne og kystnæ-
re placering mange kvaliteter. Men da bykerne ligger tem-
meligt lavt i terrænet udgør vandet på én gang den stør-
ste kvalitet og den største udfordring. Et vigtigt element i 
planen er således klimasikring imod oversvømmelser som føl-
ge af ukontrolleret, stigende vandstand. Vores klimasikrings-
tiltagene er altså strengt nødvendige for Randers by, men ska-
ber attraktive opholdsrum  uanset hvordan vandstanden er.  
Planen er altså udarbejdet med fokus på at fremhæve de eksis-
terende landskabelige kvaliteter, skabe nye urbane samlingsste-
der og skabe tilgængelighed til vandet for boboerne i Randers.

Vandet skaber mødesteder 

Ved at forbinde deltaområdet med byen opstår en ny urban 
kontekst med vandet som helt centralt omdrejningspunkt. Når 
vandet bliver tilgængeligt vil det bidrage til byens mange nye 
oppholdsrum og skabe liv langs vandet. Det tidligere meget aktive 
industriområdet på pieren løsrives og omdannes til en ø hvor den 
besøgende eller beboeren kan udforske de gamle transformererde 
industribygninger, tage sig en kaff e på en af øens caféer eller 
besøge kulturhuset for at opleve den nyeste udstilling. Vi ønsker 
desuden at skabe en forbindelse herfra til middelalderbyen der, 
grundet en ufordelagtig infrastruktur, er komplet afskåret fra vandet.   
Vi ønsker at åbne middelalderbyen, ikke til utilgængelig industri, 
men til det smukke delta som lukkes ind i byen. 

Vandet og hverdagsliv

Randers’ beboere vil på en solrig eftermiddag nyde en deilig 
spadsertur langs Randers Ø’s sydside, søge tilfl ugt en kold 
regnvejrsdag ved en af byens mange nye caféer, eller vandre langs 
Randers nye prominade. Nye boligområder etableres både på 
øen og syd for denne, der hvor havnen ligger i dag. Kanaler vil 
føre vandet helt tæt på boligene, og disse vil danne hovedgader 
og spændende opholdsrum for både vandrende og kørende. 
Boligerne vil rumme studerende, børnefamilier og pensionister. 
Fokus på samlingssteder og mangfoldighed er helt centralt. Ved 
at planlægge både store og små leiligheder, og let tilgang til byen, 
vil vi tiltrække mange forskellige borgere. Deler av stueetagerne vil 
få en højde på fem meter hvilket vil muliggøre visse kommercielle 
hensyn i fremtiden; caféer, restauranter og shoppingmuligheder for 
fremtidens Randers. 
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