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Derudover er byen en industriby med blandt 
andet kraftværket Verdo, der er histo-
risk og et vigtig kendetegn for Randers by.

Vi har arbejdet med at forstærke de ulige bydelska-
rakterer for at fremhæve variationerne og kvaliteterne 
der er til stede i Randers i dag. Vi ser de ulige vari-
ationerne som en positiv kvalitet som kan tiltrække 
sig ulige type mennesker og skabe en mangfoldig by.
Randers er i dag præget af åbne tomme byrum 
der skaber en barriere mellem de ulige bydelene.

Vår vision for projektet ”Randers møder Vandet” har væ-
ret at introducere en blå loop, i form af en kanal med pro-
menade, der skal binde Randers ulige bydeler sammen.

Randers er en by der består af mange forskellige 
unikke områder med ulige arkitektoniske kvalite-
ter. Middelalderbyen, der med sine charmerende 
små gader danner rammen for byens gågader. Tøy-
hushaven, et kvarter med forskellige byggestil og 
bygningstyper og anses som et unikt sted at bo. 

Vi har derfor valgt at transformere disse rummene 
med fortætning og det vi kaller ”det blå loop”. Van-
det der lægger sig i kanalen skal binde den frag-
menteret by sammen med attraktioner og byrum.

Det blå loop der består af en kanal og en promenade skal 
guide byens beboere gennem de ulige bydeler, samti-
dig som den skal binde de ulige bydelene sammen på 
tværs af ulighederne. Kanalen griber ind i byen i form af 
en cirkel, som fører vandet gennem de ulige bydelene. 

Langs forløbet er der etableret flere hængs-
ler i form af byrum og opholdssteder der skal 
tilføre Randers nye aktiviteter og kvaliteter.

I midten af den blå loop, dannes en ny bykerne og 
en ny urban struktur. Vi ønsker at skabe et hjerte i 
midten af Randers, en fælles mødeplads og kob-
ling på vandet i byen. I den nye bykerne har vi lagt 
et fokus på en offentlig stueetage der skal åbne 
bygningsmassen mod de offentlige byrum og ska-
be et byliv i gaderne og i de ulige byrummene. 

Den nye bykernen skal skabe en mellemskala i 
byen og knytte de ulige bydelene sammen ved at 
fortætte de åbne barrierene der eksisterer i dag. 
Ved at etablere det blå loop, fjerner vi dagens barri-
erer og binder de ulike bydelen sammen gjennom 
en promenade der skaber nye aktiviteter og byrum. 


