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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Økonomiudvalget 

Anlægsprojekt Bro over Randers Fjord  
 

 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter   5.126  5.126    
Indtægter         
I alt   5.126  5.126    

 
 
2. Formål og beskrivelse 
 
I budgetforliget 2012-2015 blev der indarbejdet budget til projektering af en ny bro over Randers Fjord i 
2015. Budgetbeløbet var afsat til indledende ejendomsopkøb på frivillig basis samt til gennemførelse af evt. 
yderligere forundersøgelser til projektet. 

Budgettet er ikke blevet anvendt, men er overført fra år til år. Der er ikke givet anlægsbevillinger, og der 
har således ikke været noget forbrug.  

 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Anlægget har kategorien 3 (Ingen planer endnu), da der ikke er nogen planer endnu. Budgetbeløbet kan 
derfor disponeres til andre formål.  
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2. Børne- og familieudvalget

Anlæg 

Skattefinansieret anlæg 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Børne- og Familieudvalget 

Anlægsprojekt 023002 Ny daginstitution i dagtilbudsdistrikt Midt 
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter   646  646    
Indtægter         
I alt   646  646    

 
Anlægsbevillinger (1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Formål 
04.04.2016 15.000  Opførelse af ny daginstitution, Huset Nyvang 
I alt  15.000   

 
Historisk forbrug (1.000 kr.)  

Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug   3.237 10.418 1.212 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Opførelse af daginstitution i forbindelse med Fremtidens plejehjem.  
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Anlægsarbejdet er påbegyndt i 2016 og afsluttes endeligt i 2020.  
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Børne- og Familieudvalget 

Anlægsprojekt 023005 Udbygning af daginstitution i Spentrup 
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter   4.609  4.609    
Indtægter         
I alt   4.609  4.069    

 
Anlægsbevillinger (1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Formål 
06.03.2017 6.567  Sammenlægning af 3 daginstitutioner i Spentrup 
19.03.2018 1.700  Yderligere finansiering af tilbygning i Spentrup 
I alt  8.267   

 
Historisk forbrug (1.000 kr.)  

Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug    24 3.684 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Arbejdet med færdiggørelse af sammenlægningen i Spentrup afsluttes i 2019. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Arbejdet er påbegyndt i 2017 og forventes afsluttet i 2019. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Børne- og Familieudvalget 

Anlægsprojekt 023006 Sammenlægning af daginstitutioner i Langå 
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter  5.081 5.000  10.081 5.199   
Indtægter         
I alt  5.081 5.000  10.081 5.199   

 
Anlægsbevillinger (1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Formål 
24.09.2018 15.360  Sammenlægning af daginstitutioner i Langå 
I alt  15.360   

 
 
2. Formål og beskrivelse 
 
Arbejdet igangsættes i august/ september 2019.  
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Anlægsopgaven er på vej i udbud. Arbejdet påbegyndes i 2019 og med forventet indflytning i 2020. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Børne- og Familieudvalget 

Anlægsprojekt 023007 Etablering af daginstitution i år 2020 
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter      20.000   
Indtægter         
I alt      20.000   

 
 
2. Formål og beskrivelse 
 
Etablering af daginstitution i midtbyen 
Aftalepartierne afsatte ved budgetaftalen 2019-22 en ramme på 20 mio. i 2020 til etablering af en 
daginstitution med i størrelsesordenen 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Ingen konkrete planer endnu. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Børne- og Familieudvalget 

Anlægsprojekt 023008 Etablering af daginstitution i år 2022 
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter        20.000 
Indtægter         
I alt        20.000 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Etablering af daginstitution i Dronningborg 
Aftalepartierne afsatte ved budgetaftalen 2019-22 en ramme på 20 mio. i 2022 til etablering af en 
daginstitution med i størrelsesordenen 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Ingen konkrete planer endnu. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Børne- og Familieudvalget 

Anlægsprojekt 023009 Pulje til omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser 
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter  2.500   2.500 2.500   
Indtægter         
I alt  2.500   2.500 2.500   

 
Anlægsbevillinger (1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Formål 
04.02.2019 2.500  Anvendes i 2019 
I alt  2.500   

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Byrådet har i møde d. 04.02.2019 godkendt: 

• at der etableres 13 ekstra vuggestuepladser i eksisterende lokaler i Børnehuset Overvænget 
• at 23 børnehavepladser i Børnehaven Himmelblå ændres til 13 vuggestuepladser 
• at ledig børnehavekapacitet i Børnehuset Mariendal ændres til 13 vuggestuepladser 
• at der indføres en fleksibel mulighed for i et samarbejde med forvaltningen, at veksle mellem 

pladser til børnehavebørn og vuggestuebørn i integrerede institutioner. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Der er indgået aftaler med entreprenører for Børnehuset Overvænget, Børnehaven Himmelblå og for 
Børnehuset Mariendal. Arbejdet udføres i 2019. 
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4. Socialudvalget

Anlæg 

Skattefinansieret anlæg 

Ældreboliger 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Socialudvalget 

Anlægsprojekt Boligplan for socialområdet – servicearealer 
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter   954  954    
Indtægter   -2.680  -2.680    
I alt   -1.726  -1.726    

 
Anlægsbevillinger (1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Formål 
4.4.2016  609 -560 Ombygning af Ladegården, servicearealer og 2 § 107 boliger 
7.11.2016 865 -760 Ombygning af Holbergstien, servicearealer 
6.2.2017 266 -360 Ombygning af Marienborgvej, servicearealer 
6.2.2017 334 -400 Ombygning af Harridslev, servicearealer 
6.3.2017 1.000 -600 Ombygning af Vester Tværvej, servicearealer 
I alt  3.074 -2.680  

 
Historisk forbrug (1.000 kr.)  

Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug   246 1.108 672 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Som et led i boligplanen for socialområdet er der renoveret og etableret nye boliger på de ovenfor nævnte 
tilbud på socialområdet. I tilknytning til boligerne er der etablere servicearealer. Staten giver et tilskud til 
servicearealer, der er etableret i umiddelbar tilknytning til ældre-/plejeboliger, svarende til ca. 40 t. kr. pr. 
bolig - maksimalt 60 % af servicearealernes anskaffelsessum og indgår i den samlede økonomi for 
boligplanen.  

 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Tilskud forventes hjemtaget i 2019-2020. Den resterende del af anlægsbevillingerne forventes ligeledes 
anvendt i 2019-20.  
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Socialudvalget 

Anlægsprojekt Ombygning Specialindsats for Børn & Unge – Mellerup fase 2  
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter   5.139  5.139    
Indtægter         
I alt   5.139  5.139    

 
Anlægsbevillinger (1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Formål 
12.11.2018 5.668  Ombygning af Specialindsats for Børn & Unge - Mellerup 
I alt  5.668   

 
Historisk forbrug (1.000 kr.)  

Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug     529 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Som et led i boligplanen for socialområdet besluttede byrådet den 12.11.2018 at afsætte 5,7 mio. kr. til 
følgende bygningsmæssige ændringer i Specialindsats for Børn & Unge – Mellerup:  

• Etablering af elevator i hovedbygningen, således at bygningen bliver tilgængelig for fysisk 
handicappede.  

• Opførelse af en ny hestestald i overensstemmelse med krav til dyrevelfærd og miljø 
• Renovering og sammenbygning af to boenheder på stedet.   

 
Boligplanen for socialområdet finansierer 4 mio. kr. af de samlede omkostninger og 1,7 mio. kr. finansieres 
af de driftsbesparelser, der opstår ved sammenbygningen.  
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Første spadestik blev taget i december 2018. Projektet forventes færdigt i oktober 2019.  
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Socialudvalget 

Anlægsprojekt Nyt aktivitetshus for borgere med handicap 
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter  4.600 -1.771  2.829    
Indtægter         
I alt  4.600 -1.771  2.829    

 
Anlægsbevillinger (1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Formål 
02-10-17 9.000  Nyt aktivitetshus for borgere med handicap 
I alt  9.000   

 
Historisk forbrug (1.000 kr.)  

Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug    98 7.708 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Som et led i handicapplanen for Randers Kommune 2016 blev der i forbindelse med budgetforliget for budget 
2017-2020 afsat 3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til etablering af et nyt aktivitetshus for borgere med 
udviklingshæmning, senhjerneskade, fysiske handicap, autisme og børn med handicap.  

De fysiske rammer for det nye aktivitetshus bliver det eksisterende aktivitets- og samværstilbud på 
Dronningborg Aktivitetscenter. Udgifterne forbundet med etableringen er på 9 mio. kr., som udover 
renovering af bygningen vil omfatte forbedrede eller nye værkstedsfaciliteter.  

Der blev ved budgetforliget for 2018-2021 herudover afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til renovering af Dronningborg 
Aktivitetscenter som følge af uforudsete merudgifter til brandsikring og etablering af parkeringspladser til 
husets brugere.  

 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Aktivitetscenter Randers blev indviet den 28. februar 2019.  Den resterende andel af anlægsbevillingen 
forventes anvendt i 2019.  
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Socialudvalget 

Anlægsprojekt Etablering af autismetilbud i Langå 
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter      1.500 1.500  
Indtægter         
I alt      1.500 1.500  

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Randers Kommune har gennem de senere år oplevet en stigning i voksne borgere med autisme, der har 
brug for et botilbud.  

I budgetaftalen for 2019-2022 blev der afsat en rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til 
etablering af et nyt botilbud til voksne med autisme.  

Tilbuddet etableres i eksisterende bygninger på Bredgade i Langå og vil få op til 17 pladser. Heraf vil 11 
pladser være nye pladser til Randers-borgere, mens op til 6 pladser forudsættes solgt til andre kommuner 
eller anvendt til borgere, der ønsker at vende tilbage til Randers efter ophold på pladser uden for 
kommunen.  
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Ombygningen forventes igangsat i 2020. Beslutningsgrundlag er på vej.  
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Socialudvalget 

Anlægsprojekt Ny Solstrålen/Vester Tværvej, boligdelen (ældreboliger) 
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter   736  736    
Indtægter         
I alt   736  736    

 
Anlægsbevillinger (1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Formål 
6.3.2017 22.637 -638 Ny Solstrålen/ Vester Tværvej 
I alt  22.637 -638  

 
Historisk forbrug (1.000 kr.)  

Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug    14.034 7.878 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Som et led i boligplanen for socialområdet er der etableret 15 nye boliger for psykisk sårbare på Vester 
Tværvej i Randers. Den resterende del af anlægsbevillingen forventes anvendt i 2019.  

 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter 
 
Boligerne blev indviet den 1. juni 2018.  
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Socialudvalget 

Anlægsprojekt Ombygning af Holbergstien, boligdelen (ældreboliger) 
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter     5.017    
Indtægter         
I alt     5.017    

 
Anlægsbevillinger (1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Formål 
7.11. 2016 23.320 -6.000 Ombygning af Holbergstien, boligdelen 
I alt  23.320 -6.000  

 
Historisk forbrug (1.000 kr.)  

Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug    15.219 3.084 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Som et led i boligplanen for socialområdet er Holbergstien ombygget til 19 almene boliger efter 
almenboliglovens § 105 til voksne med autismespektrumforstyrrelser. Boligerne er fordelt på to tilbud - 
Holbergstien og Holbergkollegiet. Bogføring af resterende udgiftsposter, herunder grundkøb, vil ske primo 
2019, hvorved anlægsbevillingen forventes anvendt.  

 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 

Det nyindrettede tilbud blev indviet den 1. oktober 2018.  
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Socialudvalget 

Anlægsprojekt Ombygning Harridslev, boligdelen (ældreboliger) 
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er ble-
vet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter   4.681  4.681    
Indtægter         
I alt   4.681  4.681    

 
Anlægsbevillinger (1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Formål 
6.3.2017 14.944 -2.665 Ombygning af Harridslev, boligdelen 
I alt  14.944 -2.665  

 
Historisk forbrug (1.000 kr.)  

Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug    557 9.713 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Som et led i boligplanen for socialområdet er der givet anlægsbevilling til om- og tilbygning af Kernen på 
Bocenter Harridslev. Kernen var tidligere et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 med 9 plad-
ser.  

Tilbuddet rummer efter om- og tilbygningen 10 boliger efter almenboliglovens § 105 til borgere med handi-
cap. De bygningsmæssige ændringer har betydet, at alle boliger nu har eget badeværelse og at boligernes 
størrelse samt fællesarealer er udvidet. Bogføring af resterende udgiftsposter, herunder grundkøb, vil ske 
primo 2019, hvorved anlægsbevillingen forventes anvendt.  
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Byggeriet er afsluttet og beboerne er flyttet ind. Indvielse fandt sted den 3. april 2019.  
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5. Miljø- og teknikudvalget

Anlæg 

Skattefinansieret anlæg 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 052001 Naturforvaltningsprojekter, ramme 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 3.805 -573 -500 2.732 3.305 3.805 3.805
Indtægter

I alt 3.805 -573 -500 2.732 3.305 3.805 3.805

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

2013-2017 15.427

12-10-17 3.231

11-10-18 3.805

12-11-18 -500
I alt 21.963

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

8.101 3.217 2.936 2.373 2.804
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Anlægsbevil l inger for perioden 2013-2017

Anlægsbevil l ing ti l  rådighedsbeløb 2018

Anlægsbevil l ing ti l  rådighedsbeløb 2019

Ressourcer ti l  adm. af vandløb

 

 
2. Formål og beskrivelse 
 
Rammebeløb til projekter på natur- og miljøområdet.  
 
Randers Kommune skal sikre rent drikkevand og sikre naturen, herunder udvikle nye og pleje eksisterende 
naturområder. De afsatte midler kan blandt andet anvendes til nye vådområdeprojekter, anlæg og 
renovering af stier, nye skove, fjernelse af spærringer i vandløb, genåbne rørlagte vandløbsstrækninger, 
etablere nye søer, forbedre tilstanden i eksisterende vandløb og søer, etablere afgræsningsmuligheder på 
naturarealer, beskytte drikkevandet samt til information.  
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Naturforvaltningsmidlerne for 2019 er disponeret i henhold til en prioriteret liste af opgaver, som er 
baseret på samarbejdsaftaler med Staten, kommuner, fonde, private lodsejere, samt ønsker fra 
kommunens borgere. For 2020 og 2021 gælder at ca. ½ delen af beløbet er disponeret, og det er før der er 
taget stilling til hvilke projektønsker fra kommunens borgere, der skal realiseres i 2020 og 2021. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058100 Diverse vejprojekter, ramme 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 3.340 -1.011 2.329 3.340 3.340 3.340
Indtægter

I alt 3.340 -1.011 2.329 3.340 3.340 3.340

 

 
2. Formål og beskrivelse 
 
Rammebeløb til diverse udbygnings- og vedligeholdelsesprojekter på vejnettet. Det kan f.eks. være 
trafiksikkerhedsprojekter, kapacitetsforbedringer og lignende. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Rammen udmøntes hvert år til konkrete anlægsprojekter i 2 halvdel af året. Det er typisk til projekter, hvor 
det af trafiksikkerhedsmæssige eller kapacitetsmæssige årsager er nødvendigt at foretage fysiske 
ændringer på vejnettet. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058101 Sikre skoleveje mv., ramme 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.145 -1.145 0 1.145 1.145 1.145
Indtægter

I alt 1.145 -1.145 0 1.145 1.145 1.145

 

 
2. Formål og beskrivelse 
 
Rammebeløb afsat til gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter f.eks. på skoleveje. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Rammen udmøntes hvert år i 3-5 mindre fysiske projekter. Projekterne prioriteres ud fra en lang liste med 
ønsker om trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Pt. er der over 40 vejstrækninger, hvor der er 
indsendt ønsker om at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger, og hvor forvaltningen skønner, 
at der er et trafiksikkerhedsmæssigt problemer f.eks. i form af for høj hastighed, dårlige oversigtsforhold, 
eller hvor der sker uforholdsmæssigt mange trafikuheld.   
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058102 Anlæg af cykelstier, ramme 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.145 1.145 1.145
Indtægter

I alt 1.145 1.145 1.145

 

 
2. Formål og beskrivelse 
 
Byrådet vedtog i februar 2011 "Cykel og stiplan 2010", som er udmøntet i konkrete projekter eksempelvis 
cykelsti på sydsiden af Toldbodgade. Der er i 2016 udarbejdet en revideret prioriteringsliste for kommende 
cykelstiprojekter.  
 
Midlerne skal anvendes til konkrete initiativer, der skaber mere trygge forhold for cykling til skole i 
landdistrikterne. Beløbet anvendes til nogle af de højst prioriterede cykelstier i stiplanen.  
 
Rammebeløbet i 2019 er 29. januar 2018 udmøntet til finansiering af de støttede cykelprojekter ”Sikre 
skolevejskorridorer – med sidegevinster” samt ”Cykling i byen og adgang til naturen”.  
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
Rammen udmøntes hvert år i 1. kvartal i konkrete cykelfremmende projekter. De konkrete projekter 
prioriteres ud fra en liste, der indeholder over 100 strækninger, hvor der ansøges om etablering af cykelsti 
eller andre anlæg til cykelfremme. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058105 Private vejes istandsættelse, ramme 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 870 870 870 870 870
Indtægter -870 -870 -870 -870 -870

I alt 0 0 0 0 0

 

 
 
2. Formål og beskrivelse 
 
Istandsættelse af private fællesveje på de vejberettigedes regning. Projekter igangsættes efter afholdelse af 
vejsyn. Dispositionsrammen udgør årligt 0,87 mio. kr. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Der er pt. ikke afholdt vejsyn, der medfører behov for et samlet arbejdet. Dermed er der pt. ingen planer 
om, hvad midlerne skal anvendes til. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058106 Vej til sydhavnen, ramme 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 13.900 13.900
Indtægter

I alt 13.900 13.900

 

 
2. Formål og beskrivelse 
 
Den eksisterende adgang til den nuværende havn og de nye havnearealer løber gennem det centrale 
Randers, hvilket nedsætter effektiviteten af godstransporten til og fra havnen. Samtidigt generer de mange 
lastbiler og modulvogntog den øvrige trafik på vejnettet og borgerne i Randers. 

Havnevejen vil sikre en mere direkte opkobling fra Randers Havn til det overordnede vejnet. Fra nord vil der 
således være adgang til havnen fra E45 via de overordnede trafikveje Hammelvej, Grenåvej og Ørneborgvej 
og fra syd vil der være adgang fra E45 via Ringvej syd, Clausholmvej og videre til havnen via Grenåvej og 
Ørneborgvej. 
 
For at kunne betjene havnetrafikken – herunder modulvogntog – er det nødvendigt med ombygninger af 
vejnettet følgende steder: 

• Krydset Clausholmvej-Hammelvej skal ombygges, så modulvogntog kan dreje til og fra Hammelvej. 
• Sammenfletningen mellem Hammelvej og Grenåvej skal ombygges, så det er muligt at komme fra 

Hammelvej til Grenåvej og omvendt. 
• Ombygning af krydset Grenåvej-Ørneborgvej. 
• Udbygning og forlængelse af Ørneborgvej frem til det nye havneområde. 

 

Anlægsoverslaget på 45 mio. kr. omfatter alle 4 delprojekter. Dertil kommer udgifter på vejanlæg m.m. 
internt på havnens areal. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
Der er primo 2019 udarbejdet en overordnet tidsplan for projektet, der viser at den nye adgang til Havnen 
som beskrevet ovenfor kan være etableret inden for en periode på 42 måneder. 

Fornyelse af VVM-tilladelse 6 mdr 

Projektering 12 mdr 

Udbud 3 mdr 
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Anlæg 18 mdr 

I alt 42 mdr 

 

VVM-tilladelse 

Fornyelse af VVM-tilladelsen er et administrativt arbejde, som Randers Kommune i udgangspunktet selv 
forestår. Proceduren er, at der foretages en vurdering af, hvorvidt forholdene er ændret i væsentlig grad 
siden der i første omgang blev lavet en VVM. Hvis der ikke er sket væsentlige ændringer, kan den nye 
tilladelse gives umiddelbart. Er der derimod sket væsentlige ændringer, kan det betyde, at der går længere 
tid, men der er ikke umiddelbart noget, der peger på væsentlige ændringer. Dog kan udformningen af 
krydset mellem Grenåvej og Hammelvej være anderledes, end den som er skitseret i den tidligere VVM, 
hvilket kan medføre en længere VVM-proces. Omfanget heraf kan ikke afgøres på nuværende tidspunkt, 
men det vil være fordelagtigt med en indledende analyse af hvordan krydset udformes bedst. 

Den fornyede VVM-tilladelse er en afgørelse, og skal derfor offentliggøres, men ikke i høring. Det vurderes 
umiddelbart, at en eventuel klage over afgørelsen ikke vil have opsættende virkning for det videre arbejde. 

Den fornyede VVM-tilladelse udløber 3 år efter den udstedes. Dog gælder den så længe byggeriet er 
igangsat inden de tre års udløb – men kun så længe der holdes normal anlægstakt i projektet. 

Projektering 

Projekteringen skal udføres af rådgivere. Særligt den nye tilslutning mellem Grenåvej og Hammelvej er 
kompliceret, og det kan vise sig, at den bedste løsning i dette kryds, ikke er den løsning, som er skitseret i 
VVM’en. Dette kan have betydning for VVM-tilladelsen, og derfor kan det være fordelagtigt at have lavet en 
forudgående analyse af hvordan dette kryds skal udformes, førend arbejdet med VVM-tilladelsen 
igangsættes. 

Udbud 

Der bliver formentligt tale om et omfattende udbud, da særligt krydsningen Grenåvej / Hammelvej er 
kompliceret og dyr. Det må derfor formodes, at der bliver tale om et EU-udbud. Det er på nuværende 
tidspunkt ikke muligt at afgøre, om hele projektet skal udbydes i én samlet entreprise, eller om krydsningen 
af Grenåvej / Hammelvej, øvrige krydsudvidelser og forlængelse af Ørneborgvej skal udbydes hver for sig,  

Anlæg 

Der kan være en vis samtidighed i anlægsarbejdet, men arbejdet skal planlægges således trafikken mellem 
Randers og Djursland har alternative ruter gennem hele anlægsperioden. Det mest komplicerede og 
tidskrævende arbejde, og som samtidigt har størst betydning for trafikken, er sammenfletningen mellem 
Grenåvej og Hammelvej. 

Der foregår pt. et arbejde med at undersøge, hvordan der kan skaffes flere midler til projektets realisering. 

 

Side 29 af 126



Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058201 Tre bydele uden støjgener, etape 2 

 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.837 9.312 11.149 1.837
Indtægter -1.611 -12.406 -14.017 -1.611

I alt 226 -3.094 -2.868 226

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

05-10-09 1.400 -1.400

22-03-10 1.400

2011-2018 13.649 -12.012

11-10-18 1.837 -1.611
I alt 18.286 -15.023

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

3.707 167 430 269 300
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Videreførelse af etape 1

Anlægsbevil l ing for 2010-202, ej selvfinansieret

Anlægsbevil l inger ifm. budgetvedtagelserne

Anlægsbevil l ing ifm. budgetvedtagelsen 2019-2022

 

2. Formål og beskrivelse 
Projektet "Tre bydele uden støjgener" har til formål at reducere trafikstøjen fra motorvejen på støjramte 
boliger i Helsted, Hornbæk og Vorup samt at skabe nye muligheder for at komme af med jord fra 
anlægsprojekter. Endvidere har projektet til formål at skabe nye rekreative områder. 
 
Princippet i projektet er, at der bygges støjvolde med overskudsjord fra diverse byggeprojekter (fortrinsvis 
private, men også kommunale), der betaler en afgift for at komme af med jorden. Planen har således 
været, at projektet skulle hvile i sig selv. Det har vist sig ikke at holde helt stik, og der er derfor givet en 
tillægsbevilling til det årlige rådighedsbeløb på 0,14 mio. kr. jf. byrådsmødet d. 22. marts 2010.   
 
Det oprindelige projekt indeholdt støjskærme, men da sådanne er meget kostbare og ikke kan forventes 
finansieret via afgifter fra overskudsjord, indeholder dette projekt ikke støjskærme, men alene støjvolde og 
lignende landskabelige bygværker.  
 
Projektet forventes at løbe over 10 år. Den præcise varighed af projektet kan ikke forudsiges, da den i 
sagens natur afhænger meget af aktiviteten i byggeriet.  
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
Dette er et igangværende arbejde, hvor der er indgået kontrakt. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058204 Hospitalsgade, udvikling af ny gade 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 760 760
Indtægter

I alt 760 760

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

02-09-13 4.600

16-09-13 75
I alt 4.675

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

2.859 847 175 34
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Etablering af 1. etape

Tilskud fra Ervhervsudvalget

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Hospitalsgade, Kereveder og St. Kirkestræde skal renoveres. Der skal etableres et bindeled mellem 
Regnskoven med torveområde ved Hospitalsgade 6 og midtbyen. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Restbeløbet var tænkt anvendt til færdiggørelse af projektet ud for Regnskoven. Det har imidlertid vist sig, 
at beløbet ikke var tilstrækkeligt til færdiggørelsen. Byrådet vedtog den 25. april 2016, at der ikke skal 
bevilges flere midler til afslutning af projektet.  

Der er pt. ingen planer om, hvordan restbeløbet skal anvendes 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058221 Randers Cykelby, fase 3 - Sydbyen på to hjul 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 5.798 5.798
Indtægter -2.351 -2.351

I alt 3.447 3.447

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

02-09-13 9.700 -3.900
I alt 9.700 -3.900

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

2.505 -86 -20 -5 30
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

40% tilskud fra Cykelpuljen

 

 
2. Formål og beskrivelse 
 
Det overordnede mål med Randers Cykelby fase 3 er fortsat at øge antallet af kørte cykelkilometer i 
Randers Kommune via øget cykelpendling og en større andel af cyklende skolebørn. Et sekundært mål er, at 
gavne folkesundheden gennem en øget cykeltrafik. Erfaringer fra de to første projekter viste, at voksne 
primært motiveres til at cykle via sundhedsvinklen: Motion, vægttab og livskvalitet. 
 
Aktiviteter i projektet er blandt andet etablering af forbindelse ved Randersbro fx en dobbeltrettet cykelsti i 
nordsiden af Tørvebryggen og Havnegade. Ændring af projektet ligger i øjeblikket til godkendelse hos 
statens cykelpulje. Øvrige aktiviteter i projektet er gennemført fx etablering af cykelsti til Blegen og 
faciliteter i sydbyen samt kampagner i forhold til ungdomsuddannelsessteder og virksomheder. 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Beslutningsgrundlag er på vej. Når statens cykelpulje har godkendt ændring af projektet, vil forvaltningen 
sætte anlægsprojektet i gang med projektering og udførelse. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058227 Hverdagscykling i oplandsbyer 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.109 1.109
Indtægter -512 -512

I alt 597 597

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

12-01-15 6.452 -2.560

10-12-18 700 0
I alt 7.152 -2.560

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

0 3.635 426 362 99
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

40% tilskud fra Cykelpuljen

Forventet merforbrug

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Projektet har til formål at forbedre hverdagscykling i samt til og fra de 3 oplandsbyer: Assentoft, Langå og 
Spentrup. Det betyder samtidig, at projektet har et dobbeltsigtet formål: 

1. Skolebørn. Der arbejdes med de fysiske forhold for og adfærden blandt skolebørn i de tre byer med 
henblik på at fremme den aktive transport til og fra skole. 

2. Pendling. Fokus på pendling til og fra de tre byer, som gennem fysiske forbedringer og 
kommunikationsindsats skaber bedre rammer for at cykle til og fra Randers. 

 
De fleste delprojekter er udført. Gudenåstien skal blandt andet asfalteres – et kortere stykke mangler 
fortsat. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Tilbud er indhentet, og arbejdet udføres i foråret 2019.  
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058232 Storegade, etape 2 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 250 250
Indtægter

I alt 250 250

 

 
2. Formål og beskrivelse 
 
Storegade etape 1 strækker sig fra Østergrave til Middelgade og omfatter en total renovering af 
gadestrækningen. Etape 1 blev afsluttet i 2015/2016. Storegade etape 2 omfatter renovering af 
Søndergade. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Der er ingen planer endnu for renovering af Søndergade. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058235 Udskiftning af gadelysarmaturer (Natriumlyskilder) 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 6.268 6.268
Indtægter

I alt 6.268 6.268

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

26-06-16 26.000

11-06-18 966
I alt 26.966

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

7.580 13.118
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Udskiftning af natriumlyskilder, gadebelysningen

Fremskrivning iht. rådighedsbeløb

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
På baggrund af et EU-direktiv (245/2009), som pålægger kommuner at udfase gamle kviksølvlyskilder 
senest i 2015, godkendte byrådet den 23. april 2012 en belysningsplan. Planen beskriver bl.a. i hvilken takt 
udskiftningen skal ske. I samme forbindelse blev der godkendt et budget til udskiftning, hvor pengene 
skulle tilbagebetales igennem energibesparelser over en 25 års periode. Denne renovering er nu ved at 
være afsluttet. 
 
Renoveringen omfattede ca. 2/3 af Randers Kommunes belysningsanlæg eller ca. 14.700 armaturer. 
 
Den sidste 1/3 af belysningsanlæggene i Randers Kommune, ca. 6.800 armaturer, består af højtryksnatrium 
lyskilder (gult lys). Armaturerne med højtryksnatrium lyskilder er af forskellig alder og dermed kvalitet og 
driftsstabilitet. Disse lyskilder er ikke omfattet af EU direktivet og står ikke over for en udfasning. Det er 
således ikke et krav, at denne type lyskilde udfases pt.  
 
Natriumlyskilder kan med fordel udskiftes til LED med en fordelagtig økonomi. Effektiviteten og 
lyskvaliteten på LED armaturer er blevet forøget, så selv større veje kan belyses med LED. Udskiftningen 
gennemføres over en 2 årig periode således, at der renoveres ca. 3.400 armaturer i 2017 og de resterende 
ca. 3.400 armaturer i 2018.  
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Udskiftningen lånefinansieres via den automatiske låneadgang til energibesparende foranstaltninger med 
en løbetid på lånet svarende til den forventede levetid af armaturerne på 25 år.  
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Projektet er i gang og mangler enkelte projekter i Randers Midtby. Forventes afsluttet i 2019. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058237 Forbedret parkering ved Randers Hallerne 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 2.579 2.579
Indtægter

I alt 2.579 2.579

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

28-11-16 2.700
I alt 2.700

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

87 35
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Etablering af 127 ekstra parkeringspladser Arena Randers

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
I forbindelse med udvidelse af Arena Randers med hal 4 er det vurderet, at der skabes et ekstra behov for 
ca. 130 nye p-pladser. Projektet omfatter forøgelse af parkeringskapaciteten i nærområdet af Arena 
Randers til dækning af dette behov. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Der mangler asfaltering af den tidligere grusparkeringsplads ved stadion, som forventes at blive udført juni 
2019. Tilbud på udførelse af entreprisen indhentes april 2019. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058243 Århusvej, forbedret fremkommelighed 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter -299 -299
Indtægter

I alt -299 -299

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

12-06-17 1.000
I alt 1.000

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

32 1.267
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Projektet omfatter udskiftning og renovering af samtlige signalanlæg på Århusvej på strækningen mellem 
Grenåvej og Paderup Boulevard. Samtidig etableres busprioritering i signalerne. Projektet har opnået 50%s 
støtte fra trafikstyrelsens fremkommelighedspulje 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Projektet er afsluttet, men trafikstyrelsen har endnu ikke udbetalt støtte. Dette forventes at ske ultimo maj 
2019.  
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058244 Gl. Hobrovej, ombygning af rundkørsel 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 82 82
Indtægter

I alt 82 82

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

12-06-17 1.500
I alt 1.500

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

1.418
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Den tidligere 5 benede rundkørsel i krydset mellem Gl. Hobrovej og Rådmands Boulevard er en 
uheldsplaget lokalitet og er i Trafiksikkerhedsplanen udpeget som en sort plet. Projektet skal forbedre 
trafiksikkerheden i krydset ved bl.a. at lukke Gl. Hobrovejs tilslutning til rundkørslen og gøre rundkørslen 
mindre dynamisk for at nedsætte hastigheden for de indkørende biler. 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Projektet er stort set afsluttet. Der mangler kun mindre færdiggørelsesarbejder. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058245 Realtidsinformation 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 432 432
Indtægter

I alt 432 432

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

12-06-17 500
I alt 500

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

68
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Randers Kommunes Vej- og Trafikafdeling har i dag mulighed for at overvåge rejsetider gennem den 
centrale del af Randers by ved hjælp af 20 målepunkter placeret rundt omkring i byen. Nærværende 
projekts formål er, at udvide systemet til også at give information til den enkelte trafikant om 
trafiksituationen i Randers. Projektet omfatter udbygning af det eksisterende system ved etablering af 4 
nye målepunkter. Der vil endvidere blive opstillet 2 informationstavler der kan oplyse om aktuelle 
rejsetider langs udvalgte indfaldsveje. En tavle vil blive opsat på Viborgvej og en på Århusvej. Derudover vil 
der blive udarbejdet en web-løsning, og der vil blive opsat en skærm med oplysninger om rejsetider på 
fragtmandscentralen. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Der er indgået kontrakt med Cowi A/S angående den tekniske del af projektet (65.000 kr excl. moms) og der 
er indgået kontrakt med ITS Teknik A/S om levering af 2 informationstavler (268.900 kr excl. moms).  

Det forventes, at projektet vil være afsluttet i 3. kvartal 2019. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058248 Forskønnelse af Midtbyen 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.066 1.066
Indtægter

I alt 1.066 1.066

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

14-05-18 2.000
I alt 2.000

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

934
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Belægning, træer og bænke

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Midlerne skal anvendes til renovering af belægninger på gangarealer i midtbyen samt et løft til pleje af 
midtbyens grønne arealer. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Belægningerne på gangarealerne i centerområdet er renoveret/repareret. Der mangler stadig genplantning 
af manglende træer. Plantning vil blive foretaget til efteråret.    
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058249 Støjværn langs E45 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 2.000 2.000
Indtægter

I alt 2.000 2.000

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Midlerne skal anvendes til kommunal medfinansiering af statens indsats for at dæmpe trafikstøjen fra E45 
gennem Randers.  
Finansloven for 2018 forventes at indeholde midler til en støjpulje, der skal være med til at etablere 
manglende støjskærme langs motorvejsnettet. De afsatte kommunale midler kan anvendes dels til 
kortlægning af støjbelastede boliger langs E45 i Randers og dels til medfinansiering af konkrete 
støjdæmpningsprojekter.  

 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvad midlerne skal anvendes til. Forvaltningen er i dialog med 
Vejdirektoratet om, hvordan midlerne kan anvendes. Det forventes, at der vil komme et forslag til 
anvendelse, som byrådet skal godkende efteråret 2019. Dette er MTU orienteret om og har taget 
orienteringen til efterretning på udvalgets møde den 17. december 2018. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058250 Skovvangsvej i Assentoft 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.853 1.853
Indtægter

I alt 1.853 1.853

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

26-02-18 3.800
I alt 3.800

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

1.947
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Forlængelse af Skovvangsvej i  Assentoft

 

 

2. Formål og beskrivelse 
Assentoft er et attraktivt sted at bosætte sig, og inden for en forholdsvis kort årrække er en række nye 
boligområder skudt op. De mange nye boliger medfører naturligt, at der kommer mere trafik på vejnettet i 
området og dermed også på veje, hvor der færdes børn til og fra skole.  

Der er derfor behov for at færdiggøre anlæg af Skovvangsvej ved at forlænge den eksisterende vej videre 
mod syd. Forlængelsen vil gøre det muligt for trafik fra specielt boligområderne i den østlige del af 
Assentoft og Drastrup til E45 at køre mere direkte til den sydlige omfartsvej og videre mod E45 uden at 
belaste de mere centrale veje i den vestligste del af området 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
Anlægsarbejdet blev påbegyndt ultimo oktober 2018, og vejen blev åbnet for gennemkørsel ved juletid 
2018. Vejen mangler endnu den sidste finish, herunder slidlag, græs såning af rabatter og grøfter samt 
støjdæmpende foranstaltninger ifht. naboer. Disse arbejder udføres i foråret 2019.  

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058251 Gadebelysning i Kousted 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 131 131
Indtægter

I alt 131 131

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

26-02-18 450
I alt 450

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

319
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Opsætning af gadebelysning i  Kousted

 

 
2. Formål og beskrivelse 
 
Projektet omfatter etablering af vejbelysning i Kousted. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Der er etableret belysning i Kousted. MTU har på mødet den 1. april 2019 godkendt at restbeløbet på 
projektet anvendes til etablering af manglende stibelysning på Hulvejen i Stevnstrup.  
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058252 Cykelstier 2018 

 

1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.742 1.742
Indtægter

I alt 1.742 1.742

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

29-01-18 1.763
I alt 1.763

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

21
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Regnskoven, Romalt, Vorup, Langå m.fl.

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Anlæg af cykelstier eller andre tiltag for cyklister som gør det mere sikkert og trygt at færdes som cyklister 
på kommunens vej- og stinet. 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Kontakter er indgået, og flere delprojekter er udført. Udført er:  

• Cykelbane i lyskryds over for Odinsgade på Regnskovens tidligere forplads 
• 2 minus 1 vej på Tjærbyvej fra Tjærbyvangsvej til Tjærby 

Igangsættelse pågår for: 

• Stivejvisning i Romalt 
• Sti på Støberigade til Brotoften (Vorup) 
• Cykelstier i Bredgade i Langå 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058253 Sikre skolevejskorridorer - med sidegevinster 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 2.000 1.066 3.066 0
Indtægter -1.000 -88 -1.088 -272

I alt 1.000 978 1.978 -272

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

29-01-18 3.400 -1.360
I alt 3.400 -1.360

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

334
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Tilskud fra Cykelpuljen (40%)

 

 
2. Formål og beskrivelse 
 
Projektets overordnede idé er at arbejde med sikre skolekorridorer til skolerne i byerne Fårup, Spentrup og 
Harridslev.  

Projektets første hovedformål er skolecykling, hvor der arbejdes med de fysiske forhold for og adfærden 
blandt skolebørn i de tre byer med henblik på at fremme aktiv transport til og fra skole. Det andet 
hovedformål er afprøvning af samskabelsesmetode, hvor det lokale initiativ og de lokales gode idé 
understøttes af kommunen. 

Projektet indeholder nye stier i Fårup og Harridslev samt krydsningsheller og fartdæmpere i Spentrup. 
Adfærdskampagner er ligeledes en del af projektet. 

Projektet er planlagt til udførelse i 2018 og 2019. 
 
Der er opnået støtte fra Vejdirektoratets cykelpulje til gennemførelse af projektet. 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Kontrakter er indgået for det vejtekniske vedr. Spentrup og Harridslev samt kampagner. Omkring det 
vejtekniske for Fårup er beslutningsgrundlaget på vej.  
Samtlige projekter forventes udført i 2019 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058254 Cykling i byen og adgang til naturen 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 2.325 2.385 4.710 0
Indtægter -1.500 -196 -1.696 -424

I alt 825 2.189 3.014 -424

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

29-01-18 5.300 -2.120
I alt 5.300 -2.120

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

590
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Tilskud fra Cykelspuljen (40%)

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Projektets hovedformål er at give pendlere bedre mulighed for at cykle til Randers C som et alternativ til 
bilen. Samtidig vil projektet skabe bedre adgang til naturen for beboere i midtbyen ved at skabe en god 
forbindelse til Gudenåen og stiforbindelsen langs denne.  
 
Projektet indeholder ny cykelsti på Vestervold og mere cykelparkering i Randers C samt adfærdskampagner 
målrettet ansatte på Regionshospitalet og ved Randers Kommune. 
 
Projektet er planlagt til udførelse i 2018 og 2019. 
Der er opnået støtte til projektet fra Vejdirektoratets cykelpulje. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Kontrakter er indgået omkring første del af cykelparkering, cykeltællere og adfærdskampagner. 

Udbud vedrørende cykelstier på Vestervold og anden del af cykelparkering og andre faciliteter for cyklister i 
bymidten er nært forestående. Alle projekter udføres i 2019 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058255 Sikre skoleveje 2018 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 777 777
Indtægter

I alt 777 777

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

26-02-18 1.127

10-12-18 -100
I alt 1.027

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

250
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Vorup Kirkevej, Munkholmskolen og Drastrup

Komp.besparelse 058227 Hverdagscykling i  oplandsbyer

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Byrådet har godkendt at rammebeløbet for 2018 udmøntes i følgende projekter: 
 

• Etablering af hævede flader på Vorup Kirkevej 
• Etablering af kys-og-kør ved Munkholmskolen 
• Etablering af belysning på Gl. Grenåvej og Skolevej i Drastrup  

 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Der mangler pt. kun færdiggørelse af hævede flader på Vorup Kirkevej. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058256 Clausholmvej/Kristrupvej, signalanlæg 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 2.276 1.011 3.287
Indtægter

I alt 2.276 1.011 3.287

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

14-01-19 3.300
I alt 3.300

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

12
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Formålet med projektet er at skabe bedre forhold for skoleelever på deres skolevej samt i øvrigt at skabe 
bedre trafikafvikling i krydset. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Der er indgået aftale med rådgiver om at udarbejde et projekt for etablering af signalanlæg i krydset. 
Projektet skal danne baggrund for et udbud af entreprenørentreprise og signalleverandørentreprise. 
Anlægget forventes taget i brug inden årsskiftet 2020. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058257 Sikre skoleveje 2019 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.145 1.145
Indtægter

I alt 1.145 1.145

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

04-03-19 1.150

I alt 1.150

Bemærkninger

Fartdæmpere, buslomme, hævet flade samt afstribning af 
cykelbane  

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Byrådet har godkendt at rammebeløbet for 2019 udmøntes i følgende projekter: 

• Fartdæmpere på Over Fussingvej, Ø. Bjerregrav 
• Buslomme på Paderup Boulevard 
• Afstribning af cykelbane, Vestervangsskolen 
• Hævet flade, Bavnevej, Tvede 

 
De 4 projekter har alle til formål at forbedre trafiksikkerheden for specielt skolebørn. Prioritering af de 4 
projekter er sket ud fra en lang række ønsker til trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Projekterne er endnu ikke projekteret, og der er heller ikke indgået kontrakt. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058502 Udbyhøjfærge - dokning 2018-2020 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 3.000 3.000 3.000
Indtægter -1.500 -1.500 -1.500

I alt 1.500 1.500 1.500

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Randers Kommune varetager driften af Randers Fjord Færgefart ifølge driftsoverenskomst mellem Randers 
Kommune og Norddjurs Kommune. Drifts- og anlægsudgifter finansieres af kommunerne med 50% fra hver 
kommune. 

Kabelfærgen i Udbyhøj skal i dok i Bønnerup 14 dage medio marts 2019. Sædvanligt arbejde på land er 
rensning og maling af bund, maling af skrog og aptering, renovering af fendersystem – eftersyn af sø-
ventiler/blokma kølere/zinkklodser samt diverse rutinemæssige eftersyn. Herudover renoveres motorer og 
det hydrauliske system til broklapper/landstation til opstramning af wirer.  

I stedet for at renovere de hydrauliske pumper og spilmotorer, der har været i drift i 13 år, udfases og 
erstattes de af elmotorer på trækspil dels for at forbedre arbejdsmiljøet ombord og på sigt og minimere 
olieudslip i miljøet. Der vil på sigt være besparelse på service/vedligehold af træksystemet ved overgang til 
elmotorer som træksystem. 

Samlet udgift til dokning, landspil og generatordrift i 2019 udgør i alt 3,0 mio. kr. Det betyder en 
anlægsudgift pr. kommune på 1,5 mio. kr. i 2019.  

Dokning af Udbyhøj Kabelfærge sker ifølge krav fra Søfartsstyrelsen hvert 4. år, næste dokning er i 2023. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Færgen er nu i dok, og der er indgået kontrakt. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058504 Ragna - dokning 2019 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 200 200
Indtægter -100 -100

I alt 100 100

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Der er en ekstraordinær udgift, ud over den normale årlige serviceeftersyn, til nødvendig udskiftning af 
skrogdele / fenderliste ca. 200.000 kr.  Udgiften afholdes som anlægsudgift 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Det er nødvendigt at udskifte skrogdele for at opretholde færgedriften. Dokning er bestilt og ansøgning om 
frigivelse af anlægsmidlerne er på vej. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058505 Ragna - dokning 2022 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 200
Indtægter -100

I alt 100

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Ekstraordinær vedligehold af skrogdele, udskiftning af bundplader mv. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Dokningen af færgen er nødvendig for at opretholde driften af færgen. Udgiften hertil deles mellem 
Norddjurs Kommune og Randers Kommune.  
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058506 Ragna - Udskiftning af motorer 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 800
Indtægter -400

I alt 400

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Der skal foretages udskiftning af motorer, der i 2021 har et driftstimetal på ca. 30.000 timer. 
Udskiftningen vil sikre, at der ikke forekommer ikke-planlagte driftsstop i sejlplanen. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Der er tale om en nødvendig udskiftning i 2021 for at kunne opretholde færgens drift. 
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058600 Bygningsvedligehold, pulje 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 36.058 2.522 38.580 37.122 37.122 37.122
Indtægter

I alt 36.058 2.522 38.580 37.122 37.122 37.122

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

2013-2016 100.055 -1.662

2017 34.763

2018 35.836

2019 36.058
I alt 206.712 -1.662

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

36.834 25.393 32.069 31.598 40.674
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger  

 
2. Formål og beskrivelse 
 
Udvikling, Miljø og Teknik (Ejendomsservice) står for vedligeholdelsen af ca. 500.000 etage-m² kommunale 
bygninger. Den indvendige vedligeholdelse er pr. 1. juli 2015 overgået til Ejendomsservice, efter at 
enhederne selv har varetaget dette i nogle år. Bygningsvedligeholdelsen varetages af 4, (periodevis 2 
ekstra) medarbejdere, der i fællesskab prioriterer, hvilke opgaver der skal løses i det kommende år. 
Vedligehold af tekniske installationer løses i samarbejde med de tekniske serviceledere. 
Bygningsvedligeholdelsen styres med vedligeholdelsesprogrammet CareTaker. Prioriteringen af opgaverne 
tager udgangspunkt i at tag og fag har 1. prioritet, hvorefter øvrige midler anvendes, hvor behovet er 
størst. 
 
Vi arbejder med en standard i forhold til registrering: 

• 3 God: Ingen synlige skader. Bygningen fungerer fuldt tilfredsstillende. 
• 2 Acceptabel: Der findes ingen synlige potentielle skader på bygningsdelene, der bør holdes   under 

observation. Der bør iværksættes forebyggende vedligehold 
• 1 Middel: Tegn på begyndende skader. Bygningsdelen fungerer ikke tilfredsstillende.    

Reparation/vedligehold er nødvendigt. 
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• 0 Dårlig: Skader af betydning for sikkerheden. Opretning af bygningsdelene bør iværksættes 
snarest. 

 
De afsatte beløb, i anlægspuljen, dækker ikke hele udgiften til en forsvarlig bygningsvedligeholdelse, der 
skal derfor over tid forventes et større og større efterslæb, selvom økonomien på området blev bedre fra 
2016.  
Det samlede efterslæb er i øjeblikket opgjort til kr. 125 mio. eksklusiv tekniske installationer.  
De 35 mio. pr. år er ikke nok til at rette op på efterslæbet. Vedligeholdelsesbehovet i 2020 er pt. 80 mio. kr. 
Der sker således allerede en skarp prioritering i forhold til den nuværende anlægsbevilling. 
Bygningernes vedligeholdelsestilstand betyder, at der er et rigtig stort behov for akut vedligehold, hvilket 
har indflydelse på mulighederne for den planlagte vedligehold, som igen betyder, at 
vedligeholdelsesefterslæbet stiger fra år til år. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Bindingerne kan beskrives ud fra følgende 3 kategorier: 

1. Kontrakter indgået, første spadestik 
2. Beslutningsgrundlag på vej 
3. Ingen planer endnu 

Kategori 2019 2020 2021 2022 
1. 21.400    
2. 17.180 37.122 37.122 37.122 
3.     
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Udvalg Miljø- og teknikudvalget 

Anlægsprojekt 058601 Energibesparende foranstaltninger, pulje 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 26.515 49.399 75.914 26.515 11.800 11.800
Indtægter

I alt 26.515 49.399 75.914 26.515 11.800 11.800

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

2013-2016 94.119

13-10-16 25.536

12-10-17 26.171

11-10-18 26.515
I alt 172.341

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

26.556 7.545 4.414 11.935 929
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Anlægsbevil l ing ti l  rådighedsbeløb i  2013-2016

Anlægsbevil l ing ti l  rådighedsbeløb i  2017

Anlægsbevil l ing ti l  rådighedsbeløb i  2018

Anlægsbevil l ing ti l  rådighedsbeløb i  2019

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Udvikling, Miljø og Teknik (Ejendomsservice) arbejder med energioptimering af i alt ca. 500.000 etage-m² 
kommunale bygninger. 
 
Energipuljen anvendes til investeringer i energibesparende foranstaltninger. Kravet er, at investeringerne er 
rentable og anvendes til energioptimering af varmeanlæg, CTS, ventilationsanlæg, tekniske anlæg, 
bygninger med mere. 
 
Ved renovering af tekniske anlæg søges der generelt løsninger, som er medvirkende til nedsættelse af 
energiforbruget, og der investeres i bygningsoptimering i forbindelse med ombygninger, istandsættelser 
med mere.  
 
Alle offentlige bygninger over 50 m² er blevet energimærket i 2010. Der udarbejdes nye fra 2018. Arbejdet 
forventes færdigt i 2020.  Energimærkerne bruges som guide til prioritering af energiprojekterne, så 
midlerne anvendes, hvor den største energibesparende effekt kan opnås. 
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3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Bindingerne kan beskrives ud fra følgende 3 kategorier: 

1. Kontakter indgået, første spadestik 
2. Beslutningsgrundlag på vej 
3. Ingen planer endnu 

Kategori 2019 2020 2021 2022 
1 2.000.000    
2 15.000.000    
3 20.000.000 37.000.000 37.000.000 15.000.000 

 

1. Der er igangværende projekter med belysning og isolering. 
2. Vi er ved at få de sidste tilbud ind på lys, ventilation og varmepumper 
3. Der er mange projekter, hvor der ikke er blevet lavet forundersøgelse endnu, men som der er ved 

at blive kigget på. 

Bemærk at alle anlægsbevillingerne til energibesparende foranstaltninger er lånefinansieret.  
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Udvalg Sundheds-, idræts- og kulturudvalget 

Anlægsprojekt 061059 Anlægspulje til idrætsformål 2022 og 061060 Breddeidrættens faciliteter
2022 

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter 3.540 
Indtægter 
I alt 3.540 

2. Formål og beskrivelse

Der har siden 2013 været givet en rammebevilling på 1 mio. kr. til idrætsformål - den såkaldte anlægspulje 
til idrætsformål. 

Endvidere har Byrådet siden 2010 årligt afsat et beløb til forbedring af breddeidrættens faciliteter. 

Ved prioriteringen af de afsatte midler til idrætsfaciliteter 2018-21 besluttede man, at 1 mio. kr. af denne 
pulje i årene 2018-21 afsættes til udstyr mv., mens de øvrige årlige midler af bevillingen på knap 2,4 mio. kr. 
blev prioriteret til en række projekter, men fra 2022 er der igen ca. 2,4 mio. kr. i puljen. 

Den samlede pulje vedr. de 2 projekter er derfor i 2022 på i alt 3,5 mio. kr. (som følge af prisfremskrivninger) 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Hvor bevillingerne i 2019-21 er prioriteret for hele byrådsperioden, er der på nuværende tidspunkt ikke 
disponeret over 2022-bevillingen, hvorfor de 2 projekter placeres i gruppe 3 (ingen konkrete planer). 
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Udvalg Sundheds-, idræts- og kulturudvalget 

Anlægsprojekt 061019 Hornbæk Idrætscenterfaciliteter (Idrætscenter Vest)

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter 3.500 9.000 12.500 
Indtægter 
I alt 3.500 9.000 12.500 

Anlægsbevillinger (1.000 kr.) 
Dato Udgifter Indtægter Formål 
14-1-2019 12.500 
I alt 12.500 

2. Formål og beskrivelse

Projekt Idrætscenter Vest blev tiltrådt ved byrådsmødet den 13. oktober 2016 som en del af budgetforliget 
for 2017-20, som efterfølgende er bearbejdet og på byrådsmødet den 14. januar 2019 godkendtes den 
endelige plan for et projekt til 19,5 mio. kr. under forudsætning af, at der lokalt indsamles 7 mio. kr.; 
såfremt den lokale indsamling bliver mindre, skal projektet reduceres. 

På nuværende tidspunkt er projektet som nævnt beskrevet, og man er i gang med rådgiverudbud med 
forventet byggestart i november 2019 og ibrugtagning i juni 2020. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Projektet kategoriseres i gruppe 1, igangsat, idet det dog bemærkes, at 1. spadestik endnu ikke er taget. 
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Udvalg Sundheds-, idræts- og kulturudvalget 

Anlægsprojekt 061033 Kraftcenter Korshøj 
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter   5.000  5.000    
Indtægter         
I alt   5.000  5.000    

 
Anlægsbevillinger (1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Formål 
29-04-2019 5.000   
I alt  5.000   

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Kraftcenter Korshøj blev tiltrådt ved byrådsmødet den 13. oktober 2016 som en del af budgetforliget for 
2017-20.  
 
Projektet er netop behandlet i byrådet 29. april 2019, hvor der er givet anlægsbevilling på 5 mio. kr.  
 
Projektet forudsætter lokal medfinansiering, og der er pt. indsamlet over 2,5 mio. kr. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Projektet kategoriseres i gruppe 1, idet det dog bemærkes, at der i skrivende stund ikke er taget endelig 
politisk beslutning. 
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Udvalg Sundheds-, idræts- og kulturudvalget 

Anlægsprojekt Flere projektnumre: Prioriterede idrætsprojekter 2018-21

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter 10.913 2.280 -227 12.966 5.910 2.819 
Indtægter 
I alt 10.913 2.280 -227 12.966 5.910 2.819 

Anlægsbevillinger (1.000 kr.) 
Dato Udgifter Indtægter Formål 
11-6-2018 19.501 
10-12-2018 4.037 
I alt 23.538 

Historisk forbrug (1.000 kr.) 
Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug 2.326 

2. Formål og beskrivelse

Byrådet godkendte i mødet den 11. juni 2018 anvendelsen af de afsatte anlægsmidler i byrådsperioden 
2018-2021. 

Prioriteringen blev til på grundlag af ansøgninger fra kommunens idrætsforeninger og for en række 
projekter er der medfinansiering fra klubberne. 

Fordelingen kan ses øverst næste side. 

For en nærmere beskrivelse af projekterne henvises til sagsfremstillingen fra mødet den 11. juni 2018, og 
en status på projekterne kan ses i sagsfremstillingen til Sundheds-, idræts- og kulturudvalget den 27. marts 
2019. 
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Anlægsbevilling 2019 2020 2021 
061037 Breddeidrættens faciliteter 2018 1.037 114 0 0 
061038 Anlægspulje til idrætsformål 2018 0 0 0 0 
061042 Mindre idrætsprojekter 2018 1.732 1.130 0 0 
061043 Færdiggørelse af idrætsprojekter 2019 1.019 1.037 0 0 
061044 Energioptimering LED lys selvejende haller 1.400 13 1.413 0 
061045 Nyt klubhus og nye omklædningsrum i Stevnstrup 3.000 3.057 0 0 
061046 Tilbygning på Langvang 1.500 1.528 0 0 
061047 Kunstgræsbane i Kristrup 1.450 1.478 0 0 
061048, 49 og 50 Breddeidrættens faciliteter 3.000 1.019 1.019 1.019 
061051, 52, 53 og 61 Renovering af kommunale 
omklædningsrum 

4.000 1.017 2.019 1.019 

061054 Ombygning af lokaler i Assentofthallerne og E-
motion i klubhus 

2.400 1.760 685 0 

061055, 56 og 57 Anlægspulje til idrætsformål 0 24 24 31 
061062 Hensættelse til kunstgræsbaner 3.000 788 750 750 
I ALT 23.538 12.966 5.910 2.819 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

De fleste af projekterne er påbegyndt, dog er der endnu ikke taget endelig stilling til, breddeidrættens 
faciliteter 2020 og 2021 samt prioritering af alle midler til renovering af omklædningsrum.  
Endelig er beløbet på 1 mio. kr. til færdiggørelse af projekter 2019 endnu ikke fordelt. 
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Udvalg Sundheds-, idræts- og kulturudvalget 

Anlægsprojekt Flere projektnumre: Igangværende og afsluttede projekter, SIK-udvalget

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter 3.709 3.709 
Indtægter 
I alt 3.709 3.709 

Anlægsbevillinger (1.000 kr.) 
Dato Udgifter Indtægter Formål 
Flere datoer 18.959 -5.000 
I alt 18.959 -5.000 

Historisk forbrug (1.000 kr.) 
Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug 936 -760 642 9.297 

2. Formål og beskrivelse
Der er en række projekter på sundheds-, idræts- og kulturudvalgets budget, der enten er afsluttet eller 
igangværende og forventes afsluttet i 2019. 

Disse projekter omfatter: 

Anlægsbevilling 2019 2020 2021 
061027 Porten til Naturpark Randers Fjord 0 -175 0 0 
061031 Breddeidrættens faciliteter 2017 2.311 1.591 0 0 
061036 Ombygning af Vorup skoles idrætshal 4.500 155 0 0 
061039 BMX bane Langvang 1.620 1.256 0 0 
061040 Langå IK, ny omklædningsbygning og klubhus 4.200 785 0 0 
061041 Forundersøgelse af fremtidens idrætsfacilitet i 
Dronningborg 

300 51 0 0 

061058 Idrætsanlæg Vorup FB 300 252 0 0 
061063 Parkouranlæg på Tronholmen 600 -206 0 0 
070000 Rehabiliteringen, træningsudstyr 128 128 0 0 
I alt 13.959 3.837 0 0 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)
Alle projekter er meget tæt på afslutning, og kan derfor kategoriseres igangsatte. 
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Udvalg Sundheds-, idræts- og kulturudvalget 

Anlægsprojekt 061064 Dronningborghallen – reservation

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er ble-
vet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter 10.000 
Indtægter 
I alt 10.000 

2. Formål og beskrivelse

I forbindelse med budgetmaterialet er der afrapporteret på mulighederne for at etablere et nyt idrætscenter 
i Dronningborg, som erstatning for den nuværende Dronningborghal, se https://dagsordener.ran-
ders.dk/vis/pdf/bilag/9d8bcdb9-9914-4a87-9f57-fccf8a78895e?redirectDirectlyToPdf=false 

Der skønnes ikke på nuværende tidspunkt at være et økonomisk råderum til at realisere et af de beskrevne 
scenarier. Partierne bag budgetforliget var dog også enige om, at der skal findes en løsning, idet den eksiste-
rende hal bygningsmæssigt kun har begrænset levetid. 

I budgettet for 2019-22 er der derfor påbegyndt en reservation af midler til et kommende projekt og afsat 
10 mio. kr. i 2022.  
Samtidig er forvaltningen blevet bedt om til budgetlægningen for 2020-2023 at udarbejde et supplerende 
forslag til et billigere, men fortsat tidssvarende projekt. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Beløbet er reserveret, og der arbejdes på en plan, men der er endnu ikke givet bevillinger, hvorfor projektet 
placeres i gruppe 2 – planlægning igangsat. 
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7. Omsorgsudvalget

Anlæg 

Skattefinansieret anlæg 
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Udvalg Omsorgsudvalget 

Anlægsprojekt Igangværende anlægsprojekter

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter 1.000 17.310 18.310 
Indtægter 
I alt 1.000 17.310 18.310 

Anlægsbevillinger (1.000 kr.) 
Dato Udgifter Indtægter Formål 
Flere datoer 131.628 -13.263 
I alt 131.628 -13.263 

Historisk forbrug (1.000 kr.) 
Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug 22.717 80.987 8.834 

2. Formål og beskrivelse

Under omsorgsudvalget er der et enkelt projekt, der er ibrugtaget, Huset Nyvang, men hvor der er nogle 
enkelte regninger, der endnu ikke er afregnet. 

Desuden har der været afsat en ramme på 2 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 samt 1 mio. kr. i 2019 til 
at omdanne rækkehusene og Center Møllevang til ”Landsbyen Møllevang”. Formålet er at skabe mulighed 
for et liv med selvstændighed og livskvalitet for beboere med demens i trygge og attraktive rammer. 

Anlægsbevilling 2019 2020 2021 
070020 Møllevang - demenslandsby 5.000 2.224 0 0 
070018 Huset Nyvang, servicearealer 15.100 -28 0 0 
070019 Huset Nyvang, 60 boliger 98.265 16.114 0 0 
I alt 118.365 18.310 0 0 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Alle projekter er igangværende og kan dermed kategoriseres igangsat. 
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8. Landdistriktsudvalget

Anlæg 

Skattefinansieret anlæg 
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Udvalg Landdistriktsudvalget 

Anlægsprojekt 010001 Pulje til indsats mod dårlige boliger

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.280 8.110 9.390 1.280 1.280 1.280
Indtægter -555 -4.671 -5.226 -555 -555 -555

I alt 725 3.439 4.164 725 725 725

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

01-01-13 3.799

2014-2017 17.895 -11.456

12-10-17 1.243 -547

11-10-18 1.280 -555
I alt 24.217 -12.558

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

4.004 168 2.472 608 772
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Samlet anlægsbevil l ing før 2013

Anlægsbevil l ing ti l  rådighedsbeløb i  2018

Anlægsbevil l ing ti l  rådighedsbeløb i  2019

2. Formål og beskrivelse

Byrådet har den 2. juni 2009 besluttet at afsætte midler til indsats for dårlige boliger, skæmmende 
bygninger og udenomsarealer i Randers Kommune. 

Formålet er at sikre beboerne liv og helbred samt undgå, at de dårlige boliger får en afsmittende effekt i 
kvarteret eller lokalområdet og som følge heraf flere dårlige boliger. 

Byrådet har den 12. juni 2017 iværksat en forstærket indsats for bedre boligkvalitet, forskønnelse og 
bosætning i landdistrikterne i Randers Kommune. Her samtænkes indsatsen med den øvrige byfornyelse, 
som målrettes landdistrikterne:  

• Opkøb af nedslidte ejendomme beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne
land, når opkøbet sker med henblik på nedrivning eller istandsættelse.

• Tilskud til private ejeres fjernelse af ophobet skrot og affald.
• Tilskud til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i små byer med under 3.000 indbyggere.
• Tilskud til nedrivning af en beboelsesejendom.
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3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Midlerne bruges til effektuering af den lovpligtige tilsynsopgave med boligkvalitet, hvor der kondemneres 
og til tider nedrives boliger. Midlerne er bundet op på statslige byfornyelsesmidler, som finansierer 50% af 
udgiften. Den bebudede lovændring indikerer, at der kan blive tale om en situation, hvor der alene kan 
opnås statslig medfinansiering til boliger beliggende udenfor Randers By.  
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Udvalg Landdistriktsudvalget 

Anlægsprojekt 054000 Pulje til byfornyelsesprojekter

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 7.900 14.887 -8.300 14.487 7.900 7.900 7.900
Indtægter -3.950 -7.442 4.150 -7.242 -3.950 -3.950 -3.950

I alt 3.950 7.445 -4.150 7.245 3.950 3.950 3.950

2. Formål og beskrivelse

Byrådet vedtog den 21. juni 2010 en byfornyelsesstrategi for Randers Kommune. 
Det blev endvidere tiltrådt, at der netto afsættes 3,5 mio. kr. årligt (pristalsreguleres – pt. 3,95 mio. kr.) til 
byfornyelsesprojekter, der kan lånefinansieres med 95 % af nettoudgifterne.  

Byrådet har den 12. juni 2017 besluttet, 

at byfornyelsesmidler i perioden 2017-2019 prioriteres til landdistrikterne og primært i geografisk 
afgrænsede områder, udpeget af Miljø- og Teknikudvalget og Landdistriktsudvalget i fællesskab, 

at der fremadrettet søges opstart af yderligere områdefornyelser svarende til, at der altid er 2 
igangværende områdefornyelser afhængigt af omfang samt tilsagn om støtte fra staten, og  

at der nedsættes et bygningsforbedringsudvalg, som kan meddele støtte for op til 300.000 kr. pr. år, og 

Byfornyelsesprojekter omfatter følgende typer: 
• Områdefornyelse – Fornyelse af nedslidte eller problemramte byområder
• Ordinær byfornyelse – Bygningsfornyelse og friarealforbedringer
• Grøn byfornyelse/friarealforbedring
• Kondemnering af sundhedsfarlige bygninger og frivillige nedrivninger

Det forventes, at der vedtages en ny byfornyelseslov 1. maj 2019, som vil kanalisere byfornyelsesmidlerne 
til en landsbypulje. Det betyder, at der fremadrettet kun kan udføres byfornyelse i landdistrikterne. 

Områdefornyelsen i Øster Tørslev er afsluttet i 2018, efter at LAG-midler er modtaget sommeren 2017 efter 
1½ års ventetid.  

Områdefornyelsen i Langå samt byfornyelsesforsøget ”Vores Bredgade” forventes afsluttet i 2019. Der 
forventes i 2019 gennemført de resterende permanente tiltag i Bredgade, og stibro over banen er under 
etablering.  Projektet Langå Marina blev opdelt i 2 faser på grund af projektets størrelse. Fase 1 
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”Aktivitetsområde ved Gudenåen” realiseres igennem områdefornyelsen. Projektøkonomien for det 
samlede skitserede projekt i programmet er større end områdefornyelsesmidlerne og derfor afhængig af 
støtte fra fonde. I de seneste år har partnerskabet omkring åen arbejdet med fundraising.  

I 2018 er der opstartet forsøgsprojekt i Hald med nye forpligtende partnerskaber som tema. Randers 
Kommune forventes at mellemfinansiere projektet. Der gives 100% refusion fra staten til projektet. 

Der er ved udgangen af 2018 opstartet ny områdefornyelse i et landsbysamarbejde mellem Øster 
Bjerregrav og Over Fussing. Programmet er godkendt i byrådet og Trafik-, bygge- og boligstyrelsen. 

Der er ved udgangen af 2018 opstartet områdefornyelse i Gjerlev. Programmet blev godkendt i byrådet, 
men er afvist af Trafik-, bygge- og boligstyrelsen. Projektet bortfalder derfor. 

Bygningsforbedringsudvalget har gennemført første ansøgningsrunde i 2018, hvor borgere i 
landdistrikterne med bevaringsværdige bygninger har kunnet søge bygningsforbedringsstøtte og landsbyer 
med tomme byggegrunde efter nedrivning har kunnet ansøge om forskønnelse af de tomme byggegrunde. 
Efter udvælgelse og forhandling forventes 4 ansøgere at gennemføre bygningsforbedringsarbejder.  

Der er i foråret 2019 gennemført anden ansøgningsrunde, hvor der forventes gennemført ca. 10 projekter. 

Der er i 2016 truffet beslutning om byfornyelse/bygningsforbedring for Von Hatten Hus i Randers midtby. 
Projektet afventer fortsat godkendt finansieringsplan fra ejer, men forventes – når det opstartes - at vare 2-
3 år.   

Der er i 2012 truffet beslutning om byfornyelse/bygningsforbedring for den fredede bygning Svaneapoteket 
i Randers midtby. Byfornyelsen afventer fortsat en godkendt finansieringsplan fra ejer.  
Hvis der kommer konkrete forslag til byfornyelsesprojekter eller områdefornyelse, vil projekterne blive 
forelagt byrådet til stillingtagen og evt. igangsætning.  

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Byrådet har den 4. februar 2019 besluttet at give en tillægsbevilling til stibroen i Langå på 2,3 mio. kr., så 
broen nu kan færdiggøres. 
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Udvalg Landdistriktsudvalget 

Anlægsprojekt 054001 Svaneapoteket, byfornyelse

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 9.915 9.915
Indtægter -4.968 -4.968

I alt 4.947 4.947

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

17-12-12 9.800 -4.900
I alt 9.800 -4.900

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

9
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Byrådet vedtog i 2012 at yde byfornyelsesstøtte til renovering og ombygning af den gamle fredede 
ejendom Middelgade 2 - "Svaneapoteket".  

Ejendommen totalrenoveres på tag og facade. Der indrettes butikker og erhverv i stueplan samt 6 
tidssvarende lejligheder i de øvrige etager. Der etableres fælles opholdsarealer i gårdrummet med offentlig 
adgang i dagtimerne.   

Samlede byggeomkostninger beløber sig til 26,6 mio. kr. hvoraf Kulturstyrelsen bidrager med 1,5 mio. kr. og 
byfornyelsestilskud udgør i alt 9,8 mio. kr. Kommunens nettoudgifter beløber sig til 4,9 mio. kr. Projektet er 
ikke igangsat, og der foreligger ikke pt. konkret tidsplan for gennemførelsen.  

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Projektet er ikke igangsat, og der foreligger ikke pt. konkret tidsplan for gennemførelsen. Byfornyelsen 
afventer fortsat en godkendt finansieringsplan fra ejer.  
Der har været afholdt adskillige møder om projektet siden beslutningen. Forvaltningen vil indbyde ejeren til 
fornyet møde om mulighederne for gennemførelse af byfornyelse på ejendommen. Alternativt må 
projektet bortfalde. 
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Udvalg Landdistriktsudvalget 
Anlægsprojekt 054007 Langå, områdefornyelse 

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 5.104 2.300 7.404
Indtægter -4.000 -4.000

I alt 1.104 2.300 3.404

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

02-03-15 12.000 -4.000

19-12-16 2.500

04-02-19 2.300
I alt 16.800 -4.000

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

796 3.282 897 4.471
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Stibro

Skovbro

2. Formål og beskrivelse

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i april 2014 bevilliget 4 mio. kr. i støtte til områdefornyelse i 
Langå. Randers Kommune bevilligede 8 mio. kr. Områdefornyelsen skal styrke sammenhængen mellem by 
og natur, forskønne og forny bymidten og udvide udbuddet af aktiviteter i relation til Gudenåen for at 
styrke Langås potentiale som bosætningsby. 

Områdefornyelsen består af fire delprojekter og hænger tæt sammen med forsøgsprojektet ”Vores 
Bredgade”. Indsatserne bygger på eksisterende kvaliteter i Langå og skal tilsammen styrke sammenhængen 
mellem boligområder, station og naturen ved Gudenåen. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

1. På tværs af banen

I foråret 2018 afholdt Randers kommune en licitation, hvor anlægsoverslaget lød på ca. 4 mio. kr. Der er 
efterfølgende udarbejdet en ”second opinion” af konstruktionen, der fordyrer anlægsprojektet med 2,3 
mio. Det betød, at der manglede en restfinansiering af broprojektet på 2,3 mio. kr. Byrådet gav den 4. 
februar en tillægsbevilling på 2,3 mio. til anlæg af Stibroen.  
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I februar blev indgået kontrakt med entreprenøren, og rydningsarbejdet gik i gang umiddelbart efter. 

Projektet forventes afsluttet medio november.  

2. Gudenåens potentialer

På grund af projektets størrelse blev det i medio 2018 besluttet at opdele projektet i 2 etaper. 
Projektøkonomien for det skitserede projekt i programmet er større end områdefornyelsesmidlerne og er 
derfor afhængig af støtte fra fonde. Partnerskabet omkring Gudenåens potentialer er ansvarlige for 
fundraising.  

I etape 1 er Randers Kommune projektleder. Etape 1 omhandler et udendørs aktivitetsområde ved 
Gudenåen. Medio april 2019 udbydes projektet. Kontrahering forventes afsluttet maj 2019. Det forventes, 
at anlægsarbejdet påbegyndes primo juni, og afsluttes ultimo 2019.  

Etape 2 skal finansieres udelukkende af fondsmidler. Etape 2 består af etablering af ny marina.  
Der er ikke fastlagt en tidshorisont for etape 2. Etape 2 finansieres ikke fra områdefornyelsesmidler. 
Randers Kommune er ikke projektledere på etape 2.  

3. Midtbyen

Der er etableret et nyt byrum i midtbyen till uformelle møder og ophold i byen. Projektet er afsluttet. 

4. Sikker skolevej

Der er i vinteren 2016 anlagt ca. 300 meter af vejstrækningen som en fællessti fra Bredgade til Langå skole. 

Projektet er afsluttet. 

Områdefornyelsen forventes afsluttet ultimo 2019. 
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Udvalg Landdistriktsudvalget 

Anlægsprojekt 054008 Forsøgsprojekt Langå 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 484 484
Indtægter -4.499 -4.499

I alt -4.015 -4.015

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

02-03-15 4.500 -4.500
I alt 4.500 -4.500

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

603 560 879 1.975
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Forsøgsprojekt

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Randers Kommune har fået bevilget 4.5 mio. kr. til byfornyelsesforsøg ”Vores Bredgade – genopdagelse af 
stationsbyens hovedgade.  
 
Forsøget har tre hovedoverskrifter: 

• Samskabelse - borgerinddragelse 1:1, der tager udgangspunkt i at arbejde videre med den 
igangværende proces fra den ordinære byfornyelse med udgangspunkt i frivilligheder og det lokale 
engagement. 

• Midlertidige aktiviteter – mental omdannelse, der giver mulighed for at afprøve nye 
anvendelsesmuligheder af midlertidig karakter for at skabe liv og bæredygtige 
anvendelsesmuligheder. 

• Gaderummets potentiale – fysisk omdannelse, en omdannelse af Bredgades brede gadeprofil, så 
der kan etableres halvprivate forarealer foran boliger og udvidet parkerings- og udstillingsareal for 
butikker og byerhverv. 

 
Projektet blev igangsat efter sommerferien 2015. 
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3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Der har været afprøvet og gennemført en række aktiviteter og midlertidige tiltag i overensstemmelse med 
programmet for forsøgsprojektet, og der er gennemført en permanent forandring af Bredgade med 
nyindrettede grønne byrum og træer. Der har været afviklet en række workshops og arbejdsgruppemøder 
med udgangspunkt i test af forskellige foranstaltninger, der kunne gøre en forskel for Bredgade. Processen 
omkring disse tests har givet borgerne mulighed for at få indsigt i det arbejde der ligger bag, inden der blev 
etableret permanente anlæg.  

Der har i det oprindelige budget været afsat 250.000 kroner til evaluering af projektet. Der er brugt 100.000 
mindre end budgetteret til midlertidige aktiviteter. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt, at 
budgettet kan omdisponeres, så disse midler kan anvendelse til permanente anlæg. De ubrugte midler 
anvendes til at konvertere offentligt gadeareal til halvprivate eller halvoffentlige byrum, jf. programmet for 
forsøgsprojektet. Forvaltningen forventer, at der indgås kontrakt med entreprenør i maj 2019 med anlæg 
over sommeren 2019.  

Forsøgsprojektet vores Bredgade forventes afsluttet medio 2019. 
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Udvalg Landdistriktsudvalget 

Anlægsprojekt 054009 "Von Hatten Hus", byfornyelse

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 3.989 3.989
Indtægter -2.000 -2.000

I alt 1.989 1.989

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

18-01-16 4.000 -2.000
I alt 4.000 -2.000

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

11
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Miljø- og teknikudvalget vedtog på mødet den 27. januar 2014 at prioritere en eventuel ansøgning om 
byfornyelsesstøtte af den fredede ejendom Von Hattenstræde 7 i Randers. 
Den 18. januar 2016 behandlede byrådet en konkret ansøgning om byfornyelsesstøtte med et samlet 
budget på 8 mio. kr., hvoraf kommunens andel af støtten til byfornyelsen påregnes at udgøre en 
nettoudgift på max. 2 mio. kr. Støttedelen vedrører den udvendige istandsættelse af bygningen.  

Ejendommen er opført i 1799 og fredet i 1919, og bortset fra spillestedet Café von Hatten, samt 
administrationslokaler i forbindelse dermed, står bygningen tom. 
Den markante bygning fremstår i dag nedslidt og trænger stærkt til istandsættelse.   

Efter renovering og ombygning af ejendommen vil Von Hatten Hus fremstå som en spændende og 
tidssvarende blandet bolig-, kultur- og erhvervsejendom omkring et fælles gårdanlæg.  
Huset vil fremover stadig huse musikcaféen Café Von Hatten samt rumme lokaler til en række 
ungdomsorganisationer samt 2 boliger. 
Kulturstyrelsen, som er myndighed i forhold til ændringer i fredede bygninger, har med visse betingelser 
principgodkendt de ønskede bygningsændringer. Kulturstyrelsens endelige godkendelse ansøges i 
forbindelse med byggesagsbehandlingen. 

De samlede udgifter til en renovering af ejendommen anslås af ansøger til i alt ca. 8. mio. kr. 
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Der kan ydes offentlig støtte på op til 100 % til den tabsgivende del, dvs. istandsættelse af tag og fag. Der 
kan ikke ydes støtte til forbedringsdelen, dvs. de indvendige ombygningsarbejder. Disse finansieres af 
ejeren. I forbindelse med beslutning om byfornyelsesstøtte tinglyser kommunen en 
tilbagebetalingsforpligtelse på 20 år iht. byfornyelsesloven § 18. Denne træder i kraft, såfremt ejendommen 
skifter status eller sælges med en gevinst, som overstiger den sædvanlige ejendomsprisstigning for 
perioden.  

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Ejendommen er under handel, og den nye ejer ønsker en større andel af boliger i ejendommen. Der er 
derfor i øjeblikket en dialog i gang vedr. støjproblematikken i ejendommen. Dette kan føre til, at der er 
behov for et revideret beslutningsgrundlag (byfornyelsesbeslutning). 
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Udvalg Landdistriktsudvalget 

Anlægsprojekt 054011 Forsøgsprojekt Hald

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 325 514 839 378
Indtægter -1.403

I alt 325 514 839 378 -1.403

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

10-09-18 1.403 -1.403
I alt 1.403 -1.403

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

186
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Forsøgsprojekt

2. Formål og beskrivelse

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i december 2017 bevilliget 1.403.000 kr. i støtte til 
områdefornyelse i Hald. Midlerne er med 100% statslig refusion.  

Formålet med forsøgspuljen er at udbrede mere forpligtende partnerskaber mellem kommuner, 
foreninger, organisationer, erhvervsliv, fonde mv. om tilpasning og forskønnelse af landsbyer.  

Hald vil gerne skabe større handlekraft i deres landsby, ved at genkonstituere deres lokalråd, der giver 
beslutningskompetence til selv at foretage prioriteringer i projekter og økonomi.  

Hald vil selv have projektledelsen gennem projektet og har ligeledes selv den direkte kontakt til styrelsen og 
står selv for afrapportering.  

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Randers Kommune mellemfinansierer projektet. 
Den største del af budgettet i Hald anvendes til at realisere en udviklingsplan gennem borgerbudgettering. 
Dette sker løbende gennem projektperioden.   
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Landsbyfælleden er højt prioriteret i Hald. Her etableres en mobil kunstrute bestående af en birdparade. 
Kunstruten åbner 25. maj 2019 og anlægges sammen med borgerne.  

Projektet afsluttet ultimo 2020.  
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Udvalg Landdistriktsudvalget 

Anlægsprojekt 054012 Øster Bjerregrav og Over Fussing, områdefornyelse

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter -14 3.500 3.486
Indtægter -1.750 -1.750

I alt -14 1.750 1.736

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

14-01-19 3.500 -1.750
I alt 3.500 -1.750

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

14
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Randers Byråd besluttede i efteråret 2017 at igangsætte områdefornyelse i Ø. Bjerregrav og Over Fussing. 

Der er i efteråret 2018 udarbejdet områdefornyelsesprogram i samarbejde med borgere i Ø. Bjerregrav og 
Over Fussing. Programmet indeholder 5 projekter, hvor indsatsområderne skal styrke byernes natur –og 
landskabsværdier, skabe øget tryghed og trafiksikkerhed samt understøtte lokalt engagement og 
fællesskab. 

Formålet med områdefornyelsen er at igangsætte lokal udvikling, der understøtter byerne som attraktive 
bosætningsområder og styrke grundlaget for private og offentlige investeringer.  

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Der er i 2018 igangsat 2 projekter fra områdefornyelsesprogrammet, omhandlede grønne lommer i 
Bredgade og trafikale foranstaltninger ved byernes centrale vejkryds. Der gennemføres i sommeren 2019 
1:1 forsøg i byerne. Der udarbejdes ét samlet udbud på disse to projekter medio 2019. Projekterne 
anlægges ultimo 2019.  
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Sommer 2019 opstartes endnu et projekt omhandlede udearealerne ved Bjerregrav Skole. Projektet 
omfatter anlæg på skolens areal samt på de øvrige offentlige arealer omkring byernes institutioner. Der 
udarbejdes udbud primo 2020. Projektet anlægges medio 2020.  

De resterende 2 projekter i områdefornyelsen forventes gennemføres i 2020-2021. Områdefornyelsen 
forventes afsluttet ultimo 2021.  

Jævnfør de tildelte statslige rammer til byfornyelse i 2018, er statsrefusionen til områdefornyelsen på 1 
mio. Det betyder, at den kommunale udgift bliver 2,5 mio. ud af den samlede udgift på 3,5 mio.  
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Udvalg Landdistriktsudvalget 

Anlægsprojekt 054013 Gjerlev, områdefornyelse

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 200 200
Indtægter -100 -100

I alt 100 100

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

14-01-19 200 -100
I alt 200 -100

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Randers Byråd besluttede i efteråret 2017 at imødekomme ønske om fornyelse af et byrum i Gjerlev. Der er 
i efteråret 2018 udarbejdet områdefornyelsesprogram. Formålet med områdefornyelsen er at støtte lokal 
udvikling og styrke grundlaget for private og offentlige investeringer. Projektet beskrevet i 
områdefornyelsesprogrammet skal forskønne Gjerlev og understøtte lokalt engagement og fællesskab i 
byen. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Gennemførelse af projektet forudsætter godkendelse i byrådet og Trafik-, bygge- og boligstyrelsen. Byrådet 
godkendte programmet for områdefornyelsen 14. januar 2019. Trafik-, bygge- og boligstyrelsen har 
meddelt forvaltningen, at programmet ikke kan godkendes i medfør af byfornyelsesloven. Derfor bortfalder 
projektet.  
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Udvalg Landdistriktsudvalget 

Anlægsprojekt 080001 Liv i landsbyerne - bredbåndsfond

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 2.029 2.000 4.029 1.000 1.000
Indtægter

I alt 2.029 2.000 4.029 1.000 1.000

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

10-12-18 4.000
I alt 4.000

Bemærkninger

Disponeret i  LDU 13.08.18

2. Formål og beskrivelse

Randers Kommune har siden 2015 arbejdet på at forbedre den digitale infrastruktur i Randers Kommune. 
Adgang til højhastighedsbredbånd er et vigtigt rammevilkår for bosætning og erhverv. Via etablering af en 
bredbåndskoordinator, midler til medfinansiering af bredbåndsprojekter til regeringens bredbåndspulje og 
et intelligent udbud af Randers Kommunes wan-forbindelser er der allerede skabt resultater med 
indsatsen. Der er i alt ca. 15.800 adresser i landdistriktet i kommunen. Inden der blev foretaget et 
intelligent udbud vedrørende udrulning af højhastighedsbredbånd til kommunale institutioner i 2016, var 
status, at ca. 9.500 adresser havde adgang til højhastighedsbredbånd. Det tal er nu oppe på ca. 13.400 
adresser med adgang til højhastighedsbredbånd. 

Byrådet har tiltrådt en disponering af midlerne således, at der anvendes 1 mio. kr. til en fortsættelse af 
bredbåndskoordinatorens virke i perioden 2018 til foråret 2020, 2 mio. kr. anvendes til etablering af tomrør 
i 2018 og 2019 og 1 mio. kr. vil i 2019 blive anvendt til etablering af en eller flere master til trådløs internet 
og mobilsignaler. Der er igangsat to tomrørstraceer, der vil sikre tilbud om højhastighedsbredbånd til ca. 
470 husstande.  

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Bindingerne kan beskrives ud fra følgende 3 kategorier: 

1. Kontakter indgået, første spadestik: Her har Randers Kommune indgået aftale om samgravning af
tomrørstraceer som skal komme ca. 470 husstande til gode.

2. Beslutningsgrundlag på vej: Forvaltningen er ved at undersøge den optimale placering af 1-2
mobilmaster i landdistriktet.

3. Ingen planer endnu: Der er endnu ikke planlagt for tomrørstraceer til etablering i 2020.
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Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021000 Udbygning af folkeskoler

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 274 417 691 1.458 19.061 39.061
Indtægter

I alt 274 417 691 1.458 19.061 39.061

2. Formål og beskrivelse

Rammebevilling: Der afsættes årligt 39,1 mio. kr. til brug for ud- og ombygninger i folkeskolerne. 

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers Kommune. Den nye skolestruktur har 
betydet, at 5 skoler er nedlagt fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. klassetrin, 
1 skole indrettes som en overbygningsskole for 7.-9. klassetrin, mens 4 skoler bliver sammenhængende 
skoler for 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen.  

Derfor er der sammen med forslaget til en ny skolestruktur godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der 
skal sikre en ny indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015. 

Skoleudviklingsplanen er finansieret af de 39 mio. kr., der årligt er disponeret til skoleudbygning af Randers 
Kommunes folkeskoler, samt de midler, der som følge af den ændrede skolestruktur, er disponeret til 
skoleudviklingsplanen fra 2015.  

Derudover indgår de overførte midler fra tidligere år i finansiering. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Rammebevillingen anvendes og disponeres til anlægsprojekter på skolerne i henhold til 
skoleudviklingsplanen. 
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Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021016 Vestervangsskolen – skoleudviklingsplan 2015

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter -480 -480
Indtægter

I alt -480 -480

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

02-03-2015 22.800

07-12-2015 8.000
I alt 30.800

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

9.348 18.820 3.559 93
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur 
betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. 
klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for 7.-9. klassetrin, mens 4 skoler bliver 
sammenhængende skoler fra 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen.  

Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der 
skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015. 

Vestervangsskolen bliver i den nye skolestruktur en sammenhængende skole med elever fra 0.- 9. årgang. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Anlægsprojektet afsluttes, og regnskab fremsendes i 2019. 
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Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021017 Tirsdalens skole – skoleudviklingsplan 2015

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 4.041 4.041
Indtægter

I alt 4.041 4.041

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

02.03.2015 19.600

18-12-2017 -2.800

12-11-2018 -995
I alt 15.805

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

4.578 6.916 229 41
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur 
betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. 
klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for 7.-9. klassetrin, mens 4 skoler bliver 
sammenhængende skoler fra 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen.  

Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der 
skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015. 

Tirsdalens skole bliver i den nye skolestruktur en overbygningsskole med elever fra 7. – 9. klassetrin. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Anlægsprojektet er igangværende og forventes afsluttet i 2019. 
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Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021018 Søndermarkskolen – skoleudviklingsplan 2015

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 2.746 2.650 5.396
Indtægter

I alt 2.746 2.650 5.396

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

02-03-2015 19.200

07-12-2015 900

07-11-2016 12.100

18-12-2017 2.466
I alt 34.666

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

6.463 2.524 18.168 2.261
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur 
betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. 
klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for 7.-9. klassetrin, mens 4 skoler bliver 
sammenhængende skoler fra 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen.  

Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der 
skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015. 

Søndermarkskolen er i den nye skolestruktur en grundskole med elever fra 0. – 6. klassetrin. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Anlægsprojektet er igangværende og forventes afsluttet i 2020. 
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Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021019 Rismølleskolen – skoleudviklingsplan 2015 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 189 189
Indtægter

I alt 189 189

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

02-03-2015 12.800
I alt 12.800

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

8.241 3.179 1.170 21
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur 
betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. 
klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for 7.-9. klassetrin, mens 4 skoler bliver 
sammenhængende skoler fra 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen.  
 
Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der 
skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015. 
 
Rismølleskolen bliver i den nye skolestruktur en sammenhængende skole med elever fra 0.-9. klassetrin. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Anlægsprojektet er afsluttet, og regnskab fremsendes i 2019. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 

Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021020 Kristrup skole – skoleudviklingsplan 2015

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter -169 -169
Indtægter

I alt -169 -169

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

02-03-2015 10.300

07-11-2016 2.500

18-12-2017 3.470

12-11-2018 995
I alt 17.265

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

1.829 10.833 518 4.254
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur 
betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. 
klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for 7.-9. klassetrin, mens 4 skoler bliver 
sammenhængende skoler fra 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen.  

Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der 
skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015. 

Kristrup skole bliver i den nye skolestruktur en grundskole med elever fra 0.-6.klassetrin 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Anlægsprojektet er afsluttet, og regnskab fremsendes i 2019. 

Side 93 af 126



Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 

Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021021 Hobrovejens skole – skoleudviklingsplan 2015

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.478 3.716 5.194
Indtægter

I alt 1.478 3.716 5.194

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

02-03-2015 31.800

16-11-2015 2.600

07-11-2016 3.000

06-03-2017 6.085

18-12-2017 2.890
I alt 46.375

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

1.361 4.007 20.302 15.589
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur 
betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. 
klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for 7.-9. klassetrin, mens 4 skoler bliver 
sammenhængende skoler fra 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen.  

Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der 
skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015. 

Hobrovejens skole bliver i den nye skolestruktur en grundskole med elever fra 0.- 6.klassetrin 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Anlægsprojektet er igangværende og forventes afsluttet i 2019. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 

Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021025 Østervangsskolen – skoleudviklingsplan 2015

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 739 1.734 2.473 5.491
Indtægter

I alt 739 1.734 2.473 5.491

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

23-03-2015 5.100

18-12-2017 6.315
I alt 11.415

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

25 3.748
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur 
betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. 
klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for 7.-9. klassetrin, mens 4 skoler bliver 
sammenhængende skoler fra 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen.  

Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der 
skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015. 

Østervangsskolen er i den nye skolestruktur en grundskole med elever fra 0. – 6. klassetrin. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Anlægsprojektet er igangværende og forventes afsluttet i 2020. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 

Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021028 Hornbæk skole – skoleudviklingsplan 2015

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 3.901 12.376 16.277
Indtægter

I alt 3.901 12.376 16.277

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

07-03-2016 11.600

16-01-2017 1.736

18-12-2017 3.978
I alt 17.314

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

154 1.090
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Den 12. januar 2015 godkendte byrådet en ny skolestruktur i Randers kommune. Den nye skolestruktur 
betyder, at 5 skoler nedlægges fra 1. august 2015, 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. 
klassetrin, 1 skole indrettes som overbygningsskole for 7.-9. klassetrin, mens 4 skoler bliver 
sammenhængende skoler fra 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen.  

Derfor er der, sammen med forslaget til en ny skolestruktur, godkendt en samlet skoleudviklingsplan, der 
skal sikre en ny-indretning af de skoler, der indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015. 

Hornbæk skole er i den nye skolestruktur en sammenhængende skole fra 0.-9. årgang med øget elevtal i 
overbygningen. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Anlægsprojektet er igangværende og forventes afsluttet i 2019. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021029 Havndal skole – etablering af børneby 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter -459 713 254
Indtægter

I alt -459 713 254

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

20-06-2016 6.200

07-11-2016 11.730
I alt 17.930

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

1.837 15.380
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger
 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Den 6. september 2016 godkendte børn og skoleudvalget opfølgning på Skoleudviklingsplanen 2016.  
 
Byrådet har behandlet sagen den 7. november 2016. Det overordnede budget for skoleudvikling giver 
mulighed for at igangsætte Skoleudviklingsplanens resterende arbejde og samtidig sætte gang i 
supplerende udviklingsarbejde og en række bygningsanalyser, der skal afdække de bygningsmæssige 
udfordringer, der ikke løses indenfor rammerne af Skoleudviklingsplanen. 
 
For Havndal Skole er afsat i alt 17,93 mio. kr. til etablering af børnehave og flytning af SFO, så den samles 
med børnehaven, ny placering af indskoling og mellemtrin samt nedrivning af pavilloner mv. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Anlægsprojektet er igangværende og forventes afsluttet i 2019. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 

Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021030 Assentoftskolen – skoleudviklingsplan 2016

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.556 1.530 3.086
Indtægter

I alt 1.556 1.530 3.086

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

07-11-2016 2.900

18-12-2017 160
I alt 3.060

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Den 6. september 2016 godkendte børn og skoleudvalget opfølgning på Skoleudviklingsplanen 2016. 

Byrådet har behandlet sagen den 7. november 2016. Det overordnede budget for skoleudvikling giver 
mulighed for at igangsætte Skoleudviklingsplanens resterende arbejde og samtidig sætte gang i 
supplerende udviklingsarbejde og en række bygningsanalyser, der skal afdække de bygningsmæssige 
udfordringer, der ikke løses indenfor rammerne af Skoleudviklingsplanen. 

Til etablering og forbedringer af naturfaglokaler og kreativt værkstedsområde på Assentoftskolen er der 
afsat 3,06 mio. kr. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Anlægsprojektet igangsættes i 2019/20. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021031 Blicherskolen – skoleudviklingsplan 2016 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 7.418 1.176 8.594 1.167
Indtægter

I alt 7.418 1.176 8.594 1.167

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

07-11-2016 10.650

18-12-2017 450
I alt 11.100

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

114 1.234 446
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Den 6. september 2016 godkendte børn- og skoleudvalget opfølgning på Skoleudviklingsplanen 2016.  
 
Byrådet har behandlet sagen den 7. november 2016. Det overordnede budget for skoleudvikling giver 
mulighed for at igangsætte Skoleudviklingsplanens resterende arbejde og samtidig sætte gang i 
supplerende udviklingsarbejde og en række bygningsanalyser, der skal afdække de bygningsmæssige 
udfordringer, der ikke løses indenfor rammerne af Skoleudviklingsplanen. 
 
Til gennemførelse af udviklingsplanen for 2016 på Blicherskolen er der afsat 10,65 mio. kr. til om-
/udbygning af musik, motorik og samlingssted. Personalerum, forberedelse, klasse- og grupperum ved H-
klasserne. 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Anlægsprojektet er igangværende og forventes afsluttet i 2020. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 

Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021032 Korshøjskolen – skoleudviklingsplan 2016

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 3.454 3.315 6.769
Indtægter

I alt 3.454 3.315 6.769

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

07-11-2016 6.400

18-12-2017 340
I alt 6.740

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Den 6. september 2016 godkendte børn- og skoleudvalget opfølgning på Skoleudviklingsplanen 2016. 

Byrådet har behandlet sagen den 7. november 2016. Det overordnede budget for skoleudvikling giver 
mulighed for at igangsætte Skoleudviklingsplanens resterende arbejde og samtidig sætte gang i 
supplerende udviklingsarbejde og en række bygningsanalyser, der skal afdække de bygningsmæssige 
udfordringer, der ikke løses indenfor rammerne af Skoleudviklingsplanen. 

Til opdatering af undervisningslokaler og etablering af elevtoiletter på Korshøjskolen er der afsat 6,7 mio. 
kr. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Anlægsprojektet igangsættes i 2019/20. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021033 Nørrevangsskolen – skoleudviklingsplan 2016 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 697 685 1.382
Indtægter

I alt 697 685 1.382

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

07-11-2016 1.300

18-12-2017 70
I alt 1.370

Bemærkninger

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Den 6. september 2016 godkendte børn- og skoleudvalget opfølgning på Skoleudviklingsplanen 2016.  
 
Byrådet har behandlet sagen den 7. november 2016. Det overordnede budget for skoleudvikling giver 
mulighed for at igangsætte Skoleudviklingsplanens resterende arbejde og samtidig sætte gang i 
supplerende udviklingsarbejde og en række bygningsanalyser, der skal afdække de bygningsmæssige 
udfordringer, der ikke løses indenfor rammerne af Skoleudviklingsplanen. 
 
Der er afsat 1,3 mio. kr. til praktiske kreative faglokaler på Nørrevangsskolen. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Anlægsprojektet igangsættes i 2019. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 

Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021034 Nørrevangsskolen – renovering af vandbehandlingsanlæg 2016

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter -93 -93
Indtægter

I alt -93 -93

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

07-11-2016 2.000
I alt 2.000

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

2.093
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Den 6. september 2016 godkendte børn- og skoleudvalget opfølgning på Skoleudviklingsplanen 2016. 

Byrådet har behandlet sagen den 7. november 2016. Det overordnede budget for skoleudvikling giver 
mulighed for at igangsætte Skoleudviklingsplanens resterende arbejde og samtidig sætte gang i 
supplerende udviklingsarbejde og en række bygningsanalyser, der skal afdække de bygningsmæssige 
udfordringer, der ikke løses indenfor rammerne af Skoleudviklingsplanen. 

Der er afsat 2,0 mio. kr. til renovering af vandbehandlingsanlæg på Nørrevangsskolen. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Anlægsprojektet er afsluttet, og regnskab fremsendes i 2019. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021035 Opkvalificering af udearealerne ved skolerne 2016 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 6.741 2.302 9.043 4.678
Indtægter

I alt 6.741 2.302 9.043 4.678

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

07-11-2016 13.300

18-12-2017 685
I alt 13.985

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

476 227
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger
 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Den 6. september 2016 godkendte børn- og skoleudvalget opfølgning på Skoleudviklingsplanen 2016.  
 
Byrådet har behandlet sagen den 7. november 2016. Det overordnede budget for skoleudvikling giver 
mulighed for at igangsætte Skoleudviklingsplanens resterende arbejde og samtidig sætte gang i 
supplerende udviklingsarbejde og en række bygningsanalyser, der skal afdække de bygningsmæssige 
udfordringer, der ikke løses indenfor rammerne af Skoleudviklingsplanen. 
 
Udviklingsplaner til opkvalificering af udearealerne på folkeskolerne udgør i alt 13,9 mio. kr. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Anlægsprojektet er igangværende og forventes afsluttet i 2019/20. 

Side 103 af 126



Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 
 

Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021 036 Bygningsanalyser og bygningsregistreringer 2016 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 1.774 515 2.289 1.589
Indtægter

I alt 1.774 515 2.289 1.589

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

07-11-2016 3.600

18-12-2017 175
I alt 3.775

Bemærkninger

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Den 6. september 2016 godkendte børn- og skoleudvalget opfølgning på Skoleudviklingsplanen 2016.  
 
Byrådet har behandlet sagen den 7. november 2016. Det overordnede budget for skoleudvikling giver 
mulighed for at igangsætte Skoleudviklingsplanens resterende arbejde og samtidig sætte gang i 
supplerende udviklingsarbejde og en række bygningsanalyser, der skal afdække de bygningsmæssige 
udfordringer, der ikke løses indenfor rammerne af Skoleudviklingsplanen. 
 
Der afsættes en pulje til en række bygningsanalyser, der skal afdække de bygningsmæssige udfordringer, 
der ikke løses indenfor rammerne af Skoleudviklingsplanen. 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Anlægsprojektet er igangsat i samarbejde med Ejendomsservice og eksterne rådgivere indhentes i løbet af 
foråret. 
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Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 

Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021037 Opgradering af skolernes IT i 2017 og 2018

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 2.863 2.863
Indtægter

I alt 2.863 2.863

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

16-01-2017 8.375
I alt 8.375

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

4.363 1.150
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

I forbindelse med den nye skolestruktur blev der afsat 7 mio. kr. om året til IT-udvikling på 
folkeskoleområdet. Børn & Skole og IT-afdelingen har i fællesskab udarbejdet en plan for prioritering af it-
midlerne i 2017 og 2018. 

Planen baserer sig på en videreudvikling af de indsatser, der blev påbegyndt i 2016, og der er fokus på 
konkrete initiativer på såvel det IT-tekniske som det pædagogiske og didaktiske område. Planen har således 
en opmærksomhed på, at en investering i teknik alene ikke gør en forskel. Det skal suppleres med både 
implementeringsstøtte og støtte til det pædagogiske og didaktiske arbejde. 

I planen prioriteres følgende områder: 
• En fortsat god og tidssvarende IT-infrastruktur
• Opgradering af IT-arbejdspladserne på skolerne
• Effektiv, driftssikker og dynamisk installation, herunder styring af devices og applikationer
• Behov for kompetenceudvikling og implementeringsstøtte samt fokus på digitale læringsressourcer

og læringsplatforme.

Til igangsætning af planen er afsat en anlægsbevilling til opgradering af skolernes IT på 8,375 mio. kr. 
fordelt med 3,425 mio. kr. i 2017 og 4.950 mio. kr. i 2018 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Anlægsprojektet er igangværende og forventes afsluttet i 2019. 
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Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021038 Opgradering af skolernes IT - ramme 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 5.731 444 6.175 5.731 5.731 5.731
Indtægter

I alt 5.731 444 6.175 5.731 5.731 5.731

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Rammebevilling 
I forbindelse med den nye skolestruktur blev der afsat 7 mio. kr. om året til IT-udvikling på 
folkeskoleområdet. Børn & Skole og IT-afdelingen har i fællesskab udarbejdet en plan for prioritering af it-
midlerne i 2017 og 2018. 
 
Planen baserer sig på en videreudvikling af de indsatser, der blev påbegyndt i 2016, og der er fokus på 
konkrete initiativer på såvel det IT-tekniske som det pædagogiske og didaktiske område. Planen har således 
en opmærksomhed på, at en investering i teknik alene ikke gør en forskel. Det skal suppleres med både 
implementeringsstøtte og støtte til det pædagogiske og didaktiske arbejde. 
 
I planen prioriteres følgende områder: 

• En fortsat god og tidssvarende IT-infrastruktur 
• Opgradering af IT-arbejdspladserne på skolerne 
• Effektiv, driftssikker og dynamisk installation, herunder styring af devices og applikationer 
• Behov for kompetenceudvikling og implementeringsstøtte samt fokus på digitale læringsressourcer 

og læringsplatforme. 
 
Det gælder, at elever på tværs af skolerne skal have samme muligheder for at anvende IT. Derfor er 
udgangspunktet i planen stadig, som i 2016, at der ses på det samlede antal enheder på skolen, der skal 
udskiftes, og ikke på hvad skolerne har i forvejen og måske har indkøbt ekstra af. Målet er, at ratio er den 
samme på alle skoler (altså hvor mange elever, der skal deles om en velfungerende enhed). 
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Rammebevillingen anvendes og disponeres til IT-anskaffelser og -investeringer på skolerne i henhold til 
ovenstående. 
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Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021 039 Vestervangsskolen – ombygning til førskoleordning 2018

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 297 297
Indtægter

I alt 297 297

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

18-12-2017 900
I alt 900

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

603
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

I forbindelse med renovering og ombygning af Vestervangsskolen har det vist sig, at for at efterleve 
byrådets beslutning om førskole skal der ske en bygningstilpasning på Vestervangsskolen. 

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen har lavet et oplæg til de bygningstilpasninger, der skal gennemføres, for at 
Vestervangsskolen kan have førskoleordning pr. 1. marts 2018 

Til gennemførelse af de nødvendige bygningsændringer og tilpasninger afsættes 900.000 kr. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Anlægsprojektet er igangværende og forventes afsluttet i 2019. 
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Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021 040 Samle Fårup Børneby 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 4.500 4.500
Indtægter

I alt 4.500 4.500

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

10-09-2018 4.500
I alt 4.500

Bemærkninger

 

 
2. Formål og beskrivelse 
 
Skole- og uddannelsesudvalget besluttede den 24. april 2018, at der skal udarbejdes forslag om etablering 
af Fårup Børneby. Anlægsudgifterne skal foreslås finansieret af skoleudbygnings-budgettet, og at 
indtægterne ved salg af de beskrevne bygninger efterfølgende medfinansierer samme 
skoleudbygningsbudget.  
 
Byrådet besluttede den 10. september 2018, at vurderingen af projektet omkring Fårup Børneby, hvor 
børnehaven og ungdomsklubben flyttes ind på skolen til 4,5 mio. kr., skal finansieres af 
Skoleudviklingsplanen ved at fremrykke dette beløb fra Skoleudviklingsplanens budget i 2020 til 2019.  
 
Denne flytning frigiver tre bygninger til salg. Salgsprisen er af ejendomsmægler vurderet til samlet 
maksimalt at kunne indbringe ca. 3,2 mio kr. ved et salg. Disse midler tilføres Skoleudviklingsplanens 
budget ved salg. 
  
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Anlægsprojektet er igangværende og forventes afsluttet 2019. 
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Udvalg Skole- og uddannelsesudvalget 

Anlægsprojekt 021 503 Fiskergården - ridehal

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 238 -238 0
Indtægter

I alt 238 -238 0

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

31-08-2015 225
I alt 225

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

7 -20 0
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Der er bevilget 225.000 kr. til opførelse af en ridehal ved Fiskergården finansieret via ikke-forbrugte 
driftsmidler fra tidligere år på Fiskergården. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Ved 1. budgetopfølgning 2019 tilbageføres de afsatte midler til bygning af en ridehal tilbage til 
Fiskergårdens driftsbudget. 
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Udvalg Udviklingsudvalget 

Anlægsprojekt Salg af fløj på Lindevænget

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022 

Udgifter 2.261 2.261 
Indtægter -16.600 -16.600 
I alt -14.339 -14.339 

Anlægsbevillinger (1.000 kr.) 
Dato Udgifter Indtægter Formål 
18-12-2017 105 3. budgetopfølgning 2017
10-09-2018 5.500 -17.500 2. budgetopfølgning 2018, salg af SMG 37/Lindevænget 
I alt 5.605. -17.500 

Historisk forbrug (1.000 kr.) 
Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug 132 2.207 

I 2018 gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til hhv. udgift på 5,5 mio. kr. og salgsindtægt -17,5 mio. kr. 
Samtidig bortfalder lejeindtægter til Ejendomsservice på 3 mio. kr. årligt fra 2018-2022, da bygningen 
sælges.   

Forbruget i 2018 består af en indtægt på 0,9 mio. kr. og en udgift på 3,1 mio. kr. Udgifter består af vvs, 
nedbrydning og diverse færdiggørelse. Forbrug i 2019 er 1,2 mio. kr., som består af udgifter til nyt 
trappetårn, som var et krav til sikring af redningsveje for både Lindevænget og Søren Møllers Gade 37. 

2. Formål og beskrivelse

Bygningen er solgt efter at have stået tom i en periode. Bygningen har tidligere været anvendt som en fløj i 
Lindevænget, og har siden været midlertidigt anvendt som asylcenter. Udgifter til salget er mestendels 
udgifter som følge af opdelingen af de sammenbyggede bygninger.  

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Salget er gennemført, og trappetårnet er etableret.  

Den resterende del af købesummen på 16,6 mio. kr. er deponeret frem til endelig enighed om de mangler, 
der har vist sig i bygningen/som køber mener at kunne påpege.  
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Udvalg Udviklingsudvalget 

Anlægsprojekt Salg af bygninger, ramme

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter -17 -17 
Indtægter 158 158 
I alt 141 141 

Anlægsbevillinger (1.000 kr.) 
Dato Udgifter Indtægter Formål 
18-12-2017 99 -578 3. budgetopfølgning 2017 
19-06-2017 142 -700 Salg af bolig i Øster Velling, Præstegårdsvej, 

1.budgetopfølgning 2017 
07-11-2016 90 -1.450 Salg af Randersvej 27 i Langå, BY pkt. 386 
07-11-2016 75 -1.700 Salg af Egehøjvej 34, BY pkt. 386 
07-12-2015 220 Mindreindtægt, salg af Egehøjvej 32, 3.budgetopf. 2015 
20-04-2015 14 -580 Salg af Egehøjvej 32, BY pkt. 87 
16-06-2014 40 -250 Salg af Vandværksvej 18 Assentoft, BY pkt. 205 
17-02-2014 75 -1750 Salg af Eskærvej 6, BY pkt. 61 
16-12-2013 275 -5.309 Salg af kommunale ejendomme, BY pkt. 373 
I alt 810 -12.097 

Historisk forbrug (1.000 kr.) 
Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug -7.145 -283 -1.340 -2.563 74 

2. Formål og beskrivelse

Rammekontoen er benyttet til salg af kommunale bygninger siden 2013, til mindre anlæg som ikke har sit 
eget selvstændige anlægsnummer. Rammen har opfyldt sit formål. Fra 2018 til 2019 overføres 141 t. kr. I 
2019 er der anvendt 25 t. kr. vedrørende annoncering til salg af Jebjerg Skole, hvormed der eksisterer et 
restbudget på 116 t. kr.  

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Kategori 3. Ingen planer med restbeløbet. Projektet forventes afsluttet i 2019. 

Side 112 af 126



Katalog – beskrivelse af eksisterende anlægsprogram 

Udvalg Udviklingsudvalget 

Anlægsprojekt Salg af anvisningsret til 96 p-pladser

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter 
Indtægter -4.600 -4.600 
I alt -4.600 -4.600 

Anlægsbevillinger (1.000 kr.) 
Dato Udgifter Indtægter Formål 
16-01-2017 -4.600 

I alt -4.600 

Den forventede indtægt på 4,6 mio. kr. fra salg af anvisningsret til 96 p-pladser er endnu ikke kommet ind. 
Indtægten var budgetteret i 2017, men er blevet overført siden.  

2. Formål og beskrivelse

Indtægten hænger sammen færdiggørelsen af Thors Bakke; indtægten er reserveret til grundkapitaltilskud 
til kommende almene boliger på Thors Bakke. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Kommunen er forpligtet af underskreven aftale, der udløber ved udgangen af 2019, hvis byggeriet ikke er 
startet forinden.  
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Udvalg Udviklingsudvalget 

Anlægsprojekt Salg af parkeringspladser Tronholmen

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter 89 89 
Indtægter 
I alt 89 89 

Anlægsbevillinger (1.000 kr.) 
Dato Udgifter Indtægter Formål 
18-12-2017 125 -735 
I alt 125 -735 

Historisk forbrug (1.000 kr.) 
Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug -684 

Forbruget i 2017 består af udgift på 51 t. kr. og indtægt på 735 t. kr. Fra 2017 til 2019 er der overført et 
restbeløb på 89 t.kr. Forbrug i 2019 er 70 t. kr. 

2. Formål og beskrivelse

I forbindelse med salg af parkeringsareal på Tronholmen blev der aftalt en dekort til genplantning af træer. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Udført og betalt primo 2019. Restbeløb på 19 t.kr. tilfalder kassen. Projektet afsluttes. 
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Udvalg Udviklingsudvalget 

Anlægsprojekt Salg af Gjerlevcentret

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter 94 94 
Indtægter 
I alt 94 94 

Anlægsbevillinger (1.000 kr.) 
Dato Udgifter Indtægter Formål 
26-02-2018 200 -1.700 Salg af Gjerlevcentret 
I alt 200 -1.700 

Historisk forbrug (1.000 kr.) 
Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Forbrug -1.594 

Indtægt på 1,7 mio. kr. er modtaget i 2018. Der har været udgifter på 106 t. kr. samme år, hvilket giver et 
forbrug på -1.594 t kr.  

2. Formål og beskrivelse

Gjerlevcenteret er solgt som følge af omlægninger i brugen af bygninger i Gjerlev efter lukningen af Gjerlev 
skole.  

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Uklarheder i forbindelse med refusionsopgørelse gør, at sagen endnu ikke er afsluttet. 
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Udvalg Udviklingsudvalget 

Anlægsprojekt 054300 Innovativ Plankultur, Munkdrup-området

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er ble-
vet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 139 139
Indtægter

I alt 139 139

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

22-11-10 500
I alt 500

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

360
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

Udviklingsplan for Munkdrup-området

2. Formål og beskrivelse

Tekst fra byrådsvedtagelsen 22-11-2010: 

Munkdrup er i kommuneplan 2009 udlagt som ny bæredygtig bydel. Her er de rette forudsætninger for at 
skabe en bydel, der både henvender sig til Randers med de serviceydelser og tilbud, der ligger her, og til 
byerne beliggende i hele det Østjyske Bybånd. 

I Munkdrup er der en unik mulighed for at nytænke by, natur og landskab. Munkdrup’s beliggenhed skaber 
samtidigt nye muligheder for kollektiv transportform og infrastruktur. 

Målet er at skabe forudsætninger til nye idéer for den kollektive transport som den foretrukne transportform. 
En stor del af Munkdrup ligger i OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser). Miljøministeriet frem-
sendte derfor indsigelse mod at udlægge Munkdrup som byudviklingsområde i Kommuneplan 2009. 

Det er fortsat et uafklaret spørgsmål hvordan og på hvilke betingelser, der i fremtiden kan ske byudvikling i 
OSD - områder. Randers Kommune vil få meget vanskeligt ved at finde nye velbeliggende fremtidige byud-
viklingsarealer, såfremt dette spørgsmål ikke afklares snarest. 

Derfor er det forvaltningens målsætning, at et projekt skal give et bud på, hvordan man kan integrere beskyt-
telses- og benyttelsesinteresser. Med et projekt er det håbet, at man kan belyse konfliktpunkter og udvikle 
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nye metoder til at styrke både byernes udviklingsmuligheder og miljøet. Det er ligeledes et ønske, at projektet 
efterfølgende kan danne grundlag for en arkitektkonkurrence, hvori der efterlyses alternative tætte bofor-
mer til det i dagens Danmark traditionelle parcelhus. 
 
Det foreslås, at udviklingsplanen udarbejdes som et projekt under ”Innovativ Plankultur”, som er et samar-
bejde mellem Kuben, Københavns Universitet, Dansk Byplanlaboratorium og en række andre kommuner. 
Projektet støttes af Realdania. Ved at udarbejde en udviklingsplan for Munkdrup i regi af projekt ”Innovativ 
Plankultur”, styrkes planlægningen på flere fronter.  
Kommunen opnår en betydelig medfinansiering. 
Kommunen opnår, at en række aktører indenfor dansk byplanlægning bidrager til projektet. 
Kommunen kan via projektet sætte fokus på reglerne for særlige drikkevandsområder, der i dag forhindrer 
byerne i at udvikle sig. 
 

 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Forvaltningen har fået udarbejdet en markedsanalyse for Randers Syd, der giver anbefalinger for, hvad der 
skal planlægges for samt for hvem. Den peger på 1. gangs købere og 3. gangskøbere, der har nogle træk til 
fælles. Identiteten for området bliver med fokus på bæredygtighed, fællesskab og natur – Altså i direkte tråd 
med principplanen udarbejdet i 2014.  
 
Forvaltningen har på baggrund af markedsanalysen fået udarbejdet en helhedsplan for Munkdrup og Munk-
drup Bakker, der muliggør ca. 1000 nye boliger primært fordelt på tæt-lavt byggeri og åben-lav på mindre 
grunde. 
 
Helhedsplanen bliver forventeligt godkendt på UU d. 2.5.2019 og skal derefter danne grundlag for kommu-
neplantillæg og lokalplanlægning.  
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Udvalg Udviklingsudvalget 

Anlægsprojekt 054301 Byen til Vandet (HavneOmdannelse)

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 5.910 11.174 17.084 12.841 12.515 12.515
Indtægter -1.800 -1.800

I alt 4.110 11.174 15.284 12.841 12.515 12.515

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

2011-2015 6.050 -1.650

2016 1.400

2017 3.420

2018 10.000 -1.800
I alt 20.870 -3.450

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

458 2.741 1.235 1.837 4.073
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

2. Formål og beskrivelse

Byrådet har i 2014 igangsat det ambitiøse byudviklingsprojekt ”Byen til Vandet” for at binde Randers 
midtby sammen med åen og fjorden og give nye bo-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder.  

”Byen til Vandet” skal sikre nye byudviklingsmuligheder i Randers midtby og være med til at skabe vækst i 
hele Randers Kommune. Det er det største byudviklingsprojekt, kommunen nogensinde har stået overfor; 
et projekt, der vil kunne skabe unikke byggemuligheder og byrum og være med til at ”brande” Randers som 
en attraktiv og dynamisk bosætnings- og erhvervsby lige midt i den unikke natur langs Gudenåen og 
Randers Fjord.  

Forundersøgelsen for ”Byen til Vandet” blev gennemført i 2015. Herefter blev der gennemført en større 
borgerinddragelse, inden byrådet valgte tre scenarier, der skulle undersøges nærmere. Derefter blev der 
gennemført en undersøgelse af veje og broer samt en undersøgelse af potentialer for øget 
befolkningstilvækst.  

Byrådet besluttede i 2017, at byudviklingen skal ske på baggrund af scenarie 4a med en klimabro for enden 
af pieren i kombination med Randers Bro. Der blev i 2017 og 2018 gennemført en række undersøgelser bl.a. 
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af klimabroens præcise placering, undersøgelse af støj fra havnevirksomheder og Verdo, samarbejdsaftale 
med Randers Havn, fremtidige organisationsformer, placeringsmuligheder for busterminal, tids- og 
etapeplan samt miljøforhold. 

Byrådet igangsatte efter bevilling fra Realdania udarbejdelse af en udviklingsplan for Byen til Vandet i 2019. 
En parallelkonkurrence er udskrevet, og 3 tværfaglige teams arbejder på 3 forslag til udviklingsplanen, som 
en dommerkomité i efteråret 2019 skal vælge det bedste forslag i blandt på baggrund af input fra særlige 
rådgivere, advisory board og borgerforum. 

Der er netto afsat et budget vedrørende projekt Byen til Vandet på 42 mio. kr. i 2019-2022. Budgettet kan 
anvendes til infrastruktur, byrum, ombygninger og midlertidige aktiviteter som en del af omdannelsen, men 
også til borgerinddragelse og projektudvikling med henblik på at opfylde byrådets vision om at forbinde 
byen med vandet. Det kan f.eks. være forlængelse af Østervold til vandet.  

Midlerne kan også anvendes til præcisering af og videre detaljering af resultaterne af forundersøgelser, 
processen, herunder borgerinddragelse og program- og projektledelse, undersøgelser i forbindelse med 
planlægning samt til midlertidige anlæg i forbindelse med omdannelsen og til mindre ombygninger og 
projektudvikling i midtbyen. 

Sideløbende med Byen til Vandet blev der i 2018 gennemført et parallelopdrag om Klimabåndet i regi af 
EU-projektet Coast2Coast Climate Change. Herfra foreligger to bud på etablering af klimatilpasning af 
Randers midtby, uden at der skabes barrierer mellem by og vand. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Med færdiggørelse af en endelig udviklingsplan i 2019 kan byrådet godkende denne primo 2020, hvorefter 
der kan påbegyndes udarbejdelse af lokalplaner, salg af byggeretter og dermed forventet første spadestik i 
2021. For at kunne realisere udviklingsplanens 1. etape vil der være udgifter til klimatilpasning, 
støjforanstaltninger, håndtering af jordbundsforhold, byggemodning mv. Det vil derfor være altafgørende 
for realiseringsmulighederne, at de afsatte midler fastholdes og evt. øges for give investorer sikkerhed for 
byrådets ønske om realisering af Byen til Vandet.  
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Udvalg Udviklingsudvalget 

Anlægsprojekt 054303 C2C CC Klimabåndet 

 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)

Vedtaget 
budget 

2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 204 420 624 204 128 128
Indtægter -573 -573 -610 -1.220

I alt 204 -153 51 -406 128 -1.092

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

06-03-17 3.051 -3.051
I alt 3.051 -3.051

Historisk forbrug (1.000 kr.)
2014 og før 2015 2016 2017 2018

-103 1.423
Årets priser
Forbrug

Bemærkninger

EU Life projekt

 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Randers Kommune er sammen med Region Midtjylland og andre kommuner blevet udvalgt til at modtage 
EU LIFE-støtte til klimatilpasningsprojekter under Coast to Coast Climate Challenge (herefter kaldet C2C CC).  
 
Randers Kommune har budt ind med 3 delprojekter, herunder Klimabåndet under Byen til Vandet med 
titlen ”Klimatilpasning som drivkraft for innovativ byudvikling i Randers midtby”. Klimabåndet er i 
byudviklingsprojektet Byen til Vandet betegnelsen for en strækning på ca. 6 km langs Gudenåen og Randers 
Fjord i området omkring Randers midtby. Klimabåndet støttes med ca. 3,0 mio. kr. fra EU over 6 år til et 
parallelopdrag om innovative højvandsløsninger, borgerinddragelse, finansieringsplan mv.  
 
Målsætningen for C2C CC er at skabe innovative og visionære løsninger, der kan eksemplificeres og 
adapteres i andre lignende havne- og kystbyer i EU. Målet for delprojektet Klimabåndet er at skabe 
merværdi i nye løsninger, så de direkte fysiske og visuelle adgange til vandet bevares samt så 
klimatilpasningen spiller sammen med byudviklingsprojektet Byen til Vandet. I parallelopdraget er udviklet 
en værktøjskasse med innovative og lokalt forankrede principløsninger til højvandsbeskyttelse, der kan 
beskytte Randers By og samtidig skabe plads til natur i byudviklingen.  
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3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Klimabåndet realiseres forventeligt som en integreret del af Byen til Vandet og dermed som opfølgning på 
udviklingsplanen.  

Der er en binding i de forpligtelser, som Randers Kommune har i forhold til støtten fra EU LIFE, idet 
egenfinansieringen på 40 % er obligatorisk for at modtage de 60 % i støtte.   
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Udvalg Udviklingsudvalget 

Anlægsprojekt Salg af skolerne Gjerlev-Enslev og Vorup  
 
 
1. Bevillinger 
 
Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 
 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.)  

 
Vedtaget 
budget 

2019 

Overførsler 
2019 

Tillægsbe-
villinger 

2019 

Korrigeret 
budget 

2019 
2020 2021 2022 

Udgifter   -634  -634    
Indtægter   326  326    
I alt   -308  -308    

 
Anlægsbevillinger (1.000 kr.)  

Dato Udgifter Indtægter Formål 
10-12-2018 518  Vorup Skole, afslag i købesummen 
18-12-2017 650 -1.250 Handelsomkostninger, bygningsadskillelse og salgsindtægt 

Gjerlev-Enslev Skole 
27-03-2017 -2.500 -1.000 Annullering af bygningsadskillelse fra 2016 og salg af SFO-

bygning, Vorup Skole 
19-06-2016 1.650 -15.000 Salg af Vorup Skole, 2. budgetopfølgning, pkt. 302 
19-06-2016 2.500 -1.200 Bygningsadskillelse Vorup skole, 2. budgetopfølgning, pkt. 

302 
I alt  2.818 -18.450  

 
Historisk forbrug (1.000 kr.)  

Årets priser 2014 og før 2015 2016 2017 2018 
Vorup Skole   366 -15.879 651 
Gjerlev-Enslev    -654  
I alt   366 -16.532 651 

 

2. Formål og beskrivelse 
 
Økonomien i salget af bygningerne under et indgik i forlig om ny skolestruktur.  
 
 
 
3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Bygningerne er solgt, og der forventes ikke yderligere udgifter.  
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Udvalg Udviklingsudvalget 

Anlægsprojekt 058110 Byen til Vandet, opsparing til Klimabro

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er ble-
vet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 10.144
Indtægter

I alt 10.144

2. Formål og beskrivelse

Klimabroen er en forudsætning for realisering af Byen til Vandet. Den er en investering, som er altafgørende 
for at kunne udnytte pieren til byudvikling og som samtidigt muliggør andre byudviklingsprojekter, sikrer en 
bedre trafikafvikling, aflaster Randers Bro og klimasikrer dele af midtbyen og Tøjhushavekvarteret samt en 
del af det nye byudviklingsområde i Byen til Vandet.   

I dag udgør Randers Bro den ene af to vejforbindelser, der krydser Gudenåen ved Randers, hvilket gør infra-
strukturen i området omkring Randers meget sårbar. Det sårbare vejnet i de centrale dele af byen belastes i 
dag af en del gennemkørende trafik og medfører både miljømæssige og trafikale problemer i byen.  

Klimabroen vil medføre, at der er en alternativ forbindelse over fjorden, hvilket gør hele infrastrukturen i 
Randers mere robust, fordi trafikken får mulighed for at fordele sig i to strømme, orienteret mod henholdsvis 
øst eller vest. Etableringen af Klimabroen forventes at betyde, at antallet af køretøjer på Randers Bro, vil 
falde fra cirka 35.000 biler/døgn til cirka 21.000 biler/døgn, og vil desuden medvirke til, at Havnegade kan 
fredeliggøres for trafik for at sikre bedre forbindelse fra Byen til Vandet. 

Placeringen af klimabroen giver mulighed for, at forbindelsen evt. kan forlænges mod nord til Dronningborg 
Boulevard og videre til Ringboulevarden. Derved vil klimabroen indgå som en del af en samlet vejstruktur i 
østbyen og forbedre trafikafviklingen, både for den lokale trafik mellem den nordlige og sydlige del af Randers 
By og den regionale trafik mellem den sydøstlige del af Region Nordjylland og Djursland.  

Finansieringen af Klimabroen holdes adskilt fra projektøkonomien for Byen til Vandet, da indtægter fra salg 
af byggeretter her skal anvendes til investeringer til køb af arealer, projekter i klimabåndet, nødvendige gen-
opretninger af kajer, anlæg, byrum, støjforanstaltninger, oprensning af jordforurening mv. Anlæg af Klima-
broen forudsætter derfor en periode med betydelig opsparing til investeringen. Der arbejdes sideløbende på 
muligheder for ekstern medfinansiering. 

Midlerne er påbegyndelse af opsparingen til Klimabroen, og midlerne skal ses i sammenhæng med de i øvrigt 
afsatte midler til Byen til Vandet. 
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3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter) 
 
Klimabroen skal etableres på arealer, hvor der jf. nuværende lejekontrakterne mellem Randers Havn og de 
pågældende havnevirksomheder er udløb af uopsigelighedsperiode i 2028. Der er indgået en samarbejdsaf-
tale med Randers Havn om løbende overtagelse af havnearealerne, herunder arealerne til placering af Kli-
mabroen til overtagelse i 2028. Det forventes således, at Klimabroen kan realiseres omkring 2030. Det for-
ventes, at der i de kommende år arbejdes på den konkrete udformning af Klimabroen, herunder evt. mulig-
heden for at påbegynde etableringen af dæmningen over det nordlige havnebassin uden vejføring. 

Opsparingen budgetteret under anlæg vil i en kommende budgetopfølgning blive flyttet til finansposter, 
hvor opsparingen afsat i forbindelse med B2019-2022 er budgetteret. 
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Udvalg Udviklingsudvalget 

Anlægsprojekt 058258 Infrastrukturplan

1. Bevillinger

Redegørelse for bevillinger knyttet til projektet, samt angivelse af hvornår bevillingerne oprindeligt er 
blevet givet. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
Vedtaget 

budget 
2019

Overførsler 
2019

Tillægsbe-
villinger 

2019

Korrigeret 
budget 2019 2020 2021 2022

Udgifter 500 500
Indtægter

I alt 500 500

Anlægsbevilling (1.000 kr.)
Dato Udgifter Indtægter

25-03-19 500
I alt 500

Bemærkninger

Infrastrukturplan, finansieret af BTV

2. Formål og beskrivelse

Byrådet har bedt forvaltningen om at udarbejde en ny Infrastrukturplan i løbet af 2019. 

Den seneste infrastrukturplan for Randers Kommune er fra 2008, og den modsvarer derfor ikke den 
udvikling, som er sket indenfor kommunen i løbet af de sidste 10 år. Den afspejler heller ikke de nyeste 
planer og visioner. 

Udgangspunktet for den nye infrastrukturplan er, at den skal bakke op omkring visionerne i Byen til Vandet. 
Planen skal derfor understøtte en større integration af byen med åen og fjorden og bidrage til, at Randers 
Kommune øger sin attraktivitet for både bosætning og erhvervsliv. Samtidigt vil Klimabroen betyde en 
markant ændring af trafikken ikke bare i Randers, men i hele kommunen.  

Derfor skal arbejdet med Infrastrukturplanen resultere i gode og robuste løsninger, som fungerer og sikrer 
god mobilitet i perioden, indtil Klimabroen anlægges, men som i lige så høj grad bidrager til en god 
infrastruktur, når Klimabroen er bygget. 

I forbindelse med udarbejdelsen af Infrastrukturplanen afholdes i løbet af efteråret en konference, hvor 
borgere, erhvervsliv og øvrige interesserede har mulighed for at deltage og bidrage med perspektiver på 
fremtidens transport i Randers Kommune. På konferencen præsenteres et debatoplæg, der indeholder 
første data om, analyser af og muligheder for infrastrukturen i Randers Kommune. Debatoplægget skal 
danne baggrund for en diskussion af tendenserne indenfor transportområdet på både det nationale plan og 
i Randers Kommune.  

Med udgangspunkt i disse tendenser afsøges fremtidens udfordringer for infrastrukturen i Randers 
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Kommune, og i samarbejde peges på løsninger, hvilket danner baggrund for færdiggørelsen af et forslag til 
Infrastrukturplan til politisk behandling og offentlig høring. 

Det er målet, at Infrastrukturplanen skal søge at integrere de forskellige transportformer til ét samlet 
system. Planen har derfor ud over god afvikling af trafikken på vejene også fokus på at skabe gode 
stiforbindelser i hele kommunen, og samtidigt inddrages perspektiver omkring etablering af letbane og 
øvrigt højklasset kollektiv transport.  

Arbejdet med Infrastrukturplanen vil strække sig over hele 2019. 

3. Status på projektet, herunder bindinger (kontraktlige eller af anden karakter)

Konference med eksterne oplægsholdere og med deltagelse af borgmester og kommunaldirektør afholdes 
24. september 2019. Der er ved at være indgået aftaler med de eksterne oplægsholdere. Der er igangsat
trafikmodelkørsler hos rådgiver. 

De frigivne midler er disponeret således: 

Rådgiverbistand til bl.a. trafikmodelberegninger af forskellige scenarier, skitser med løsningsforslag og 
anlægsoverslag: 400.000 kr. 
Afholdelse af konference med eksterne oplægsholdere, leje af lokale m.m. 100.000 kr. 
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