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FORORD
Randers Kommune har udarbejdet Forslag til Lokalplan 709 og Tillæg 53 til 
Randers Kommuneplan 2017.

I henhold til miljøvurderingsloven skal der udarbejdes en miljørapport med 
en miljøvurdering af planforslagene, idet en realisering af planerne vurderes 
at kunne få væsentlige negative konsekvenser. 

I miljørapporten behandles både ændringerne, samt det scenarie, at de på-
gældende ændringer ikke vedtages (såkaldt 0-alternativ).

Forslag til Lokalplan 709 og Tillæg 53 til Randers Kommuneplan 2017 samt 
forslag til miljørapport er godkendt af Randers Byråd d.15.06.2020. Forsla-
gene er sendt i offentlig høring i perioden fra 17.06.2020 - 26.08.2020. 

Høringssvar bedes afgivet via høringsportalen: 
www.randers.dk/høringer senest onsdag den 26.08.2020.

Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Randers Kommune, Plan, 
på tlf. 8915 1559 eller pr. e-mail til plan@randers.dk.

Miljørapporten er udarbejdet af
Udvikling, Miljø- og Teknik, Randers Kommune.

Forslag til MILJØRAPPORT
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HVAD ER EN MILJØRAPPORT

Formålet med en miljøvurdering er at fremme en bæredygtig udvikling. Det 
sker ved, at der foretages en miljøvurdering af planforslagene, hvis gennem-
førelse vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.
Målet er at minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved gen-
nemførelse af lokalplanen.

Miljøvurderingen er baseret på miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 
1225 af 25 november 2018 og senere ikrafttrådte ændringer hertil). Miljø-
vurderingen tager udgangspunkt i et bredt miljøbegreb omfattende alt fra 
den biologiske mangfoldighed, befolkningen,
menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft og klimatiske fakto-
rer til materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv
samt det indbyrdes forhold mellem disse parametre.

Miljøvurderingen foretages i 5 faser, som er beskrevet herunder. Denne mil-
jørapport er indeholdt i fase 3:

Fase 1 - Screening
Screening betyder, at der foretages en indledende vurdering af, om planen 
antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen sendes til 
høring hos berørte myndigheder og eventuelt lokale interessenter.

Fase 2 - Afgrænsning
I anden fase afgrænses omfanget af hvilke oplysninger og miljøparametre, 
der skal indgå i den endelige miljørapport. Scopingen sendes i høring hos 
berørte myndigheder. Ofte er høringen i fase 1 og fase 2 fælles.

Fase 3 - Miljørapport
Miljørapporten er den 3. fase af miljøvurderingen. Miljørapporten indeholder 
en grundig behandling af de enkelte emner, der er udpeget i fase 2.

Fase 4 - Offentlig høring
Når miljørapporten og forslaget til planen eller programmet foreligger, foreta-
ger myndigheden en offentlig høring med en 8 ugers frist for offentlighedens 
og myndigheders fremsendelse af bemærkninger.

Fase 5 - Endelig vedtagelse
Efter høringsperioden gennemgår Randers Kommune indkomne bemærknin-
ger. Planen forelægges Randers Byråd, som træffer beslutning om den en-
delige vedtagelse. Den endeligt godkendte plan med tilhørende miljørapport 
offentliggøres samtidig med en sammenfattende redegørelse og et program 
for overvågning.

Forslag til MILJØRAPPORT
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IKKE-TEKNISK RESUMÉ
Miljørapporten omfatter Forslag til Lokalplan 709 - Rammelokalplan og eta-
pe II for Randers Kaserne, som skal fastlægge de overordnede rammer for 
etablering af en ny bydel med blandet bolig og erhverv. 
Lokalplanen følges af Forslag til Tillæg 53 til Kommuneplan 2017 som den-
ne miljørapport derfor også omfatter. 

Lokalplanens område ligger i det nordlige Randers og omfatter den tidligere 
Randers Kaserne som udgør et areal på ca. 15 ha.
Området afgrænses mod nord af Langvangen samt øvelsesterrænet, og mod 
øst, syd og vest af Gl. Jennumvej, Ringboulevarden og Mariagervej.  

De militære aktiviteter på Randers Kaserne ophørte i 1997. Siden har byg-
ningerne være brugt til forskellige formål. I 2007 blev der vedtaget en lokal-
plan for området med det formål, at omdanne Kasernen til et nyt byområde 
med bolig og erhverv.
Der har efterfølgende vist sig behov for at ændre på fordelingen af områdets 
anvendelse, så der bliver mulighed for at etablere et større antal boliger. 

Formålet med den nye lokalplan er, at give mulighed for at udvilke Randers 
Kaserne som en ny bydel med mulighed for boliger og en mindre andel er-
hverv. 
Området vil udvikles over en årække, og rammelokalplanen vil sikre at der 
opnåes en helhed i området.
Ny bebyggelse vil ske i form af karreer som fortætning imens størstedelen af 
de eksisterende kasernebygninger bevares.

MILJØVURDERING
Miljørapporten er udarbejdet under hensyntagen til, at den kun skal inde-
holde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen 
til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder samt til, hvor detaljeret
planen er, hvad den indeholder, og på hvilket trin i et eventuelt planhierarki
planen befinder sig.

Randers Kommune har på baggrund af forundersøgelsen (screeningen) vur-
deret, at planforslagene vil kunne medføre væsentlige påvirkninger på mil-
jøet, for så vidt angår Trafikafvikling og kapacitet. 

Forslag til MILJØRAPPORT
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BAGGRUND
LOKALPLANENS INDHOLD OG FORMÅL
Lokalplanforslaget udarbejdes som en rammelokalplan med en byggeretsgi-
vende andel svarende til to byggefelter hvori der kan opføres 290 nye boliger.
Byggefelt 6 omfattes også, men er udbygget på tidspunktet for lokalplanens 
udarbejdelse

I de resterende områder udlægges byggefelter der ikke er byggeretsgivende 
med denne lokalplan, og det vil derfor kræve, at der vedtages supplerende 
lokalplaner for at opnå byggeret på disse.

Planforslaget giver mulighed for, at al ny bebyggelse kan anvendes til bolig-
formål og at bebyggelsen kan varieres fra 3 til 5 etager med en maksimal 
højde på 16 meter. Der gives samtidig mulighed for at stueetagen i udpegede 
områder kan anvendes til erhverv eller boligformål. 
Rammelokalplanen skal sikre en helhed og fastlægge de overordnede fremti-
dige forhold indenfor området, såsom anvendelse, vej- og stisystemer, samt 
hvilken arkitektur der skal være gennemgående. En rammelokalplan skal 
efterfølgende suppleres med lokalplaner for de enkelte byggefelter. Udbyg-
ningstakten kan således styres i forbindelse med de supplerende lokalplaner, 
der er nødvendige for at opnå byggetilladelse.

Den eksisterende lokalplan er ikke særlig restriktiv i forhold til bestemmelser 
vedrørende det arkitektoniske udtryk. Der bliver i den nye rammelokalplan 
fokus på den nye bebyggelses arkitektoniske udtryk og samspil med de eksi-
sterende kasernebygninger.
Variation mellem 3-5 etager vil tilføre dynamik og variation til bebyggelsen. 

Illustrationen viser de 2 byggefelter der 
bliver byggeretsgivende i denne lokalplan. 
De resterende 3 byggefelter vil kræve sup-
plerende lokalplanlægning.

Forslag til MILJØRAPPORT
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Den nye lokalplan skal sikre en arkitektonisk kvalitet og sammenhæng i om-
rådet. Den nye lokalplan omhandler følgende ændringer i forhold til den 
eksisterende Lokalplan 359:
• Mulighed for at konvertere de 50% af bygningsmassen, der ifølge nuvæ-

rende lokalplan skal anvendes til erhvervsformål til boligformål.
• Mulighed for nybyggeri i form af etagebyggeri og tæt-lav boliger på 

Hangar-grunden (den gamle hangar nedrives). Byggeriet skal afspejle 
nytænkning i formsprog og materialer, men samtidig med respekt for det 
eksisterende anlægs arkitektur.

• Mulighed for at bygge i op til 5 etager som tilføjes som ekstra byggeret-
ter i forhold til eksisterende lokalplan. Dette giver mulighed for en større 
variation i bebyggelsen som skal tage afsæt i de arkitektoniske kvaliteter 
og principper der findes på kasernen i dag.

• Mulighed for at stueetagen omkring ramblaen fremtidssikres så den kan 
indrettes til eksempelvis specialbutikker i stedet for boliger.

• Sikre trafikafviklingen både i og udenfor området.

Denne miljørapport tager afsæt i et fuld udbygget område - dvs. udnyttelse af 
de eksisterende bygninger til erhverv samt ca 820 boliger. 

FORHOLD TIL ANDRE PLANER
Planlægningen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad an-
går det maksimale etageantal og bebyggelsesprocenten. Der er derfor udar-
bejdet et forslag til tillæg til kommuneplanen.
For at opnå en variation i arkitekturen ønskes det at give mulighed for, at 
etablere bebyggelse i op til 5 etager. Bebyggelsens højde holdes under de 
16 meter som den eksisterende lokalplan og kommuneplan foreskriver for 
området.
Kommuneplantillægget har til formål at ændre højdebestemmelserne fra 
maks 4 til maks 5 etager og bebyggelsesprocenten fra maks 40% til maks 
65% for det pågældende område.

Kystnærhedszonen 
Området ligger indenfor den bynære del af kystnærhedszonen, men er om-
kranset af eksisterende by, og planen vurderes derfor ikke at have væsentlig 
indvirkning på kystlandskabet, idet ny bebyggelse ikke afviger væsentligt 
ift. højden på den eksisterende bebyggelse. 

Bevaringsværdige bygninger 
En bygning udpeges som bevaringsværdig, hvis den er af væsentlig betyd-
ning for området og hvis den kan fortælle om byggeskik, arkitektur og kul-
turhistorie. Udpegning som bevaringsværdig gælder alene bygningens ydre 
udformning.

Det er Randers Kommune, der har ansvaret for de bevaringsværdige byg-
ninger, og kommunen kan udpege bygninger som bevaringsværdige i kom-
muneplanen eller udarbejde bevarende lokalplaner til sikring af bygningerne. 
Randers Kommune har udpeget bygninger med en SAVE-registrering på 1-4 
som bevaringsværdige. 
I forbindelse med udgivelse af Kommuneatlas Randers 2000 er alle byg-
ninger i lokalplanområdet bevaringsregistreret efter SAVE metoden. Denne 
registrering er fra 1999 og indarbejdet i lokalplan 359 for området. Hele om-
rådet har gennemgået en revurdering af SAVE registreringerne i forbindelse 
med lokalplanforslaget. Hovedsigtet med revurderingerne er at lokalplanen 
beror på et opdateret grundlag. 
Revurderingen har omfattet en nyudpegning, som er Kavalerivej 1. 
De bevaringsværdige bygninger er:

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Lokalplanens beliggenhed i kystnær-
hedszonen

Forslag til MILJØRAPPORT
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Dybbølvej 9   Bevaringsværdi 4
Kavalerivej 1   Bevaringsværdi 4 
Kavalerivej 5   Bevaringsværdi 4
Eskadronvej 6, Regimentvej 1, 2, 3, 10 og 16       Bevaringsværdi 2
Eskadronvej 10,12, 14 og 16     Bevaringsværdi 3
Dannevirkevej 20       Bevaringsværdi 4

Ovennævnte er derfor sikret i denne lokalplan idet de kun må nedrives, æn-
dres eller ombygges med tilladelse fra Randers Kommune i hvert enkelt til-
fælde. 
Ifølge kapitel 5 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og by-
miljøer må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, uden en forudgående 
offentlig bekendtgørelse af nedrivningstilladelsen.
Byrådet kan efter nedrivningsanmeldelsens offentliggørelse nedlægge forbud 
mod nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Støjhensyn

Lokalplanområdet er omfattet af retningslinjen for støjhensyn i kommune-
planen.
Ca. 520 meter nord for lokalplanområdet ligger Randers Skydebane, der er 
registreret som en miljøgodkendt virksomhed.
På baggrund af miljøgodkendelsen fra 2008 fremgår det, at skydebanen støj-
dæmpes så banen kan overholde de samme krav, som en ny bane ville skulle 
overholde ved boliger i det åbne land og boligområder i Nordbyen (inkl. de 
nye boliger i kaserneområdet som lokalplan 359 giver mulighed for.)
Støjberegningen der er vedlagt ansøgningen om miljøgodkendelse, viser at 
støjniveauet fra banen maksimalt bliver 70dB(A) ved nærmeste bolig ved 
gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger. 
Med de støjdæmpende foranstaltninger og banens aktivitetsniveau vil an-
lægget overholde kravene for nye skydebaner i Miljøstyrelsens Skydebane-
vejledning, nr. 1, 1995, der er mere restriktive end krav til eksisterende 
skydebaner.
Den eksisterende lokalplan udlægger desuden arealet til støjfølsom anven-
delse. Der ændres ikke på anvendelsen i den nye lokalplan, men boligantal-
let hæves.  Der tilføjes med denne rammelokalplan mulighed for bebyg-
gelse i delområde IV (hangargrunden) hvilket er tættere på skydebanen end 
boligerne i lokalplan 359. Dog viser støjberegningerne, der ligger til grund 
for den gældende miljøgodkendelse, at hangargrunden ikke påvirkes med 

Kavalerivej 5
Bevaringsværdi 4

Kavalerivej 1
Bevaringsværdi 4

Dybbølvej 9
Bevaringsværdi 4

Dannevirkevej 20
Bevaringsværdi 4

Regimentvej 16
Bevaringsværdi 2

Eskadronvej 14
Bevaringsværdi 3

b
e

g

d

c
f

Bygning b - Hovedbygningen, Regimentvej 16. Bevaringsværdi 1
Bygning c - Remontestald, Kavalerivej 1. Bevaringsværdi 4
Bygning d - Undervisning, Dybbølvej 9. Bevaringsværdi 4
Bygning e - Gymnastiksal og badeanstalt, Eskadronvej 14. Bevaringsværdi 2
Bygning f - Værksted, Kavalerivej 5. Bevaringsværdi 4
Bygning g - Vagtmesterbygning, Dannevirke 20. Bevaringsværdi 4

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Skydebane

Lokalplanens beliggenhed i støjkonse-
kvenszone fra Randers Skydebane

Forslag til MILJØRAPPORT
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mere end 70db. Det forudsættes, at støjkravet er overholdt når der er sikret 
tilstrækkelig støjdæmpning ved skydebanen.

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens  øvrige retningslinjer.

AFGRÆNSNING AF MILJØVURDERING

METODE

Miljøvurderingen er udført efter principperne beskrevet i miljøvurderingslo-
ven.
I henhold til loven er der først gennemført en screening, der kort undersøger, 
om der er pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Efterfølgende er der gen-
nemført en afgrænsning af de emner, miljøvurderingen skal omfatte. 
Randers Kommune har sendt forslag til afgrænsning i høring hos relevante 
myndigheder, med henblik på at undersøge om der findes relevant viden hos 
disse, som kan ændre afgrænsningens indhold.

SCREENING

Planerne omfatter ikke anlæg, der er omfattet af bilag 1 og 2 til loven. 
Derimod har Randers Kommune skønnet, at der er tale om ”andre planer, 
som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som 
vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet”, jf. lovens § 8, stk. 
2, nr. 2. 

Screeningen af planforslagene er foretaget i forhold til kriterierne som angi-
vet i lovens bilag 3. Screeningsskemaet indeholder de temaer som er angivet 
i lovens § 1 stk. 2. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag 1.

På baggrund af screeningen er planforslagenes mulige miljøkonsekvenser 
afgrænset til at indeholde:

Trafikafvikling og kapacitet.
Konsulentfirmaet COWI har vurderet, at udviklingen af området medfører 
en øget trafikmængde på godt 2.400 nyebilture i døgnet. Antal planlagte 
boliger samt fortsat udnyttelse af eksisterende erhverv i lokaplanområdet kan 
medføre 3.175 bilture i døgnet jf.  COWI’s tekniske notat ”Byudvikling ved 
Mariagervej - trafikløsninger”, Bilag B.
Realisering af Lokalplan 709 er udpeget til at have en væsentlig påvirkning 
for det omkringliggende vejnet.

EKSISTERENDE FORHOLD

Flere af de eksisterende kasernebygninger er udpeget som bevaringsværdige.
Nogle af de gamle kasernebygninger på arealet anvendes i dag til erhverv.  

Området er idag omfattet af Lokalplan 359, der udlægger området til bolig 
og erhvervsområde. Den gældende lokalplan fastsætter bestemmelser om, at 
boligandelen ikke må overstige 50% af det samlede nybyggeri. 

På tidspunktet for miljørapportens udarbejdelse er der gang i byggeriet af 96 
etageboliger indenfor byggefelt 6. Byggeriet et godkendt og i overensstem-
mesle med det eksisterende plangrundlag. 

Forslag til MILJØRAPPORT
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EKSISTERENDE VEJBETJENING OG TRAFIK OMKRING KASERNEN

Kaserneområdet er i dag vejbetjent fra Mariagervej via Langvangen. Krydset 
ved Mariagervej er et 4-benet vigepligtsreguleret kryds, hvor der i det vest-
lige ben på Ydervangen er etableret separat kanalisering for højresvingende.

I den eksisterende lokalplan for området er det beskrevet, at området skal 
trafikbetjenes via en direkte indkørsel til kaserneområdet fra Mariagervej, 
vejadgang fra øst via Gammel Jennumvej og fastholdelse af den nuværende 
vejadgang fra nord via Langvangen. 

Der er allerede idag et problem med kødannelse omkring rundkørslen i kryds-
ningen mellem Ringboulevarden og Mariagervej.   
Mariagervej er således en meget trafikeret vej, hvor der i spidstimerne er kø 
på strækningen forbi kasernen. 

ALTERNATIVER

0-ALTERNATIV
Efter miljøvurderingsloven er det et krav, at der skal vurderes et 0-alternativ. 
Det vil sige den situation, hvor planerne ikke gennemføres.
0-alternativet svarer til den situation, hvor Lokalplan 709 ikke vedtages og er 
grundlaget for at sammenligne planens påvirkning af omgivelserne med en 
realisering af lokalplanforslaget. 0-alternativet er således de muligheder for 
udvidelser mv., der er givet ud fra de gældende planer.

Lokalplan 359
Idet der idag ligger en gældende lokalplan for området (Lokalplan 359) er 
0-alternativet det der svarer til en fuld udbygning efter denne plan. Der blev 
i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en miljørapport ( i år 2007). Ifølge 
denne er beregningsgrundlaget for trafikmængden ved fuld udbygning føl-
gende:

• 408 boliger
• 37.588 m2 erhverv
• 750 m² discountbutik (beliggende udenfor lokalplanområdet)
• 4.250 m2 øvrig detailhandel

Ud fra beregningerne i miljørapporten medfører det 6.511 bilture pr. døgn 
(ÅDT). Hertil skal det bemærkes at discountbutikken som medregnes og lig-
ger udenfor lokalplanområdet bidrager med 2.063 bilture. 
Derudover fremskrives trafikken til 2021-niveau og der tillægges vareleveran-
cer, hvorved det vurderes at den daglige trafikmængde til og fra kasernearea-
let i år 2021 bliver 8.000 (ÅDT).

ANDRE ALTERNATIVER
Der er idag bygget 95 etageboliger på kasernen, som er opført efter Lokalplan 
359. Det vurderes at chancen for at kaserneområdet udbygges fuldt ud på 
baggrund af eksisterende Lokalplan 359 er lille, idet lokalplanen ikke tilsva-
rer det behov der er for byudvikling og anvendelser pt. 
Forslag til Lokalplan 709 er udarbejdet på baggrund af, at Lokalplan 359 
ikke passer til den efterspørgsel der er for anvendelse af byggeri idag, og der 
vurderes samtidig ikke at være grundlag for at udleje den mængde erhvervs-
areal som Lokalplan 359 fastsætter. 
Alternativet er derfor at udvikling og fortætning af Kaserneområdet går i stå. 

Forslag til MILJØRAPPORT
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MILJØVURDERING
TRAFIKALE FORHOLD
Omdannelse og fortætning af Kaserneområdet vil generelt skabe mere trafik 
i området. 

COWI har udarbejdet en trafikal vurdering af byudvikling ved Mariagervej 
indeholdende forslag til trafikløsninger for området. Det tekniske notat fore-
ligger seperat som bilag, og udgør grundlaget for miljøvurderingen.
Grundlaget for den trafikale vurdering er den planlagte byudvikling på Kaser-
nen, Føtex området og Hvedevej området - alle beliggende langs Mariagervej. 

Grundlaget for trafikvurderingen er, at den blivende bebyggelse rummer i alt 
ca. 13.000 m² erhvervsareal. Ved fortsat udnyttelse af denne til kontorer-
hverv vil dette generere en samlet trafik på i størrelsesordenen 775 bilture pr 
døgn heraf ca. 155 biler/time i spidstimen. 
Forudsætningen for trafikmængden var 824 boligenheder - altså fuld udbyg-
ning. 
COWI har i rapporten vurderet at de 2,5 ture pr bolig som Miljøstyrelsen 
angiver i turrateprojektet må forventes at være steget med øget bilejerskab. 
Ved seneste opdatering af trafikmodellen for Aalborg blev anvendt 2,92 bil-
ture/bolig, hvilket er udgangspunktet for beregning af antallet af bilture for 
Kasernen i COWI notatet. De 824 boligenheder genererer ifølge COWI 2.400 
bilture pr. døg. 
Eksisterende erhverv og 824 boliger genererer således ialt 3.175 bilture pr 
døgn. 

Miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 359
I forbindelse med Lokalplan 359 blev der udarbejdet miljøvurdering. Denne 
er vedlagt som bilag, og anvendes som grundlag for sammenligning af hvad 
den nuværende planlægning og fremtidige planlægning vil medføre af kon-
sekvenser.
Ud fra beregningerne i miljørapporten medfører det 6.511 bilture pr. døgn 
(ÅDT). Hertil skal det bemærkes at discountbutikken som medregnes og lig-
ger udenfor lokalplanområdet bidrager med 2.063 bilture. 
Derudover fremskrives trafikken til 2021-niveau og der tillægges vareleveran-
cer, hvorved det vurderes at den daglige trafikmængde til og fra kasernearea-
let i år 2021 bliver 8.000 (ÅDT).

8.000 bilture med Lokalplan 359 herfra trækkes discountbutikken som ikke 
var en del af lokalplanen. Det giver ca 6.000 bilture. 
COWI beregner, at Lokalplan 709 vil generere 3.175 bilture. Dog er be-
regningerne for antal bilture for Lokalplan 709 med udgangspunkt i, at al 
nybyggeri etableres som boliger. Lokalplanen giver mulighed for at der kan 
etableres erhverv. Erhverv udløser flere bilture end boligformål, så det vil give 
en større trafikmængde end de beregnede 3.175 ture. Det vurderes at der 
ikke vil være basis for at etablere lige så meget erhverv som Lokalplan 359 
giver mulighed for, hvilket betyder at trafikmængden vurderes at blive mindre 
med Lokalplan 709 i forhold til Lokalplan 359, også selvom der gives øgede 
byggemuligheder med lokalplan 709.

VURDERING AF KONSEKVENSERNE 
AF PLANERNE I OG UDEN FOR OM-
RÅDET

Forslag til MILJØRAPPORT
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TRAFIKAFVIKLING OG KAPACITET
Forundersøgelser og trafiksimulering
COWI har den 6. juni 2019 foretaget en droneflyvning med videooptagelse 
mellem kl 14:45-16:45 for at kortlægge de eksisterende trafikmængder og 
svingstrømme i rundkørslen Mariagervej/Ringboulevarden. 
Der er efterfølgende lavet en trafiksimulering. Simuleringsmodellen omfatter 
ind- og udkørslen til Føtex (på den anden side af Mariagervej) samt ombyg-
ning af den eksisterende rundkørsel til et signalanlæg. 
Trafiksimuleringen viser, at der særligt i ligeudsporet i krydsets sydlige ben i 
perioder vil kunne opstå relativt lange kødannelser ned forbi det signalregu-
lerede kryds ved Glarbjergvej. Sammenholdt med dagens situation er dette 
dog ikke væsentligt forskelligt, idet der også her i perioder ses kødannelser 
på denne strækning.
I krydsets nordlige ben må køen på Mariagervej påregnes at kunne række 
forbi udkørslen fra Føtex. Dette er heller ikke væsentligt forskelligt fra situa-
tionen i dag, hvor der i perioder kortvarigt ses kø helt tilbage til Lucernevej. 
Signalanlægget ved Lucernevej – som ikke er indeholdt i simuleringsmodel-
len – vil dog kunne bidrage til at fordele kø, så muligheden for udkørsel fra 
parkeringsanlægget kan forbedres i forhold med dagens situation. 
Det kan eventuelt overvejes at etablere venstresvingsforbud ved udkørslen, 
så venstresvingende trafik henvises til Lucernevej.

Nyt signalanlæg ved Lucernevej/Mariagervej
Ved etablering af et nyt firebenet signalreguleret kryds med adgang til Kaser-
negrunden ved Lucernevej vil der ske ændringer i trafikstrømmene i området. 
COWI vurderer i rapporten, at venstresvingende fra Føtex ad Mariagervej mod 
nord, hvoraf en del i dag kører via rundkørslen ved Ringboulevarden, må 
påregnes fremadrettet at vælge at køre ud via Lucernevej. Eksisterende trafik 
til og fra erhvervsfunktionerne på Kasernegrunden, som kommer fra krydset 
ved Ringboulevarden, må påregnes at benytte det nye ben i krydset ved Lu-

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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cernevej frem for at fortsætte til Langvangen.
En mindre del (10%) af den eksisterende trafik til erhvervsfunktionerne som 
komme fra Mariagersiden, må også påregnes at fortsætte frem til det nye 
kryds frem for at foretage svingning ved Langvangen.
COWI har lavet en kapacitetsberegning som viser, at et nyt signalreguleret 
firebenet kryds vil kunne sikre en tilfredsstillende afvikling af de fremtidige 
trafikmængder ved udbygning af området. 

Samlet vurdering
Ifølge COWIs rapport, er der idag afviklingsproblemer i krydset Ringboule-
varden/Mariagervej med kødannelser morgen og eftermiddag. En væsentlig 
forudsætning for fortsat byudvikling i området er derfor, at Vejdirektoratet 
realiserer den ombygning af rundkørslen til et signalreguleret kryds, som er 
undersøgt i Vejdirektoratets fase 2 programmering. 
Ombygningen vil give krydset en robusthed i forhold til den fortsatte trafik-
vækst - herunder også den del af væksten som relaterer sig til byudviklingen 
i nærområdet. Den gennemførte simulering viser dog, at trafikudviklingen vil 
medføre, at der på sigt, selv med en ombygning, må påregnes kødannelser 
på Mariagervej.

Ved Lucernevej er trafikafviklingen i dagens situation allerede problematisk 
om eftermiddagen, hvor venstresvingende trafik har svært ved at komme ud. 
Derfor bør krydset signalreguleres.
Ved signalregulering af krydset er det oplagt også at skabe forbindelse til 
Kasernegrunden via et nyt fjerde ben i krydset. I COWI notatet indikerer 
kapacitetsberegninger for krydset, at denne løsning vil kunne fungere til-
fredsstillende.

Af COWI rapporten fremgår det, at det på grund af kødannelserne på Mari-
agervej vil være oplagt at sikre en ekstra mulighed for betjening af Kaserne-
grunden fra Gl. Jennumvej, så den del af trafikken til og fra Kaserneområdet, 
som er orienteret mod øst (f.eks. mod Regionshospitalet Randers eller en 
fremtidig Klimabroforbindelse) ikke belaster krydset Mariagervej/Ringboule-
varden. På grund af ejerforhold i området, er det ikke muligt at etablere 
vejadgang mod Gl. Jennumvej. Der sikres opretholdt en stiforbindelse til Gl. 
Jennumvej blandt andet som forbindelse til skolen. Beregningerne i COWI 
rapporten tager udgangspunkt i en løsning uden at der etableres vejadgang 
til Kasernen fra Gl. Jennumvej.

Idet trafik til/fra Kasernen forgår ved Mariagervej, er ulempen dog, at alt 
trafik vil belaste den i forvejen tæt trafikerede Mariagervej.

PARKERING I LOKALPLANOMRÅDET
Der forventes med planlægningen en fremtidig parkeringskapacitet på ca. 
840 p-pladser, der fordeles ved områdets boliger omkring byggefelterne. 
Ved fuld udbygning af rammelokalplanens indhold forventes området bebyg-
get med et samlet bruttoetageareal på ca. 78.150 m2. 
Antallet af parkeringspladser er beregnet med udgangspunkt i at der skal 
være:
• 1 parkeringsplads pr etagebolig 
• 1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav bolig (hangargrunden)
• 1 parkeringsplads pr. 60 m2 erhverv
• 1 parkeringsplads pr. 50m2 udvalgsvarebutik

Dobbeltudnyttelse
I forbindelse med at hovedbygningen fortsat anvendes til erhverv, skal det 
sikres at der er parkeringskapacitet nok. 

Forslag til MILJØRAPPORT
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Ifølge kommuneplanen kan der i byområdet med blandede funktioner ske 
dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne inden for projektets areal. 
Det er i det konkrete tilfælde vurderet, at der kan ske dobbeltudnyttelse af 
10% af områdets parkeringspladser, så det kan anvendes i forbindelse med 
henholdsvis bolig og erhverv.
Vurderingen er baseret på en vurdering ved fuld udbygning af området, hvor 
10% af beboerne med bilejerskab er ude af området indenfor normal ar-
bejdstid.

Vurdering:
Rammelokalplanen indeholder nok parkeringspladser til hvis hele den nye 
bygningsmasse anvendes til boliger. 
Det forventes at en del af den nye bygningsmasse vil blive anvendt til erhverv 
- her kan der ske dobbeltudnyttelse alt efter hvilke funktioner der konkret 
er tale om. Det vil derfor også afhænge af en konkret vurdering hvor stor en 
andel der kan anvendes til dobbeltudnyttelse. 
Lokalplanen giver endvidere mulighed for at der kan etableres parkerings-
kældre i området. Der vil derfor kunne opnåes en større parkeringskapacitet 
hvis det skulle blive nødvendigt.

TRAFIKSTØJ
Ifølge planlovens §15a og Miljøstyrelsens vejledning skal kommunen i for-
bindelse med fysisk planlægning (f.eks. i kommuneplanerne) sikre, at der 
udlægges støjkonsekvensområde omkring veje, jernbaner, virksomheder og 
andre støjkilder, hvor støjen er højere end de vejledende støjgrænser. I støj-
konsekvensområdet må der ikke bygges eller indrettes boliger eller andre 
støjfølsomme anvendelser, med mindre der træffes særlige forholdsregler 
imod støjen (f.eks. støjafskærmning).

Desuden fremgår det, at hvis der planlægges for støjfølsom anvendelse på 
arealer, der er belastet af vejtrafikstøj, så skal bebyggelsen – herunder ude-
arealer - så vidt muligt udformes, så Miljøstyrelsens til enhver tid
gældende vejledning for grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes.

De vejledende støjgrænser for boliger (samt daginstitutioner m.v.), udendørs 
opholdsarealer er på tidspunktet for miljøvurderingens udarbejdelse 58 dB.

Miljøvurdering af Lokalplan 359
I miljøvurderingen der er lavet i forbindelse med Lokalplan 359 (fra år 2007) 
er støjbelastningen vurderet. Den vurderede trafikmængde for Lokalplan 359 

Beregninger af den forventede øgede 
sstøjbelastning lavet i forbindelse med 
lokalplan 359. Heraf fremgår det fremti-
dige trafiktal ligeledes

Forslag til MILJØRAPPORT



15Randers Kommune

Lokalplan 709 og Kommuneplantillæg 53, Randers Kaserne

er højere end for Lokalplan 709, da der i Lokalplan 359 indgår en større 
andel erhverv, som genererer mere trafik. 
Det betyder, at den nye planlægning vil betyde en lavere trafikmængde end 
hvis den nuværende Lokalplan 359 gennemføres med de anvendelser der er 
angivet heri.
I miljøvurdereingen for Lokalplan 359 er der foretaget en beregning af den 
forventede øgede støjbelastning, som udbygningen af kaserneområdet kan 
forventes at bidrage med. Heri er basisscenariet i 2021 sat op mod et scena-
rie hvor kasernen er udbygget. Der er foretaget beregninger for de vejstræk-
ninger i lokalområdet, der forventes tungest belastet. 
Beregningerne er foretaget 10 meter fra vejmidten i 2 meters højde, og ef-
fekten af eventuelle støjskærme er ikke medregnet i resultaterne.

Vurdering af støj ifm. Lokalplan 709
Ved fuld udbygning af Kasernen (824 boliger) og 13.000 m2 erhverv, vil der 
ske en væsentlig stigning i trafikken på Mariagervej, som fordeles videre ud 
herfra på det øvrige vejnet. 
Byggefelt 1 og 4 ligger med en facade mod Mariagervej, i en af-
stand af ca. 35 meter. Det vurderes at det indendørs støjniveau 
kan overholdes via foranstaltninger i bygningens konstruktion.  
Opholdsarealer er palceret i karreernes gårdrum, som skærmes for trafikstøj 
fra Mariagervej.
Der er ikke udarbejdet støjrapport i forbindelse med rammelokalplanen.
Det vurderes at anvendelsen af Lokalplan 709 vil generere mindre trafik end 
lokalplan 359, hvorfor det må forventes at trafikstøj ikke bliver værre ift. det 
der er udregnet i forbindelse med lokalplan 359.

FORSLAG TIL 0-ALTERNATIVET
Hvis planlægningen ikke gennemføres vil de miljøpåvirkninger, som beskri-
ves i rapporten delvist finde sted, idet lokalplan 359 for området fortsat vil 
være gældende. 

Det er forvaltningens vurdering, at der med den nye lokalplan vil blive opført 
færre erhvervsareal end lokalplan 359 foreskriver. På trods af de ekstra byg-
geretter der gives i lokalplan 709 vil den overvægt der kommer af boliger i 
forhold til erhverv betyde en mindre trafikmængde. Dette skyldes at bolig 
genererer færre bilture end erhverv.

AFVÆRGEFORANSTALTNINGER
Trafikafvikling og kapacitet
Hastigheden på områdets boligveje kan nedsættes ved etablering af hastig-
hedsdæmpende foranstaltninger som vejchikaner i form af eksempelvis vej-
bump og ved at fastsætte lavere hastighedsgrænser.

I forbindelse med lokalplanforslaget er indgået en udbygningsaftale med 
grundejer af Kasernen, om etablering af et signalreguleret kryds ved Mari-
agervej/Lucernevej. De kapacitetsudfordringer  der vil følge af udviklingen af 
kaserneområde sikres afværget gennem etablering af det signalregulerede 
kryds.  
Dog giver rundkørslen ved Mariagervej/Ringboulevarden udfordringer idet 
der ikke er mulighed for, at prioritere de enkelte retninger i krydset for at 
afhjælpe kø i spidstimerne. 
Rundkørslen sikre dog en trafiksikker afvikling af trafikken, og er den løsning 
der giver mindst ventetid for trafikanterne uden for myldretiden.
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COWI vurderer i rapporten i bilag B, at en fremtidig situation med øget trafik 
kan kødannelser nødvendiggøre en ombygning af rundkørslen til et signalre-
guleret kryds. Da Ringboulevarden er en statsvej er Vejdirektoratet vejmyn-
dighed. Det vil således være vejdirektoratet, som skal træffe beslutning om 
ombygning af krydset. 

Trafikstøj:
I forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning vil der blive indarbej-
det konkrete foranstaltninger, der vil sikre, at der ikke etableres støjbelastede 
boliger.
Foranstaltningerne sikres formelt gennem lokalplanlægning og byggesags-
behandling.

FORSLAG TIL OVERVÅGNING
Som led i den generelle overvågning af trafikken i Randers vil der løbende
blive gennemført trafiktællinger for at vurdere trafikbelastning og sikkerhed.
Trafiksikkerheden kan overvåges gennem observationer af trafikafviklingen
samt opgørelse af uheld. Dette sker i forbindelse med den årlige budgetlæg-
ning for trafiksikkerhedsområdet.

Den trafikale udvikling i området vil blive fulgt som en del af kommunes 
almindelige overvågning af trafikken. Der vurderes ikke behov for yderligere 
særskilt overvågning.

Trafikstøj:
Der vurderes ikke behov for særskilte overvågningstiltag for støj. I lokalplan-
lægning og byggesagsbehandling vil det blive sikret, at foranstaltningerne 
etableres.

BESKRIVELSE AF KUMULATIVE EFFEK-
TER
De kumulative effekter fra påvirkningen af trafikafvikling/-kapacitet i området
ved Randers Kaserne og som ligger til grund for afgrænsning af indhold til
miljørapporten er beskrevet og vurderet i underafsnittet ”vurdering af konse-
kvenserne af planerne i og uden for området”.

Det vurderes, at planlægningen ikke medfører særlige akkumulerede effekter 
af det indbyrdes forhold af ovennævnte miljøpåvirkninger, således at
den samlede miljøpåvirkning af planlægningen bliver større end de enkelte
parametre til sammen.

BESKRIVELSE AF TEKNISKE MANGLER 
OG MANGLENDE VIDEN

Den trafikale vurdering er behæftet med en generel usikkerhed omkring 
hvordan trafikstrømmene ændres som følge af øvrig planlægning i området. 
Derudover er der en usikkerhed i forhold til hvilke anvendelser der kommer 
indenfor rammelokalplanens område i forhold til fordeling mellem bolig og 
erhverv.

Forslag til MILJØRAPPORT
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Randers Kommune foretager løbende trafiktællinger i området.

BEGRÆNSNINGER I MILJØRAPPORTENS 
METODE
Som loven foreskriver, er miljørapporten udarbejdet på grundlag af kendte,
eksisterende oplysninger. Der er i forbindelse med rapporten ikke udarbejdet
nye undersøgelser.

BILAG
Vedlagt miljørapporten findes:

BILAG A: Screeningsskema

BILAG B: Trafiknotat af juli 2019 fra COWI

BILAG C: Miljøvurdering af 2007 for Lokalplan 359 - Randers Kaserne

Forslag til MILJØRAPPORT
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BILAG A
Screeningsskema



Screening af Lokalplan 709 – Rammelokalplan og etape II for Randers Kaserne og Tillæg 53 til Kommuneplan 
2017 

 

Side 1 

 

 

Screening for miljøvurdering 
Forslag til Lokalplan 709 – Rammelokalplan og etape II for 
Randers Kaserne og Tillæg 53 til Kommuneplan 2017 
 
 

Udvikling, Miljø og teknik 
Plan 
Odinsgade 7 
8900 Randers C 
 
Telefon:  89 15 69 00 
 
plan@randers.dk 
www.randers.dk 01.02.05-P16-11-19 

 

Randers Kommune er I færd med at udarbejde en ny lokalplan for Randers Kaserne 
samt Tillæg 53 til Kommuneplan for samme område. I den forbindelse er den forelø-
bige udgave af planforslaget blevet screenet.  
 

 
Forvaltningens vurdering er, som det fremgår af nedenstående screening, at der skal 
foretages en miljøvurdering på områdets trafikale forhold til trafikafvikling og kapacitet. 
 
Lokalplanforslagenes indhold og formål 
 
Størrelse og beliggenhed 
Planforslagets område udgør ca. 15 ha, og omfatter Randers Kaserne, der ligger på 
det nordøstlige hjørne mellem Mariagervej og Ringboulevarden.  
 
Zonestatus, anvendelse og adgangsforhold 
Lokalplanområdet ligger i byzone og anvendes i dag til blandede erhvervsformål som 
eksempelvis kontorlokaler, depotrum, butikker, træningscenter, dyrehospital mv.  
Vejadgang foregår i dag fra nord via Langvangen.  
 
Ifølge den eksisterende lokalplan kan bebyggelse etableres i op til 4 etager og maks 
50% af arealet må anvendes til boligformål. Den resterende del skal ifølge den eksi-
sterende lokalplan anvendes til erhverv.  
Med den gældende lokalplan kan der bygges ca. 350 boliger. 

   



Screening af Lokalplan 709 – Rammelokalplan og etape II for Randers Kaserne og Tillæg 53 til Kommuneplan 
2017 

 

Side 2 

 

I byggefelt 6 er der gang i opførelse af 96 etageboliger. 
Ansøger har indsendt en helhedsplan for det samlede projekt, som fuldt udbygget om-
fatter ca. 78.500 m2 bebyggelse til boligformål, hvilket svarer til i alt ca. 800 boliger. 
Projektet indeholder ca. 12.700 m2 ekstra byggeret i forhold til den eksisterende lokal-
plan for området. 
 

 
1 Illustrationen viser hvordan området ser ud når det er fuldt udbygget i alle 6 byggefelter. Dette 
er en masterplan for området 

 
 
 
  



Screening af Lokalplan 709 – Rammelokalplan og etape II for Randers Kaserne og Tillæg 53 til Kommuneplan 
2017 

 

Side 3 

 

Planens art og indhold 
Lokalplanforslaget udarbejdes som en rammelokalplan med en byggeretsgivende an-
del svarende til to byggefelter hvori der kan opføres 290 nye boliger.  

 
2Illustrationen viser de 2 byggefelter der bliver byggeretsgivende i denne lokalplan. De reste-
rende 3 byggefelter vil kræve supplerende lokalplanlægning. 

 
I de resterende områder udlægges byggefelter der ikke er byggeretsgivende med 
denne lokalplan, og det vil derfor kræve supplerende lokalplan for at opnå byggeret på 
disse. 
Planforslaget giver mulighed for, at al ny bebyggelse kan anvendes til boligformål og 
at bebyggelsen kan varieres fra 3 til 5 etager med en maksimal højde på 16 meter. 
Der gives samtidig mulighed for at stueetagen i udpegede områder kan anvendes til 
erhverv eller boligformål.  
Rammelokalplanen skal sikre en helhed og fastlægge de overordnede fremtidige for-
hold indenfor området, såsom anvendelse, vej- og stisystemer, samt hvilken arkitektur 
der skal være gennemgående. En rammelokalplan skal efterfølgende suppleres med 
lokalplaner for de enkelte byggefelter. Udbygningstakten kan således styres i forbin-
delse med de supplerende lokalplaner, der er nødvendige for at opnå byggetilladelse. 
 
Den eksisterende lokalplan er ikke særlig restriktiv i forhold til bestemmelser vedrø-
rende det arkitektoniske udtryk. Der bliver i den nye rammelokalplan fokus på den nye 
bebyggelses arkitektoniske udtryk og samspil med de eksisterende kasernebygninger. 
Variation mellem 3-5 etager vil tilføre dynamik og variation til bebyggelsen. Den nye 
lokalplan skal sikre en arkitektonisk kvalitet og sammenhæng i området.  
Den nye lokalplan omhandler følgende ændringer i forhold til den eksisterende Lokal-
plan 359: 
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• Mulighed for at konvertere de 50% af bygningsmassen, der ifølge nuværende 
hidtil gældende lokalplan skal anvendes til erhvervsformål til boligformål. 

• Mulighed for nybyggeri i form af etagebyggeri og tæt-lav boliger på Hangar-
grunden (den gamle hangar nedrives). Byggeriet skal afspejle nytænkning i 
formsprog og materialer, men samtidig med respekt for det eksisterende an-
lægs arkitektur. 

• Mulighed for at bygge i op til 5 etager som tilføjes som ekstra byggeretter i for-
hold til eksisterende lokalplan (ca. 12.700 m2 ekstra byggeretter). Dette giver 
mulighed for en større variation i bebyggelsen som skal tage afsæt i de arki-
tektoniske kvaliteter og principper der findes på kasernen i dag. 

• Mulighed for at stueetagen omkring ramblaen fremtidssikres så den kan ind-
rettes til eksempelvis specialbutikker i stedet for boliger. 

 
Lokalplanen skal sikre,: 

• at området kan anvendes til boligformål med mulighed for lettere er-
hverv på udvalgte steder. 

• at bebyggelse kan opføres i op til 5 etager og i en højde af maks 16 me-
ter, men med krav om variation i højden. 

• at karakteristiske hovedtræk fra de eksisterende bygningers arkitektur 
videreføres som principper for den nye arkitektur. 

• at der sikres et samlet gennemgående princip for indretning af gader i 
forhold til parkering, belysning og beplantning. 

• at parkering foregår i gaderne omkring bebyggelsen, så gårdrum frihol-
des til begrønning og ophold. 

• at naturen og landskabet mod nordøst flettes med byens bevægelser og 
funktioner. 

• at der etableres foranstaltninger for en funktionel afvikling af trafikken 
til/fra området. 

 
Plangrundlag og forhold til anden planlægning 
Planlægningen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår det 
maksimale etageantal og bebyggelsesprocenten. Derfor skal der udarbejdes et forslag 
til tillæg til kommuneplanen. 
For at opnå en variation i arkitekturen ønsker ansøger mulighed for at etablere bebyg-
gelse i op til 5 etager. Bebyggelsens højde holder sig under de 16 meter som den ek-
sisterende lokalplan og kommuneplan foreskriver for området. 
Tillæg til kommuneplanen har til formål at ændre højdebestemmelserne fra maks 
4 til maks 5 etager og bebyggelsesprocenten fra maks 40% til maks 65% for det på-
gældende område. 
Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens øvrige retningslinjer. 
 
Trafikafvikling: 
Der er i forvejen trafikale udfordringer i området omkring Mariagervej/Ringboulevar-
den. Forvaltningen har fået udarbejdet en trafikanalyse der konkluderer, at udviklingen 
af Kasernegrunden vil skabe ca. 2.400 nye bilture i området, heraf ca. 260 biler/time i 
spidstimen. Den blivende bebyggelse rummer i alt ca. 13.000 m² erhvervsareal. Ved 
fortsat udnyttelse af denne til kontorerhverv vil dette generere en samlet trafik på i 
størrelsesordenen 775 bilture pr døgn heraf ca. 155 biler/time i spidstimen. 
I alt vil de nye boliger og eksisterende erhverv således generere ca. 3.175 bilture pr.  
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Ovenstående planforslag er ikke omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven og vi har 
derfor foretaget en indledende vurdering i forhold til lovens bilag 3, samt en vurdering i 
forhold til en række miljøkategorier (se nedenfor).  
 
Formålet med screeningen er at afklare, om der skal udarbejdes en miljøvurdering el-
ler ej. 
 
Materiale til rådighed for screeningen 
• Lokalplanens indhold og formål  
• Projektmateriale fra bygherre – Masterplan af 23.04.2019 
• Gældende Lokalplan 359 Randers Kaserne 
• Trafiknotat fra COWI af 03.07.2019 
• Kommuneplan  
• Resultat af konfliktsøgning af 23.09.2019 
 
 
Baggrund for screeningen 
Der er foretaget en screening af planforslaget i henhold til § 8, stk. 2 i miljøvurderings-
loven (Lov om bekendtgørelse 2018-10-25 nr. 1225 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) 
 
Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen 
af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer. 
 
Formålet med nærværende screening er at afklare, om der efterfølgende skal udarbej-
des en egentlig miljøvurdering eller ej. 
 
 
Afgørelse 
Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages 
at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. 
I screeningen er det derfor vurderet, om planforslaget kan få en væsentlig indvirkning 
på miljøet, på en række forhold som er defineret i miljøvurderingsloven, herunder for-
hold som menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. 
Skemaet fremgår på de næstfølgende sider. 
 
Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I 
screeningen er anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, 
som en miljøvurdering jvf. lovens § 1, stk. 2, skal omfatte. Skemaet fremgår på de 
næstfølgende sider. 
 
Planforslaget påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde. 
 
Planen er ikke omfattet af bilag 1 eller 2 men sætter rammerne for fremtidig anlægstil-
ladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (§8, stk. 2, nr. 2) 
 
Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen at kunne få væsentlig indvirkning 
på miljøet og er derfor omfattet af kravet om miljøvurdering. Der skal således udarbej-
des en miljørapport, som forventes at omhandle: 
 
 

• Trafikafvikling/-kapacitet: 
Udviklingen af området medfører en øget trafikmængde på i alt ca. 3.175 bil-
ture i døgnet. Det er forvaltningens vurdering, at en realisering af lokalplanen 
vil have væsentlig påvirkninger for det omkringliggende vejnet og trafik til/fra 
Kaserneområdet. 
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Planforslagets navn: 

Forslag til Lokalplan 
709 – Rammelokalplan 
og etape II for Randers 
Kaserne og Tillæg 53 til 
Kommuneplan 2017 

Dato: 24.09.2019-19.12.2019 
 
Ansvarlig planlægger: 
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By-arkitektoniske værdi 
Fx. Bystruktur, Byprofil, Byafgrænsning, 
Visuel/æstetisk påvirkning, Særlige hen-
syn, sammenhænge mv. 

  x  

Området ligger i det nordlige Randers og afgrænses mod syd og 
vest af to større veje (Ringboulevarden og Mariagervej) mod øst af 
boligområdet v. Jennumvej og nord af Langvangen. Nordøst for om-
rådet ligger det gamle øvelsesterræn som i dag er et stort grønt re-
kreativt område.  

Området er i dag karakteriseret af de gamle kasernebygninger som 
danner en stram struktur der er kendetegnet i området. Bygningerne 
er karakteristiske og de vigtigste bygninger er opført i samme peri-
ode og stilart. Dette giver ideen om et selvstændigt sammenhæn-
gende område med dets egen karakter. 

I planlægningen bør der tages hensyn til de eksisterende bygnin-
gers arkitektur. Ansøgningen omfatter et projekt der har til formål at 
fortætte kaserneområdet. De vigtigste bevaringsværdige bygninger 
forbliver. 
Ansøgningen bygger på den samme struktur som den eksisterende 
lokalplan 359 som udlægger 6 byggefelter til ny bebyggelse. Bygge-
felterne er udformet som karréer i op til 4 etager. 

Der ansøges om at der gives mulighed for at variere bebyggelsen i 
3-5 etager. Af hensyn til de eksisterende kasernebygninger, skal der 
i forbindelse med planlægningen tages hensyn til arkitekturen og 
højden på de eksisterende bygninger når der planlægges for hvor 
der må bygges i op til 5 etager. 

Landskabelige værdier 
Fx. Værdifuldt landskab, Kystnærhed, 
Geologiske interesser, Terrænformer, Vi-
suel påvirkning, større uforstyrrede land-
skaber,  x   

Lokalplanområdet ligger ikke indenfor område med værdifuldt land-
skab eller geologisk interesser. 

Området ligger indenfor kystnærhedszonen, men er omkranset af 
eksisterende by, og planen vurderes derfor ikke at have væsentlig 
indvirkning på kystlandskabet, idet ny bebyggelse ikke afviger væ-
sentligt ift. højden på den eksisterende bebyggelse.  
 
Planen forventes ikke at medføre visuel påvirkning af uforstyrrede 
landskaber eller øvrigt, idet der er tale om en fortætning af området 
iblandt eksisterende bebyggelse. 

Kulturarv, herunder kirker og de-
res omgivelser og arkitektonisk 
arkæologisk arv. 
Fx: Værdifulde kulturmiljøer, arkitektonisk 
og arkæologisk arv eller bevaringsvær-
dige bygninger. 

  x  

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 359 foretaget en 
SAVE registrering af bygningerne indenfor arealet – SAVE registre-
ringen er i forbindelse med det indledende arbejde til lokalplan 709 
blevet opdateret.  
Registreringerne danner baggrund for bestemmelserne om bevaring 
i den nye lokalplan.  
Det fremgår af illustrationen herunder hvilke bygninger der er regi-
streret som bevaringsværdige i 2006. 
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Der er i mellemtiden givet tilladelse til at nedrive hangaren (benævnt 
11 på ovenstående kort). 
Den nye lokalplan sikrer at bevaring af de øvrige bygninger som 
markeret på ovenstående videreføres samt bygningen på Kavalari-
vej 1(bygning i nord-vestligt hjørne) medtages i den nye lokalplan. 
Lokalplanen sikrer, at bygningsændringer på bygninger med beva-
ringsværdi 1-4, ikke må foretages uden godkendelse.  

 
De bevaringsværdige bygninger sikres i lokalplanen, og der tilføjes 
nyt byggeri i med nutidig arkitektur. Dog skal det i designmanualen 
(som er bilag til lokalplanen) sikres, at der bliver en visuel sammen-
hæng via arkitektoniske elementer fra de eksisterende bygninger 
der nyfortolkes i den nye arkitektur. 

Den nuværende lokalplan for området (lokalplan 359) er meget 
sparsom i forhold til arkitektoniske bestemmelser for det nye byg-
gerri.  

Området fortættes med nyt byggeri, og de eksisterende bevarings-
værdige bygninger vil ved fuld udbygning af området fremtræde 
mindre markante. 

Idet der nedrives eksisterende bygninger og der tilføjes nye bygnin-
ger vil områdets karakter ændres markant. Der sættes derfor kryds i 
nogen indvirkning. 

 

Grønne områder og beplantning 
Fx Parkområder, landskabskiler, skov, 
værdifuld beplantning, og adgang til disse 

 x   
Der er to grønne områder øst og vest for den bevarede hovedbyg-
ning. De to grønne områder fremstår med et parkpræg med store 
slåede græsplæner og store træer af forskellige arter. Særligt på det 
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områder. Medfører projektet indgreb i et 
grønt landskab/område? Driftsformer, 
plantevalg og beplantning ift. bebyggelse  

grønne område vest for hovedbygningen står der mange bevarings-
værdige træer. De to grønne områder har en vigtig funktion ift. at 
give området et grønt og frodigt udtryk, hvilket de store og gamle 
træer i høj grad bidrager til. Områderne bidrager også til at der fort-
sat er lidt luft mellem bebyggelsen, hvilket er et vigtigt karaktertræk 
for området i dag. Områderne er i gældende lokalplan 359 udlagt 
som grønne områder til fælles ophold, hvilket bør fastholdes i ny lo-
kalplan. I fremsendte skitseforslag er dele af områderne udlagt til 
parkering, hvilket vil være på bekostning af nogle uerstatteligt store 
og sunde træer. Parkering må ikke løses på de fælles opholdsarea-
ler.  

I gældende lokalplan 359 er desuden udlagt en grøn kile langs med 
den østlige lokalplangrænse, som binder lokalplanområdet sammen 
med det forhenværende øvelsesterræn, Nordre Fælled. En del af 
denne grønne kile er i skitseforslaget inddraget til rækkehuse. Den 
grønne kile bør fastholdes i ny lokalplan, så der sikres en god sam-
menhæng med og rekreativ adgang til Nordre Fælled.  

Beplantningen er i dag karakteriseret af store slåede plæner og en 
bred vifte af gode hjemmehørende træarter. Mange af træerne for-
holder sig til vejene, men arterne står blandet og uden nogen fast 
afstand til hinanden. Tværtimod har beplantningen en opblødende 
virkning på det stramme arkitektoniske udtryk og bygningernes og 
vejenes symmetri. 

Såfremt parkering ikke menes at kunne løses andre steder end på 
de grønne områder, og/eller såfremt rækkehusene fortsat vil ligge i 
den grønne kile vil projektet have en væsentligt indvirkning, og feltet 
for indvirkning skal dermed ændres. 

Der vil i lokalplanen blive udpeget beplantning som skal bevares. I 
lokalplanen skal det også sikres at der bliver udlagt tilstrækkeligt op-
holdsareal til bebyggelsen.  

Dyre- og planteliv  
samt biologisk mangfoldighed 
Fx: Ændringer i kvaliteten og omfanget af 
levesteder for planter og dyr. Fredede ar-
ter. Aktiviteter eller færdsel i naturen, der 
påvirker plante- eller dyrelivet. Spred-
ningskorridor for vilde dyr. 

 x   

Kommunen har ikke kendskab til forekomst af fredede eller rødli-
stede arter og ved eftersøgning i databasen fugleognatur er der ikke 
fundet nogle. Området har ikke karakter af at være et særligt leve-
sted.  

Naturbeskyttelsesinteresser 
Fx nbl. § 3: Søer, moser, ferske enge, 
strandenge, heder, overdrev og vandløb, 
nbl §§ 15-17; strandbeskyttelseslinje,  
sø-og å-beskyttelseslinje og 
skovbyggelinje. Fredskov. Jordfaste for-
tidsminder, fortidsbeskyttelseslinje (nbl. § 
18), kirkebyggelinje (nbl. § 19), beskyt-
tede jord- og stendiger (museumslovens 
§ 29 a). 

x    

Der er ikke nogen naturbeskyttelsesinteresser i området, hvorfor det 
ikke er relevant. 

Skovrejsning 
Fx: Skabes eller fjernes der skov? 

x    
Der fældes ikke skov, og området er ikke udpeget som skovrejsning 
ønsket/uønsket. 

Natura 2000 
Findes der Natura 2000 områder i eller i 
nærheden af planområdet – Hvilke? Bli-
ver de påvirket? Jf. krav fra Habitat-direk-
tivet. Denne vurdering skal altid med. Se 
også notat herom fra Natur: F:\4_Plan\0 
Skabeloner\Miljøvurdering 

 x   

Der er en afstand på ca. 7,2 kilometer til nærmeste Natura 2000-
område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested 
og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. Både pga. afstanden og karak-
teren af det ansøgte vurderes det ikke have negativ effekt på Natura 
2000-området. 

Bilag IV arter 
Findes Bilag IV arter i eller i nærheden af 
planområdet – Hvilke? Bliver de påvirket? 

 x   
Der er ikke fundet bilag IV-arter nær lokalplansområdet, og det an-
søgte vurderes ikke at have nogen betydning for bilag IV-arter. 
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Jf. krav fra Habitatdirektivet. Denne vur-
dering skal altid med. Se også notat 
herom fra Natur:  
F:\4_Plan\0 Skabeloner\Miljøvurdering 

Hvis der ved gennemgang af de gamle bygninger findes tegn på 
ynglende flagermus (fx ekskrementer og rester fra byttedyr), så skal 
der tages forbehold for disse inden nedrivning.  

Vildtkonsulenten hos Naturstyrelsen Kronjylland kan evt. vejlede om 
evt. udslusning.  

Risiko for oversvømmelse 
Er der risiko for oversvømmelse ved sky-
brud? 

Se: CB-kort, klimaprofilen, Cowi-data 
(Reg. Midt) – Skybrud. 

(Baggrundsmateriale: Klimatilpasnings-
planen, fra 2014). 

 x   

Terrænet i området er forholdsvis fladt. I forbindelse med planlæg-
ningen skal det sikres, at vand kan ledes væk fra gårdrummene.  

Erfaringsmæssigt kommer der en del overfladevand fra nord-øst. 
Der skal i planlægningen sikres at vandet kan ledes uhindret på ter-
ræn eller forsinkes kontrollerede steder.  

Det vurderes at der ikke er særlige vilkår der gør sig gældende i 
området.  

Byggerier i huller og vandveje 
Bygges der på områder, der lokalt ligger 
lavt, eller som ligger i vandveje, hvor van-
det vil strømme ved skybrud og langvarig 
regn?   

Se: CB-kort, klimaprofilen, Cowi-data 
(Reg. Midt) – Strømningsveje. 

 x   

Strømningsveje ligger i dag hovedsageligt langs vejene i området. 
Dog løber der en strømningsvej på tværs af byggefelt 4.  

Det vurderes, at vandet kan ledes rundt om byggefeltet via vejene. 
Det skal sikres at vand i gårdrummene kan ledes væk, eksempelvis 
via portåbninger i byggeriet.  

 

Byggerier i lavtliggende områder  
tæt på kysten 
Bygges der på arealer der ligger under 
kote 3,0 m DVR90?  
Se: Klimaprofilen i CB-kort.  

x    

Der bygges ikke lavere end kote 3. 

Afledning af regnvand 
Er der udfordringer ved afledning af regn-
vand fra tage og befæstede arealer? 

 x   
Lokalplanområdet er omfattet af Randers Kommunes spildevands-
plan kloakopland O55, som er fælleskloakeret. Ved gennemførelsen 
af lokalplanen skal området separatkloakeres. Det forventes ikke, at 
der vil være særlige udfordringer for afledning af regnvand. 

Luft 
Fx Luftforurening fra trafik og virksomhe-
der. Er placeringen påvirket af luftforure-
ning fra omgivelserne?  

 x   

Virksomheden Falcks Redningskorps A/S, Langvangen 1, 8930 
Randers NØ. er et uddannelsescenter hvor der afholdes brandøvel-
ser og andre former for redningsøvelser. Som kan give røg / lugt i 
området. 
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Lys og/eller refleksioner 
Fx Bygningsoverfladers, belysnings, skil-
tes, trafikanlægs og køretøjers påvirkning 
i forhold til naboområder og trafikanter 

 x   

Der vil i lokalplanen blive fastsat bestemmelser om blanke og reflek-
terende materialer samt belysning. 
Dette afklares nærmere i den videre detaljerede planlægning. 
Med trafik i og omkring lokalplanområdet vil der forekomme lys fra 
køretøjer dog ikke mere end, hvad der må forventes i et byområde. 
 
Projektet vurderes ikke at give anledning refleksioner eller lyspåvirk-
ninger der er af væsentlig betydning for omgivelserne, da der ikke 
ligger eksisterende bebyggelse i nærhed til ny bebyggelse området. 

Der skal i forbindelse med planlægningen tages højde for belysning 
af skiltning i forbindelse med eventuelle butikker i området.  

Jord 
Fx Kortlagt jordforurening? Påvirkning af 
inde-/udeklima. Jordens overflade, an-
vendelighed, dyrkningsværdi. Nedsivning 
i jorden. Vind- eller vanderosion. Jord-
håndtering, områdeklassificering  

 x   

Jordforurening –V1(DAI) 
Ejendommen er af Region Midt kortlagt på Vidensniveau 1 og 2 
med lokalitets nr. 731-0200. 
 
Kortlægningsgrundlaget er gamle underjordiske tanke, slaggedepo-
nering – gasværksslagge, blyforurening fra nedlagt skydebane. 
 
§ 8 
Ved ændret arealanvendelse til følsom anvendelse kræves en § 8 
tilladelse jf. Jordforureningsloven, idet det skal vurderes om bygge- 
og anlægsarbejdet samt ændret arealanvendelse har skadelig virk-
ning på mennesker, grundvand, overfladevand eller internationale 
naturbeskyttelsesområder. 
 
Jordflytning 
Såfremt projektet omfatter indbygning af overskudsjord skal der sø-
ges om en § 19 tilladelse i.h.t. 
Miljøbeskyttelsesloven. Skal der ske jordflytning af overskudsjord i 
forbindelse med projektet, skal dette mindst 4 uger forinden anmel-
des med minimum 1 prøve pr. 30 t, med mindre der foreligger en 
godkendt jordhåndteringsplan. 

Grundvand 
Fx 300 m beskyttelseszone til vandforsy-
ningsanlæg/ -boringer. Risiko for nedsiv-
ning af forurenende stoffer. Drikkevands-
forsyning/reserver. OSD-område, Fremti-
dig vandforsyningsområde. Indvendings-
opland til vandværker 

 x   

Lokalplansområdet ligger hverken i 300 meters beskyttelsesområde 
eller indvindingsopland til vandværksboringer. Arealet ligger heller 
ikke i nitratfølsomt indsatsområde eller område med særlige drikke-
vandsinteresser (OSD).  

Da der ikke er drikkevandsinteresser i lokalplansområdet skal der 
ikke tages særlige hensyn til grundvandsbeskyttelsen ved lokalpla-
nen. 

Overfladevand 
Fx udledning af organiske, uorganiske, 
toksiske stoffer til søer/vandløb, vandmil-
jøplan, vådområder  x   

Lokalplanområdet er omfattet af Randers Kommunes spildevands-
plan kloakopland O55, som er fælleskloakeret. I forbindelse med 
gennemførelsen af lokalplanen skal området separatkloakeres. Fra 
fælleskloakken er der overløb til grøftesystem, som har forbindelse 
med Gudenåen. Der kan fra området afledes 400 l/s ved etablering 
af afløbsregulering i form af vandbremse og forsinkelsesbassin i 
nødvendigt omfang indenfor projektområdet inden tilslutningen til 
det offentlige system. Da afledningen neddrosles forventes der ikke 
en væsentlig negativ påvirkning af overfladevand. 

Udledning af spildevand 
Fx mængde, betydning for recipient, ren-
seanlægs kapacitet 

 x   

Spildevand fra lokalplanområdet ledes til behandling på Randers 
Centralrenseanlæg. Renseanlægget har tilladelse til en belastning 
på 155.990 PE og en kapacitet på 160.000 PE. I spildevandsplanen 
fra 2009 er der angivet en belastning på 80.000 PE. Der er planlagt 
ændringer på op til ca. 10.000 PE. Lokalplanen medfører en ekstra 
belastning på 450 boliger i forhold tidligere vedtaget lokalplan. Det 
vil svare til ca. 1.200 PE. Det vurderes, at denne ekstra belastning 
ligger indenfor renseanlæggets kapacitet og at det derfor ikke vil 
medføre en reel indvirkning på vandmiljøet. 

Støj og vibrationer 
Fx støjpåvirkning af omgivelserne.   Er 
placeringen påvirket af støj fra omgivel-
serne? Trafikstøj! Støjgrænser i og uden 
for planområdet 

  X  

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 om Ekstern støj fra virksom-
heder., skal overholdes i og uden for området. 

Lokalplanområdet er omfattet af retningslinjen for støjhensyn i kom-
muneplanen. 
Ca. 520 meter nord for lokalplanområdet ligger Randers Skydebane, 
der er registreret som en miljøgodkendt virksomhed (Randers Sky-
debane, Hjemmeværnets skydebaneanlæg, Randers Nord ).  
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På baggrund af miljøgodkendelsen fra 2008 fremgår det at skydeba-
nen støjdæmpes så banen kan overholde de samme krav, som en ny 
bane ville skulle overholde ved boliger i det åbne land og boligområ-
der i Nordbyen (inkl. de nye boliger i kaserneområdet som lokalplan 
359 giver mulighed for.) 
Støjberegningen der er vedlagt ansøgningen om miljøgodkendelse, 
viser at støjniveauet fra banen vil blive maksimalt 70dB(A) ved gen-
nemførelse af støjdæmpende foranstaltninger.  
Med de støjdæmpende foranstaltninger og banens aktivitetsniveau 
vil anlægget overholde kravene for nye skydebaner i Miljøstyrelsens 
Skydebanevejledning, nr. 1, 1995, der er mere restriktive end krav til 
eksisterende skydebaner. 
I skydebanens miljøgodkendelse er der taget hensyn til at Kasernen 
udvikles til blandet bolig og erhvervsområde. 
Den eksisterende lokalplan udlægger desuden arealet til støjfølsom 
anvendelse. Der ændres ikke på anvendelsen i den nye lokalplan, 
men boligantallet hæves.  
På baggrund af dette vurderes det at miljøstyrelsens krav om støj 
fra skydebaner er overholdt.  

Lugt 
Fx udledning af stoffer der giver lugtge-
ner. Er placeringen påvirket af lugtgener 
fra omgivelserne? Nærhed til landbrug? 

X    

Ingen problemer i relation til landbrug 

Sikkerhed/tryghed 
Fx oversigtsforhold, trafikstøj, skolevej 

 x   

Der skal sikres en skolesti til Nørrevangsskolen.  

Ringboulevarden og Mariagervej er begge meget trafikerede veje, 
hvor der kan forventes meget trafikstøj. Området skal indrettes med 
dette i mente. 

Der vil i lokalplanen blive fastlagt bestemmelser for veje, stier og 
vendemuligheder for trafikken. Veje, stier mv. vil blive udformet i 
henhold til vejreglerne. 
Vejkryds indenfor området etableres som hævede flader for at sikre 
opmærksomhed og hastighedsdæmpning.  

Trafikafvikling/-kapacitet 
Fx tilgængeligheden til området med bil 
eller kollektiv transport samt for cyklende 
og gående. Øget trafikmængder? 

   x 

Mariagervej er en meget trafikeret vej, hvor der i spidstimerne er kø 
på strækningen forbi kasernen.  

Kaserneområdet betjenes i dag fra Langvangen, der er et -benet vi-
gepligtsreguleret kryds. Der opleves allerede i dag kø fra Langvan-
gen til Mariagervej. Når der indrettes boliger her, vil det yderligere 
belaste krydset.  

Der skal etableres et signalreguleret kryds, således at trafikken fra 
kaserneområdet mod Mariagervej kan afvikles tilfredsstillende og 
trafiksikkert.  

Randers Kommune har fået foretaget en trafikanalyse, der viser at 
den bedste mulighed vil være at etablere et signal i krydset Maria-
gervej/Lucernevej, der også kan betjene erhvervsområdet på denne 
side af vejen, hvor Føtex forventer at udvide. Alternativt kan områ-
det betjenes via Gl. Jennumvej. 

I forhold til koblingen til den kollektive trafik, er Mariagervej udpeget 
som en af hovedårerne i den kollektive trafikplan. Der er således 
gode kollektive forbindelser i området.   

Arealforbrug 
x    

Lokalplanområdet er ca. 15 ha stort. Som led i byomdannelsen vil 
der ske en fortætning af kaserne-området, og der inddrages således 
ikke nyt areal til byudviklingen.  

Energiforbrug 
x    

Der bør i lokalplanen gives mulighed for etablering af solceller/sol-
fangere på tagflader, så længe anlæggene ikke er synlige fra ter-
ræn, og indgår som en del af bygningens arkitektur.  

Vandforbrug x    Området ligger inden for eksisterende vandforsyningsområde til 
Verdo Vand A/S. 
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Produkter, materialer, råstoffer x    Der forventes ikke særlige krav til materialer eller råstoffer. 
 

Affald 
Fx genanvendelse. Forøgelse af affalds-
mængde. Transport af miljøfarlige stoffer, 
arbejdstilsynsforhold for renovationsmed-
arbejdere 

 x   

Alle boligenheder skal sortere deres affald i papir, organisk affald og 
restaffald, samt emballager i form af metal, hård plast og glas. Sor-
teringen skal ske i 4 forskellige beholdere/rum. 
 
Sorteringen kan ske i en af følgende løsninger: 
 

- Fælles nedgravet løsning for hver omkring 30 boligenhe-
der. 

- Et tilpas antal boligenheder går sammen om at deles om 
nogle større renovationsbeholdere. 

- Hver boligenhed får egne beholdere. 
 

Alle beholdere skal kunne tømmes af stor renovationsbil. 

Mennesker  
Fx belastningsfaktorer som støj, luftforu-
rening og stresspåvirkning. Det fysiske 
arbejdsmiljø, det psykosociale arbejds-
miljø, tryghed i lokalområdet 

x    

Der sikres overskuelige adgangsveje, gode udsyn fra bebyggelsen, 
belysning af gader og stier, grønne arealer mv. som sikrer et godt 
og trygt miljø i lokalplanområdet. Der planlægges ikke for forure-
nende virksomheder el. lign.  

Sundhedstilstand 
Fx forventes det, at forslaget vil have væ-
sentlige konsekvenser for livsstilsfaktorer 
herunder: Rygning, Alkohol- og stofmis-
brug, Fysisk inaktivitet eller Øvrigt mis-
brug 

x    

Lokalplanområdet indrettes som en bydel uden negative konse-
kvenser for befolkningens sundhedstilstand. Området indrettes med 
mange forskellige funktioner og anvendelser, som blandt andet sik-
rer, at boliger er placeret i gåafstand til detailhandel, skole og rekre-
ative arealer. 
Den lette adgang til rekreative arealer (Nordre fælled) og funktioner 
forventes at fremme fysisk aktivitet.  

Boligmiljø 
Fx Skabes der oplevelsesrige og trygge 
boligmiljøer og påvirkes eksisterende bo-
ligmiljøer af planen? Planens konsekven-
ser for nærområdets beboere. 

 x   

Området vil blive omdannet til blandet by med boliger, liberale er-
hverv, kontorer og med mulighed for restauranter, service- og udstil-
lingsvirksomhed, kulturtilbud, idrætsfaciliteter samt butikker. Funkti-
oner og anvendelser, som højner lokalplanområdets attraktivitet for 
både dets beboere og de øvrige indbyggere i Randers by.  
Det er hensigten at området vil komme til at indeholde tilbud som 
både vil være til gavn for områdets beboere, men også øvrige bor-
gere i Randers.  

Friluftsliv/rekreative interesser 
Fx skaber planen mulighed for udendørs-
ophold - herunder leg og sport m.v. Mu-
lighed/adgang til rekreative oplevelser 

  x  

Der bør lægges vægt på lokalplanens rekreative sammenhæng 
med omgivelserne: to stiadgange fra øst samt stiadgang til Nordre 
Fælled. Ligeledes bør der lægges vægt på hvordan man bevæger 
sig rekreativt gennem området, og hen til de grønne områder inden 
for (de to grønne områder øst og vest for hovedbygning samt gård-
rummene i boligkarréerne) og uden for (Nordre Fælled) lokalplan-
området.  

I skitseprojektet er anlagt parkeringspladser på dele af lokalplanom-
rådets to grønne områder mod syd, som i gældende lokalplan 359 
er udlagt som fælles opholdsarealer. Parkeringen skaber dels en 
barriere til opholdsarealerne, og hæmmer dermed arealernes til-
gængelighed, og parkeringen indskrænker desuden opholdsarea-
lerne, og begrænser dermed rammerne for rekreation og friluftsliv. 
Begge grønne arealer bør i deres fulde udstrækning fortsat fasthol-
des som grønne områder til fælles ophold. 

I skitseprojektet er også inddraget en del af den grønne kile mod 
nord, hvilket hæmmer tilgængeligheden til Nordre Fælled og der-
med hæmmer forholdene for rekreation og friluftsliv.  

For etageboliger og tæt/lav boligbebyggelse skal en passende del 
af opholdsarealet anlægges som legeområde, jf. bygningsreglemen-
tet § 398. 
 
Der vil i lokalplanen blive sikre stiforbindelser til/fra og internt i områ-
det. Stierne skal sikre tilgængelighed til de rekreative arealer nord 
for området, skoler og eksisterende stiforbindelser i byen.  

Svage grupper  
Fx børn, ældre og borgere med handi-
cap, tilgængelighed for alle? 

x    
Lokalplanen regulerer ikke, hvilke boliger, der skal opføres. Tilgæn-
gelighed for bevægelseshandicappede varetages af bygningsregle-
mentet. 
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Sociale konsekvenser 
Fx forventes det, at forslaget vil have væ-
sentlige konsekvenser for borgernes so-
ciale deltagelse herunder: Deltagelse i 
foreningsliv, Benyttelse af lokalområdets 
muligheder, Socialt netværk generelt 

x    

Lokalplanområdet indrettes med fællesarealer i karreernes gårdrum. 
Derudover kommer ramblaen centralt i området til at udgøre et 
grønt træk med mulighed for ophold. 
Der er der let adgang til Nordre Fælled mod nordøst. 

Der vurderes at være gode muligheder for leg og ophold for områ-
dets beboere til social deltagelse.  

Brand, eksplosion, giftpåvirkning 
Jf. beredskab ang.  
fx risikobekendtgørelsen. 

 x   
Ved etablering af det store antal boliger, vil det være fornuftigt at ud-
bygge brandhanenettet på området. I dag findes der ingen brandha-
ner på den gamle kasserne grund, så det vil være acceptabelt med 
to eller tre gode brandhaner placeret spredt. 

 
 

 Sammenfatning Bemærkninger 

 
Planforslagene vurderes på baggrund af screeningen at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor 
omfattet af kravet om miljøvurdering. Der skal således 
udarbejdes en miljørapport, som forventes af omhandle: 
 

- Trafikafvikling/-kapacitet 
Udviklingen af området medfører en trafik-
mængde på 3.175 bilture i døgnet ved fuld ud-
bygning og udnyttelse af de eksisterende bygnin-
ger til erhverv. Det er derfor forvaltningens vur-
dering, at en realisering af (ramme)lokalplanen 
der giver byggeret på 2 byggefelter samt efterføl-
gende planer for de resterende byggefelter vil 
have væsentlig påvirkning for det omkringlig-
gende vejnet.  

 

Planforslagene vurderes på baggrund af screeningen 
ikke at kunne få nogen væsentlig negativ indvirkning på 
miljøet vedr. nedenstående parametre: 

- By-arkitektonisk værdi: Planen skal med be-
stemmelser sikre, at bebyggelsesstrukturen 
bliver tilpasset områdets eksisterende beva-
ringsværdige bebyggelse. 
 

- Kulturarv og arkitektonisk arv: Den nye lo-
kalplan sikrer, at bevaring af de øvrige bygnin-
ger som markeret på ovenstående videreføres 
samt at bygningen på Kavalarivej 1(bygning i 
nord-vestligt hjørne) medtages i den nye lokal-
plan. Lokalplanen sikrer, at bygningsændrin-
ger på bygninger med bevaringsværdi 1-4, 
ikke må foretages uden godkendelse. 
De bevaringsværdige bygninger sikres i lokal-
planen, og der tilføjes nyt byggeri i med nuti-
dig arkitektur. Dog skal det i designmanualen 
(som er bilag til lokalplanen) sikres, at der bli-
ver en visuel sammenhæng via arkitektoniske 
elementer fra de eksisterende bygninger der 
nyfortolkes i den nye arkitektur. 
 

- Grønne områder og beplantning 
Der vil i lokalplanen blive udpeget beplantning 
som skal bevares. I lokalplanen skal det også 
sikres at der bliver udlagt tilstrækkeligt op-
holdsareal til bebyggelsen. 

 
- Støj og vibrationer 

I skydebanens miljøgodkendelse er der taget 
hensyn til at Kasernen udvikles til blandet bo-
lig- og erhvervsområde. 
Den eksisterende lokalplan udlægger desu-
den arealet til støjfølsom anvendelse. Der æn-
dres ikke på anvendelsen i den nye lokalplan, 
men boligantallet hæves.  
På baggrund af dette vurderes det at miljøsty-
relsens krav om støj fra skydebaner er over-
holdt.  
 

- Friluftsliv/rekreative interesser 
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Lokalplanen sikrer at der etableres tilstrække-
lige opholdsarealer til bebyggelsen. Gårdrum 
skal friholdes for parkering, og der skal sikres 
stiforbindelser til de rekreative områder nord 
for Kasernen.  
 

Derudover er der følgende betragtninger som følge af 
screeningen: 

- Det vurderes at planen ikke får væsentlig ind-
virkning på natur, miljø eller rekreative værdier. 

- Ændringen i forhold til det eksisterende plan-
grundlag er begrænset. Den væsentligste æn-
dring er et større boligantal og mindre areal til 
erhverv.  

- Planen forventes heller ikke at få indvirkning på 
et internationale beskyttelsesområde 

- Det øgede antal byggeretter genererer mere 
trafik til området. De væsentligste gener som 
følge heraf er afhjulpet ved etablering af signal-
reguleret kryds vej Mariagervej/Lucernevej/He-
stestræde.  

 
Miljøvurderingen vil blive udarbejdet under hensynta-
gen til, at den kun skal indeholde de oplysninger, som 
med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til 
den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder 
samt til, hvor detaljeret planen eller programmet er, 
hvad den indeholder, og på hvilket trin i et eventuelt 
planhierarki planen eller programmet befinder sig. 

 
 
Vejledning ift. krav om miljøvurdering 
 
Planer som er omfattet af krav til MV:  
Et (eller flere) kryds i det mørkerøde felt ”Væsentlig indvirkning” betyder, at planforslaget altid er omfat-
tet af kravet om miljøvurdering. 
 
Planer hvor der er mulighed for, at de er omfattet af krav til MV:  
Flere kryds i de røde felter ”nogen indvirkning” kan betyde, at planforslaget/ene er omfattet af kravet om 
miljøvurdering. Mange miljøpåvirkninger, som hver for sig er mindre betydende, kan tilsammen udgøre 
en væsentlig miljøpåvirkning, som skal miljøvurderes (indvirkningens kumulative karakter). 
 
Planer som ikke er omfattet af krav til MV:  
Kryds i felterne ”Ikke aktuelt / ingen indvirkning” kan ikke føre til, at planforslaget/ene er omfattet af kravet 
om miljøvurdering. 
 

Behov for miljøvurdering 
Vurdering foretage af Plan, på baggrund af ovenstående bemærkninger 

NEJ JA 

 x 
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Randers Kommune

Lokalplan 709 og Kommuneplantillæg 53, Randers Kaserne
MILJØRAPPORT - BILAG

BILAG B
COWI trafiknotat



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A123115/Documents/03 Project documents/002 -Mariagervej/Trafikløsning Mariagervej.DOCX 

  

 ADRESSE COWI A/S 
Visionsvej 53 
9000 Aalborg 

 
 TLF +45 56 40 00 00 
 FAX +45 56 40 99 99 
 WWW cowi.dk 

PROJEKTNR. DOKUMENTNR.      

A123115 002-01  

       

VERSION UDGIVELSESDATO  UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT  

2.0 3. juli 2019  OWJ/LIAN KSC OWJ  

1 Baggrund 
I forbindelse med planer for byudvikling i det nordlige Randers omkring Maria-
gervej/Ringboulevarden har Randers Kommune bedt COWI om at udarbejde for-
slag til trafikløsninger for området.  

 

Figur 1 Projekter nær Mariagervej. 

Dette notat beskriver resultatet af undersøgelsen. 

RANDERS KOMMUNE 

BYUDVIKLING VED MARIAGERVEJ 
- TRAFIKLØSNINGER 
TEKNISK NOTAT 

Udvidelse af Føtex 

Omdannelse af Randers Kaserne 

Fastfood restaurant 

Vaskehal 

Fastfood restaurant 

Fastfood restaurant 
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2 Projekter og trafik 

2.1 Føtex området 
Udbygningsplanerne ved Føtex omfatter udvidelse af den eksisterende butik. 
samt etablering af fastfood restaurant og vaskehal i tilknytning til varehuset. 
Udvidelsen af Føtex er på baggrund af oversigtsplanen skønnet til ca. 2.000 m², 
hvoraf 1.500 m² forudsættes at være butiksareal. I forbindelse med projektet 
flyttes et eksisterende tankanlæg til en anden placering på grunden. 

Funktion Enheder Turrate Bilture pr døgn Eftermiddags- 
spidstime 

Spidstime- 
trafik 

Føtex 1.500 m² 85 ture/100 m² 1.275 10% 130 

Fastfood 1 1.450  1.450 5% 70 

Vaskehal 1 200 200 5% 10 

I alt   2.925  210 

Tabel 1 Beregnet turproduktion som følge af de nye funktioner. 

Det må forventes, at en stor del af kunderne til fastfood-restauranten og vaske-
hallen vil være at finde blandt kunder, der i forvejen besøger Føtex. Mertrafikken 
til området skønnes derfor ikke at overstige 170 biler/time i eftermiddagsspidsti-
men. Halvdelen af denne trafik skønnes at være ny på Mariagervej, mens den 
resterende del er trafikanter, der i forvejen benytter Mariagervej, men slår et 
slag inden om butiksområdet. 

Retningsfordelingen af trafikken i spidstimen (ind- og udkørende) vil være lige-
lig. 

2.2 Hvedevej området 
Udbygningsplanerne for Hvedevej området omfatter to fastfood-restauranter 
samt en vaskehal ved Bygvej.  

Funktion Enheder Turrate Bilture pr døgn Eftermiddags- 
spidstime 

Spidstime- 
trafik 

Fastfood 2 1.450  2.900 5% 150 

Vaskehal 1 200 200 5% 10 

I alt    3.100  160 

Tabel 2 Beregnet turproduktion som følge af de nye funktioner. 

Ved Hvedevej ligger en eksisterende Netto butik, og det må forventes, at der 
også her vil være et vist overlap mellem eksisterende butikstrafik og trafikken til 
de nye funktioner. Det er skønnet at overlappet i spidstimen kun udgør godt 
10% af trafikken til de nye funktioner. Mertrafikken ad Hvedevej skønnes at 
blive i størrelsesordenen 140 biler/time i eftermiddagsspidstimen. 

Retningsfordelingen af trafikken i spidstimen (ind- og udkørende) vil være lige-
lig. 
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2.3 Kasernegrunden 
Planen for udvikling af Kasernegrunden og Hangargrunden omfatter etagebebyg-
gelse og rækkehuse med tilsammen 824 boligenheder (jf Masterplan dateret 
23.04.2019). Turraterne for etageboliger blev af Miljøstyrelsen angivet til 2,5 
ture pr bolig i turrateprojektet. Tallet må forventes at være steget med øget bil-
ejerskab og ved seneste opdatering af trafikmodellen for Aalborg blev anvendt 
2,92 bilture/bolig. Med dette udgangspunkt vil udviklingen af Kasernegrunden 
skabe ca. 2.400 nye bilture i området, heraf ca. 260 biler/time i spidstimen. 

Den blivende bebyggelse rummer i alt ca. 13.000 m² erhvervsareal. Ved fortsat 
udnyttelse af denne til kontorerhverv vil dette generere en samlet trafik på i 
størrelsesordenen 775 bilture pr døgn heraf ca. 155 biler/time i spidstimen. 

Funktion Enheder Turrate Bilture pr døgn Eftermiddags- 
spidstime 

Spidstime- 
trafik 

Nye boliger 824 2,92 2.400 11% 260 

Eks. erhverv 13.000 5,9  775 20% 155 

I alt   3.175  415 

Tabel 3 Beregnet samlet turproduktion. 

Med denne funktionsblanding forventes der at blive en nogenlunde ligelig ret-
ningsfordeling af trafikken (ind og ud) i eftermiddagsspidstimen. 

3 Principper for vejbetjening 

3.1 Krydset Mariagervej-Ringboulevarden 
Den nuværende udformning af krydset Mariagervej-Ringboulevarden som en 
rundkørsel giver en trafiksikker afvikling af trafikken. Uden for myldretiden er 
det samtidig den løsning som giver mindst ventetid for trafikanterne. Udfordrin-
gen ved løsningen er, at der ikke er mulighed for at prioritere de enkelte retnin-
ger i krydset for at afhjælpe kø. 

I en fremtidig situation med øget trafik i krydset kan kødannelser nødvendiggøre 
en ombygning af rundkørslen til et signalreguleret kryds. Da Ringboulevarden er 
statsvej er Vejdirektoratet vejmyndighed. Det vil således være Vejdirektoratet, 
som skal træffe beslutning om ombygning af krydset. 

3.2 Føtex området 
Føtex området er i dag vejbetjent via vigepligtsregulerede tilslutninger til Maria-
gervej og Lucernevej. Lucernevej er vigepligtsreguleret ved tilslutningen til Mari-
agervej. 

Begge forbindelser mod Mariagervej er således i dag vigepligtsregulerede. En-
kelte bilister, der ønsker at foretage venstresving ad Mariagervej mod nord kan 
således begrænse flowet ud fra området. 
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Figur 2 Grundkort med plan for Kasernegrunden indlejret. Eksisterende vejadgange til udviklingsområderne er 
markeret med grå pile mens nye mulige adgange er markeret med røde pile. 

Ved at signalregulere krydset ved Lucernevej vil betjeningen af Føtex området 
og funktionerne langs Lucernevej blive mere "robust". 

3.3 Hvedevej området 
Hvedevej er tilsluttet Mariagervej i et vigepligtsreguleret kryds umiddelbart syd 
for Ringboulevarden. I den vestlige ende af vejen er der forbindelse til Glar-
bjergvej via Nyvangsvej. Denne del af Nyvangsvej fungerer som stirute til bolig-
områderne nord for Ringboulevarden. 

De to tværveje Rugvej og Havrevej mellem Hvedevej og Glarbjergvej er private 
veje, hvor der er skiltet gennemkørselsforbud med undtagelse for kørsel til veje-
nes ejendomme. 

Med den nuværende indretning af vejnettet kan venstresvingende fra Hvedevej 
mod nord ad Mariagervej blokere for udkørsel. Det kan være et problem i perio-
der, hvor venstresving pga. trafik på Mariagervej er vanskelig. Et vestresvings-
forbud eller ensretning af Hvedevej mod vest for at flytte den udkørende trafik 
til det signalregulerede kryds ved Glarbjergvej/Mariagervej kan være en mulig-
hed.  

Da Glarbjergvej vest for Rugvej er 40 km/t zone og da Nyvangsvej bærer cykel-
trafik vil det umiddelbart være mest oplagt at lede trafikken ud via Rugvej. 

Evt. fremtidigt signalanlæg 
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Dette vil forventeligt indebære en ændring af vejens status til offentlig vej og 
ophævelse af gennemkørselsforbuddet i sydgående retning. 

3.4 Kaserneområdet 
Kaserneområdet er i dag vejbetjent fra Mariagervej via Langvangen. Krydset ved 
Mariagervej er et 4-benet vigepligtsreguleret kryds, hvor der i det vestlige ben 
på Ydervangen er etableret separat kanalisering for højresvingende. Det er en 
indretning som normalt ikke anbefales i et vigepligtsreguleret kryds, da udkø-
rende i de to spor vil tage oversigten fra hinanden. 

Såfremt Langvangen fremadrettet fortsat skal være den primære vejadgang til 
Kaserneområdet bør dette kryds signalreguleres. 

En alternativ løsning for vejbetjeningen af området kan være at etablere et 
fjerde østligt ben i krydset ved Lucernevej og samtidig signalregulere dette 
kryds. Med planerne om udvikling på Føtex grunden synes denne løsning umid-
delbart mere oplagt. 

Ulempen ved de to ovennævnte løsninger er, at alt trafik til Kaserneområdet vil 
belaste den i forvejen tæt trafikerede Mariagervej. Gl. Jennumvej der forløber 
umiddelbart øst for udviklingsområdet er tilsluttet Ringboulevarden i et signalre-
guleret kryds. ÅDT på vejen er kun godt 1.000 køretøjer pr døgn. Derfor synes 
det oplagt at etablere en forbindelse fra Kaserneområdet til denne. Dette kan 
f.eks. realiseres ved at forlænge Kavalerivej mod øst og tilslutte denne til Gl. 
Jennumvej i et vigepligtsreguleret T-kryds. 

4 Trafikafvikling 
I det følgende beskrives den fremtidige trafikafvikling på Mariagervej i rundkørs-
len ved Ringboulevarden og ved Lucernevej med den planlagte byudvikling. I 
beregningerne er det ikke forudsat, at der etableres adgang til Kasernegrunden 
fra Gl Jennumvej. Der er heller ikke taget højde for eventuelle overlap mellem 
de "nye ture" i området – at en ny tur til Føtex kan være den samme som en 
"ny boligtur" på Kasernegrunden. Derfor vil afviklingsforholdene derfor alt andet 
lige kunne blive lidt bedre end det beregningerne indikerer. 

4.1 Ringboulevarden 
Den eksisterende rundkørsel ved Mariagervej/Ringboulevarden er allerede i dag 
hårdt belastet i eftermiddagsspidstimen. Der opstår kø særligt på Mariagervej 
syd og nord og også på Ringboulevarden Ø. 

Der er derfor i forbindelse med en tidligere faseprogrammering for Vejdirektora-
tet fremsat et forslag om at ombygge rundkørslen til et signalanlæg (se figur 3).  

I den forbindelse blev der opbygget en simuleringsmodel for at teste trafikafvik-
lingen, hvis rundkørslen ombygges til et signalanlæg. På baggrund af de nye 
planer for udbygning af de eksisterende områder giver det anledning til at 
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opdatere trafikgrundlaget, så det også indeholder den forventede mertrafik til de 
nye områder.  

 

Figur 3 Forslaget til krydsombygning fra Vejdirektoratets fase 2 undersøgelse.  

Trafikgrundlag Der er den 6. juni 2019 foretaget en droneflyvning med videooptagelse i perio-
den fra 14.45-16.45 for at kortlægge de eksisterende trafikmængder og sving-
strømme i rundkørslen.  

 Ind- og udkørslen til Føtex indgår også i droneflyvningen, således der kan dan-
nes en komplet OD-relation mellem rundkørslen og Føtex. Spidstimen er fastlagt 
til at være fra 15.15-16.15. Fodgængere og cyklister indgår også i tællingen.  
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Figur 4 Screenshot fra droneflyvning d. 6. juni 2019, klokken 15.35. 

Den eksisterende trafik fremskrives med 10% for at tage højde for en generel 
trafikvækst. Dertil tillægges mertrafikken som beskrevet i afsnit 2. 

Trafiksimulering Trafiksimuleringsmodellen omfatter ind- og udkørslen til Føtex samt ombygning 
af den eksisterende rundkørsel til et signalanlæg.  

 

Figur 5 Screenshot fra trafiksimuleringsmodel.  

Der er gennemført trafiksimulering af spidstimen fra 15.15-16.15 plus et op-
varmningskvarter, så der er trafik i modellen ved spidstimens start.  
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Resultater Der er udtrukket resultater for gennemsnitlig forsinkelse for alle svingstrømme i 
krydset og for gennemsnitlige kølængder samt 95%-fraktilen for kølængde. 

Tabel 4 Resultater for trafiksimulering af nyt signalanlæg i eftermiddagsspidstimen 
2030.  

  Gns. forsin-
kelse (sek.) 

Gns. kølængde 
(m) 

95%-fraktil for 
kølængde (m) 

Nyt signalreguleret kryds Mariagervej/Ringboulevarden 
Mariagervej N Venstre 84 22 148 

Ligeud 45 18 160 
Højre 43 1 19 

Ringboulevar-
den Ø 

Venstre 53 4 31 
Ligeud 45 8 50 
Højre 41 15 90 

Mariagervej S Venstre 76 2 19 
Ligeud 62 65 288 
Højre 60 2 19 

Ringboulevar-
den V 

Venstre 58 10 49 
Ligeud 37 8 45 
Højre 34 4 26 

Ved Føtex 
Mariagervej S Venstre - 5 44 
Udkørsel ved 
Føtex 

Kombineret - 5 45 

 

 

Figur 6 Screenshot fra trafiksimulering klokken ca. 15.40. 

Trafiksimuleringen viser, at der særligt i ligeudsporet i krydsets sydlige ben i pe-
rioder vil kunne opstå relativt lange kødannelser ned forbi det signalregulerede 
kryds ved Glarbjergvej. Sammenholdt med dagens situation er dette dog ikke 
væsentligt forskelligt, idet der også her i perioder ses kødannelser på denne 
strækning. 
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Figur 7 Mariagervej set mod syd ved Hvedevej mandag d. 17/6 kl. 16. Trillekøen 
rækker på dette tidspunkt syd for Glarbjergvej. 

I krydsets nordlige ben må køen på Mariagervej påregnes at kunne række forbi 
udkørslen fra Føtex. Dette er heller ikke væsentligt forskelligt fra situationen i 
dag, hvor der i perioder kortvarigt ses kø helt tilbage til Lucernevej. Signalan-
lægget ved Lucernevej (se 4.2) – som ikke er indeholdt i simuleringsmodellen – 
vil dog kunne bidrage til at fordele kø, så muligheden for udkørsel fra parke-
ringsanlægget kan forbedres i forhold med dagens situation. Det kan eventuelt 
overvejes at etablere venstresvingsforbud ved udkørslen, så venstresvingende 
trafik henvises til Lucernevej. 

4.2 Nyt signalanlæg ved Lucernevej 
Ved etablering af et nyt firebenet signalreguleret kryds med adgang til Kaserne-
grunden ved Lucernevej vil de ske ændringer i trafikstrømmene i området.  

Venstresvingende fra Føtex ad Mariagervej mod nord, hvoraf en del i dag kører 
via rundkørslen ved Ringboulevarden, må påregnes fremadrettet at vælge at 
køre ud via Lucernevej. Eksisterende trafik til og fra erhvervsfunktionerne på 
Kasernegrunden, som kommer fra krydset ved Ringboulevarden, må påregnes at 
benytte det nye ben i krydset ved Lucernevej frem for at fortsætte til Langvan-
gen. En mindre del (10%) af den eksisterende trafik til erhvervsfunktionerne 
som komme fra Mariagersiden, må også påregnes at fortsætte frem til det nye 
kryds frem for at foretage svingning ved Langvangen. 

Den skønnede trafik i det nye kryds fremgår af figur 6. 

 

Figur 8 Skønnet eftermiddagsspidstimetrafik i nyt firebenet kryds ved Lucernevej. 

Mariagervej N

H L V
95 490 15

Lucernevej 20 H
V 95 25 L
L 20 130 V
H 140 Kasernegrunden

160 490 95
V L H

Mariagervej S
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Det nye kryds tænkes indrettet med fuld kanalisering på Mariagervej, mens der 
på Lucernevej og adgangsvejen til Kasernegrunden etableres separat spor for 
den venstresvingende trafik (se figur 10). 

 

Figur 9 Resultat af DanKap beregning for eftermiddagsspidstimen i et nyt signalre-
guleret kryds ved Lucernevej. 

En kapacitetsberegning i DanKap viser, at et nyt signalreguleret firebenet kryds 
vil kunne sikre en tilfredsstillende afvikling af de fremtidige trafikmængder ved 
udbygning af området. 

95%-fraktilen for køen i ligeudsporet i nordgående retning på Mariagervej vil 
være 12 køretøjer eller ca. 75 m. I perioder vil køen mod syd således omtrent 
kunne række tilbage til Føtex indkørsel. 
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Figur 10 Principskitse af firebenet kryds ved Lucernevej. 

4.3 Krydset ved Hvedevej 
Som følge af den korte afstand (godt 50 m) mellem Ringboulevarden og Hvede-
vej må Hvedevejskrydset på Mariagervej forudsættes fortsat at skulle forblive 
vigepligtsreguleret. 

Ved udbygning i området vil der derfor være en forudsætning, at mertrafikken 
skal kunne håndteres afviklingsmæssigt acceptabelt i det vigepligtsregulerede 
kryds. 
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Allerede med den nuværende trafik, hvor der dannes kø op mod Ringboulevar-
den, er det i en stor del af eftermiddagsspidstimen i praksis kun muligt at fore-
tage venstresving fra Hvedevej mod nord, hvis trafikanter ad Mariagervej mod 
nord holder tilbage og giver plads. Da en enkelt venstresvingende fra Hvedevej 
vil blokere for udkørslen er trafikafviklingen fra vejen derfor afhængig af, at 
denne adfærd bibeholdes. Ellers kan det blive nødvendigt med venstresvingsfor-
bud på Hvedevej. 

 

Figur 11 Skønnet fremtidig trafik i eftermiddagsspidstimen ved udbygning af områ-
det ved Bygvej. 

Der er foretaget en kapacitetsberegning i DanKap, som viser, at det er muligt at 
afvikle trafikken i det vigepligtsregulerede kryds. Kapacitetsberegningen tager 
imidlertid ikke højde for de nævnte kødannelser på Mariagervej mod nord op 
mod Ringboulevarden. Hvis trafikanterne ad Mariagervej mod nord fortsat vil 
give plads til de udkørende, så vil trafikken formentlig kunne afvikles tilfredsstil-
lende – også ved den nævnte udbygning.  

 

Figur 12 Resultat af DanKap beregning med udbygning af området ved Bygvej. 

Der er dog en ikke vis usikkerhed forbundet hermed, hvorfor det vil være hen-
sigtsmæssigt at tilvejebringe en ekstra udkørselsmulighed fra området til Glar-
bjergvej via Rugvej. 

5 Samlet vurdering 
Der er i dag afviklingsproblemer i krydset Ringboulevarden/Mariagervej med kø-
dannelser morgen og eftermiddag. En væsentlig forudsætning for fortsat byud-
vikling i området er derfor, at Vejdirektoratet realiserer den ombygning af rund-
kørslen til et signalreguleret kryds, som er undersøgt i Vejdirektoratets fase 2 
programmering. 

Mariagervej N

H L
155 540

Hvedevej
V 40
H 80
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V L
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Ombygningen vil give krydset en robusthed i forhold til den fortsatte trafikvækst 
– herunder også den del af væksten som relaterer sig til byudviklingen i nærom-
rådet. De gennemførte simuleringer viser dog, at trafikudviklingen vil medføre at 
der på sigt – selv med en ombygning – må påregnes kødannelser på Mariager-
vej. 

Ved Lucernevej er trafikafviklingen i dagens situation allerede problematisk om 
eftermiddagen, hvor venstresvingende trafik har svært ved at komme ud og en 
del trafikanter derfor "kører på chancen". Det er uhensigtsmæssigt, og derfor 
bør krydset under alle omstændigheder signalreguleres. Dette vil samtidig kunne 
løse op for tilsvarende problemer for venstresvingende trafik ved Føtex udkørsel 
i Mariagervej. 

Når krydset skal signalreguleres, synes det oplagt også at skabe forbindelse til 
Kasernegrunden via et nyt fjerde ben i krydset. Kapacitetsberegningerne for 
krydset indikerer, at denne løsning vil kunne fungere tilfredsstillende. 

Med de nævnte kødannelser på Mariagervej in mente, vil det dog være oplagt et 
sikre en ekstra mulighed for betjening af Kasernegrunden fra Gl. Jennumvej, så 
den del af trafikken til og fra Kaserneområdet, som er orienteret mod øst (f.eks. 
mod Regionshospitalet Randers eller en fremtidig Klimabroforbindelse) ikke be-
laster krydset Mariagervej/Ringboulevarden. 

Et signalanlæg ved Lucernevej vil give en sikker krydsningsmulighed over Maria-
gervej og derfor kan det være relevant at placere busstoppesteder i umiddelbar 
tilknytning til krydset. I sydgående retning vil det indebære en mindre flytning 
af stoppestedet mod nord. I nordgående retning kan det overvejes at flytte 
stoppestedet, som ligger ved Ringboulevarden, ca. 200 m mod nord, da det vil 
give bedre plads til kanalisering på Mariagervej for venstresvingende mod Føtex. 
Dette kan så evt. afstedkomme et behov for et nyt stoppested syd for Ringbou-
levarden, da stoppestedsafstanden ellers vil blive stor. Derfor skal løsningen for 
bustrafikken bearbejdes yderligere. 

Trafikafviklingen for udkørende fra Hvedevej er i dag afhængig af at de nordkø-
rende trafikanter ad Mariagervej giver plads. Dette behov vil kun blive forstær-
ket i takt med byudviklingen i området og ikke mindst ved en udvikling af områ-
det ved Bygvej. 

For ikke alene at basere en byudvikling ved Bygvej på en forudsætning om, at 
denne hensyntagen vil fortsætte, vil det være hensigtsmæssigt at tilvejebringe 
en ekstra udkørselsmulighed fra området til Glarbjergvej via Rugvej. 
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Miljøvurdering for lokalplan 359 – Randers kaserne. 
 
 
 
Den 21. juli 2004 trådte Loven om Miljøvurdering af Planer og Programmer i kraft. Lovens 
formål er at fremme bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af 
planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. 
 
Lokalplan 359 - Randers Kaserne, beliggende i Randers nordlige bydel, er omfattet af 
loven om Miljøvurdering.  
 
Lokalplanen omfatter hele det tidligere Randers Kasernes areal samt nogle tilstødende 
arealer. Lokalplanen tager udgangspunkt i tidligere udarbejdet masterplan for området. 
Området skal anvendes til blandet bolig og erhverv.  Planen ventes at åbne mulighed for  
opførelse 408 nye boliger og  en tilvækst på 37.600 m2  erhvervsareal. 
I nærområdet ( uden for lokalplanområdet ) forventes opført 750 m2 til detailhandel.  
 
Lokalplanen er omfattet af punkt 10 b i bilag 4 til loven. Med baggrund i en screening er 
det vurderet, at planens gennemførelse på enkelte områder vil kunne få nogen indvirkning 
på miljøet. Teknisk forvaltning har derfor besluttet, at der i medfør af § 4 stk. 1 i loven skal 
udarbejdes en Miljøvurdering af lokalplanforslag 359 -  Randers Kaserne.   
 
Lokalplanen er i høring i perioden:  11. oktober – 6. december 
Miljøvurderingen er i høring i perioden: 11. oktober – 6. december 
 
Der er foretaget en vurdering i forhold til en række miljøkategorier: 
 
 
 
Miljøkategorier 
 
Lokalplanforslaget er vurderet ud fra om gennemførelse af planen vil medføre en 
væsentlig ændring eller påvirkning af følgende miljøkategorier: 
 
• Ressourcer Nej, der forventes ikke ekstraordinært forbrug af ressourcer. 
 

Affald  Nej, affald vil blive håndteret som det er normal praksis i Ran- 
ders Kommune. Dog er der i lokalplanen indlagt mulighed for at  
tænke i utraditionelle baner hvad angår erhvervsaffald.  

 
• Luft  Nej, det forventes ikke at planens gennemførsel vil medføre  

øget belastning af luftforurening i området, idet de virksomheder, 
der forventes inden for lokalplanområdet, ikke er forurenende.  
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• Trafikstøj  Ja, se pkt. 1 om trafikforholdene nedenfor. 
 
• Virksomhedsstøj Ja, se pkt. 2 om virksomhedsstøj nedenfor. 
 

Grundvand Nej, Lokalplanområdet ligger ikke i særligt drikkevandsinteresse 
område og ikke inden for oplandet til en nærliggende 
drikkevandsboring. 

  
• Jord  Ja, se pkt. 3 om forurening på grunden. 
 
• Kultur  Ja, se pkt. 4 om bevaringsværdige bygninger og pkt. 5 om sko- 

ler og institutioner. 
 
• Sundhed  Nej, De nye boliger vil ligge i umiddelbar nærhed af et større  

naturområde samt i direkte tilknytning til diverse sportsklubber.  
 
 
 
 
 
 

 
Kasernearealet – eksisterende forhold 
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Kasernearealet – Ny bydel  
 
 

1. Ændringer af trafikale forhold herunder ændring af 
trafikstøjbelastning i området. 

 

Udbygning af kasernearealet – forudsætninger 
I forbindelse med lokalplanlægningen af området er det foreslået, at der etableres 
følgende: 
 

• 408 boliger. 
• 37.588 m2 erhvervsareal (kontorer). 
• 4.250 m2 øvrig detailhandel (udvalgsvarer, særligt arealkrævende temabutikker). 
 
• 750 m2 detailhandel (discountsupermarked) planlægges opført i nærområdet, uden 

for lokalplanområdet, men er medregnet i forudsætningerne 
 
Det forventes at udbygningen vil være komplet indenfor en 10 – 15 års periode, og der er i 
vurderingerne taget udgangspunkt i en total udbygning, svarende til områdets status i år 
2021. 
 
De eksisterende trafikmængder på de omkringliggende veje samt de beregnede 
trafikmængder for kaserneområdet fremskrives derfor til 2021. Det er valgt at fremskrive 
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med en faktor på 1,8% pr. år. Århus Amt har anbefalet denne faktor som minimum – og 
har ligeledes anbefalet en beregningshorisont på mere end 10 år. Det er valgt at arbejde 
videre med en 15-års horisont med en fremskrivning på 1,8% pr. år, svarende til en 
trafikvækst på i alt 22%. 

Trafikgeneration 
Der er taget udgangspunkt i miljøstyrelsens turrater til beregning af den samlede 
trafikgeneration i form af årsdøgntrafik (ÅDT). 
 
Anvendelse Antal / størrelse Turrrate Ture pr. døgn (ÅDT) 
Bolig 408 stk. 2,5 ture / døgn 1.020 
Erhverv 37.588 m2 5,9 ture / 100 m2 / døgn 2.218 
Discountbutik  a) 750 m2 275 ture / 100 m2 / døgn 2.063 
Øvrig detailhandel 4.250 m2 28,5 ture / 100 m2 / døgn 1.211 
I alt   6.511 

a) Ikke indeholdt i lokalplanen. 
 

Fremskrevet til 2021-niveau, resulterer udbygningen af kaserneområdet under de nævnte 
forudsætninger i en trafikgeneration 7.950 (ÅDT). Hertil kommer vareleverancer mv., 
hvorved det vurderes at være realistisk at fastsætte den daglige trafikmængde til og fra 
kasernearealer i år 2021 til 8.000 (ÅDT). 
 

Fordeling af trafik på vejnettet 
For at anskueliggøre projektets trafikale belastning af det omkringliggende vejnet er der 
foretaget beregninger i Randers Kommunes trafikmodel. Det er forudsat, at der kun er 
tilslutning til Mariagervej ved Ydervangen og til Gl. Jennumvej. Det vurderes at den 
manglende højre ind tilslutning fra Mariagervej nord for Lucernevej kun i ubetydelig grad 
har indflydelse på beregningsresultaterne. Ligeledes er der ikke foretaget en 
modelmæssig udbygning af kryds mv. 
 
Der er anvendt en turfordeling for den aktuelle zone svarende til det eksisterende 
erhvervsområde i nordbyen, der både indeholder detailhandel, bolig og erhverv. 
Turfordelingen er efterfølgende kalibreret i forhold til den forventede turgeneration for 
kaserneområdet. Det er muligt, at den store andel af planlagt erhverv på kaserneområdet 
kan ændre turfordelingen. Dette ikke undersøgt nærmere, men det forventes ikke at få 
afgørende betydning for beregningsresultaterne. 
 
Trafikmodellen har herefter selv fordelt trafikken imellem de to tilslutninger i henhold til 
turmål, og der er en tilnærmelsesvis ligelig fordeling. 

Trafikale konsekvenser 
Den forventede udbygning af kasernearealet resulterer i en væsentlig øget belastning af 
det omkringliggende vejnet, ligesom den trafikale effekt tydeligt vil kunne ses og måles på 
flere af trafikvejene, der leder ind til området. 
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Modelberegningerne viser, at størstedelen af den afledte trafik vil færdes nord for eller på 
Ringboulevarden. En del trafik fordeles indenfor Ringboulevarden på Gl. Hobrovej, 
Mariagervej og Hadsundvej, mens Hobrovej og Viborgvej ikke forventes påvirket. 
 
Endvidere er der beregningsmæssigt en svag stigning af trafikken i centrum, idet det 
bemærkes, at størstedelen af den fjordkrydsende trafik, som kasernearealet forventes at 
generere, vælger at køre ad motorvejen som følge af eksisterende kapacitetsproblemer 
omkring Randersbro. 
 
Størstedelen af vejene forventes ikke at have problemer med håndteringen af den ekstra 
trafik, om end kryds og rundkørsler kan forventes yderligere belastet. Der er ikke i den 
forbindelse foretaget beregninger af kapacitet, uheld mv., og det må forventes, at enkelte 
af de krydsningspunkter, der ligger nærmest kaserneområdet vil blive svært belastet, 
herunder eksempelvis rundkørslen imellem Ringboulevarden og Mariagervej samt krydset 
imellem Mariagervej og Lucernevej. For disses vedkommende har Århus Amt også 
tidligere påpeget, at en udbygning af kaserneområdet vil medføre trafikafviklingsproblemer 
her. 
 
Imidlertid kræver forholdene en nærmere analyse, eksempelvis i form af den tidligere 
anvendte trafiksimulering, hvor de nu foreslåede adgangsveje til kaserneområdet tages i 
betragtning. 
 
Den eneste vej, som vil kræve en direkte udbygning i forbindelse med kaserneprojektet er 
Nordskellet, som vil blive belastet med omkring 30% mere gennemkørende trafik. Status 
for Nordskellet er i dag, at vejen er for smal på en længere strækning. Samme strækning 
er endvidere i en kritisabel vedligeholdelsesstand på nuværende tidspunkt. 
 
Det er væsentligt at bemærke, at den generelle trafikvækst frem til år 2021 i sig selv 
bidrager med betydeligt større belastning af trafikvejene i området. 
 

Støjbelastning 
Der er foretaget en beregning af den forventede øgede støjbelastning, som udbygningen 
af kaserneområdet kan forventes at bidrage med. I støjberegningen er der taget 
udgangspunkt i en simpel beregning for basisscenariet i 2021 holdt op imod 
kasernescenariet i 2021, og der er foretaget beregninger for de vejstrækninger i 
lokalområdet, der forventes tungest belastet. 
 
Beregningen er foretaget 10 meter fra vejmidten i 2 meters højde, og det understreges at 
effekten af eventuelle støjværn mv. ikke er indregnet. Dermed er der udelukkende tale om, 
at beregningsresultaterne kan sammenlignes i forhold til hinanden. Der kan således ikke 
drages direkte konklusioner om, hvorvidt eksempelvis et boligområde langs en vej er 
støjbelastet eller ej, idet andre faktorer skal inddrages i denne vurdering, herunder 
anvendelsen af støjværn mv. 
 
Det bemærkes endvidere at beregningerne er foretaget ud fra den skiltede hastighed, idet 
der ikke er regnet på den faktiske, forventede hastighed. I praksis vil denne typisk ligge 
under den skiltede hastighed, hvorved støjbelastningen ligeledes mindskes. Hertil skal 



 7 

lægges at andelen af tung trafik er fastsat til 7% for alle strækninger, ligeledes af 
ovennævnte årsag. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående kan følgende strækninger forventes at blive yderligere 
støjbelastet som følge af projektets gennemførelse: 
 
Vejnavn 
Fra - Til 

ÅDT før 
ÅDT efter 

Hastighed dB før 
dB efter 

Nordskellet 
Hobrovej - Mariagervej 

5.998 
7.732 (+1.734) 

50 km/t 63,0 
64,1 (+1,1) 

Mariagervej 
Nordskellet - Ydervangen 

7.685 
8.821 (+1.136) 

60 km/t 66,1 
66,7 (+0,6) 

Mariagervej 
Ydervangen - Lucernevej 

10.421 
11.668 (+1.247) 

60 km/t 67,5 
67,9 (+0,4) 

Mariagervej 
Lucernevej - Ringboulevarden 

14.806 
15.733 (+927) 

50 km/t 66,9 
67,2 (+0,3) 

Ringboulevarden 
Mariagervej - Gl. Jennumvej 

9.462 
10.313 (+851) 

70 km/t 68,8 
69,2 (+0,4) 

Ringboulevarden 
Gl. Jennumvej - Hadsundvej 

7.655 
9.775 (+2.120) 

70 km/t 67,9 
69,0 (+1,1) 

Ringboulevarden 
Mariagervej - Gl. Hobrovej 

5.818 
6.841 (+1.023) 

70 km/t 66,7 
67,4 (+0,7) 

Gl. Jennumvej 
Ringboulevarden - Flyvervej 

2.003 
5.304 (+3.301) 

50 km/t 58,2 
62,4 (+4,2) 

Alsikevej 
Ydervangen - Nordskellet 

5.073 
5.841 (+768) 

50 km/t 62,2 
62,9 (+0,7) 

 
Størstedelen af de berørte strækninger vil dermed blive berørt med en støjforøgelse på 
mindre end 1 dB, hvilket må betragtes dom værende ganske lavt. 
 
Nordskellet og Ringboulevarden (mellem Gl. Jennumvej og Hadsundvej) bliver begge 
belastet med yderligere ca. 1,1 dB. Dette har betydning, men vejenes status som 
facadeløse – og i flere tilfælde med støjværn taler for, at øgningen kan accepteres. 
 
Gl. Jennumvej belastes med yderligere 4,2 dB – og med mere end den dobbelte 
trafikmængde. Den belastede strækning er dog meget kort, idet den går fra 
Ringboulevarden til lidt nord for Flyvervej, hvor kaserneområdet påtænkes tilsluttet. 
 
Både trafik- og støjbelastningen på de nederste ca. 120 meter af Gl. Jennumvej kan 
betragtes som værende problematisk. På vestsiden af strækningen forventes der dog ikke 
i fremtiden at være bebyggelse, hvor støjen ikke kan accepteres. På østsiden ligger der 
imidlertid en boligblokbebyggelse med fælles udearealer. Disse vil påvirkes i væsentlig 
grad, og det kan vise sig nødvendigt at implementere eksempelvis støjværn mv. 
 
Samlet set er det vurderingen, at det den rigtige løsning at anvende Gl. Jennumvej som 
adgangsvej til kaserneområdet, idet den samlede trafikbelastning fordeles bedre på det 
overordnede trafikvejnet i området. Alternativt ville samtlige trafikanter skulle anvende 
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Mariagervej – med en væsentligt øget risiko for kapacitetsproblemer både på Mariagervej 
og i rundkørslen ved Ringboulevarden. 

Uheld 
Der er ikke foretaget beregning af forventede antal uheld som følge af kaserneområdets 
udbygning. 

Sammenfatning 
Det er væsentligt at bemærke, at den generelle trafikvækst frem til år 2021 i sig selv 
bidrager med betydeligt større belastning af trafikvejene i området. Dermed er den 
trafikmængde, som udbygningen af kaserneområdet ikke overvældende, når den fordeles 
på vejnettet i år 2021. 
  
Udbygningen af kaserneområdet medfører dog øgede trafikale belastninger af det 
omkringliggende trafikvejnet, ligesom en enkelt adgangsvej (de nederste 120 meter af Gl. 
Jennumvej) forventes væsentligt mere belastet af både trafik og deraf støj. Problemerne 
forbundet hermed forventes dog at være geografisk snævert begrænsede.  
  
Derfor forekommer det fornuftigt at gennemføre en udbygning af kaserneområdet, netop 
på den lokalitet, som området har i forhold til både indfaldsvejene fra nord, motorvejen og 
de lokale trafikveje. Udbygningen er helt i tråd med den byfortætningsfilosofi, der i 
øjeblikket praktiseres, og det skal understreges at selvom byggeriet øger trafikken, vil et 
tilsvarende byggeri andetsteds i kommunen i bedste fald have samme konsekvenser – og i 
værste fald resultere i et endnu større trafikarbejde. Hertil skal lægges, at kaserneområdet 
ligger indenfor det eksisterende kollektive trafiknets udbredelse – og det kan derfor 
forventes, at netop den kollektive trafik kan være medvirkende til at mindske 
trafikforøgelsen. 
  
Kaserneområdets infrastrukturelle placering er således attraktiv, og det er vurderingen, at 
det er trafikalt fornuftigt at udnytte denne placering til at gennemføre den foreslåede 
udbygning med boliger, erhverv og detailhandel. 
  
 

2. Øvrige støjpåvirkninger   
 

Nye og eksisterende virksomheder inden for lokalplanområdet: 
  
Inden for delområde II i lokalplanen forventes ingen virksomheder. Såfremt der alligevel på 
et senere tidspunkt ønskes etableret mindre servicevirksomheder, skal de overholde 
miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i etageboligområder. 
 
Inden for delområde I skal virksomhederne overholde miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj i blandet bolig og erhverv (centerområder / bykerne).   
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Eksisterende virksomheder i området omkring lokalplanområdet  
 
I forbindelse med nedlæggelsen af Randers Kaserne, blev det umiddelbart nord for 
kasernen beliggende Øvelsesareal overdraget til statsskovdistrikt Fussingø, som har 
planlagt skovrejsning på en del af arealet ,samt nærrekreativt areal på den sydlige del.  
På den østlige del af Øvelsesarealet er hjemmeværnets skydebane beliggende. 
Skydebanerne bruges i øjeblikket af politi og hjemmeværn. Brugen af skydebanen vil 
støjpåvirke de nye beboelser på kaserneområdet i samme grad, som den påvirker 
beboelserne i den nordvestlige del af Jennumparken øst for lokalplanområdet.  
 
Skovrejsning på Øvelsesarealet vil have en vis dæmpende virkning på støjen fra 
skydebanen.  
 
Randers kommune finder, at skydebanen på længere sigt er uforenelig med, at der i 
umiddelbar nærhed vil være rekreative arealer og boligområder. Der er i Kommuneplan 
2005 ikke udlagt arealer til skydebane. 
 
Forsvarets Bygningstjeneste har ansøgt om miljøgodkendelse af skydebanen i henhold til 
miljøbeskyttelsesloven. Problematikken vil blive taget op i denne sammenhæng. 
 
Det vurderes, at lokalplanens gennemførelse ikke ændrer på grundlaget for skydebanens 
miljøgodkendelse.  
 
 

3. Ændret arealanvendelse og jordforurening.  
 
 
Forsvarets Bygningstjeneste og Freja Ejendomme A/S har i henholdsvis 1996 og 2000 
ladet foretaget forureningsundersøgelser på kasernearealet med henblik på at kortlægge 
jordforurening på arealet, som kan udgøre en kilde til forurening af grundvandet eller et 
problem i forhold til ændring af arealets anvendelse til formål, der kan være følsom overfor 
jordforurening. Ved undersøgelserne er registreret en lang række lokaIiteter, hvor forsvaret 
har haft aktiviteter, som kan have givet en anledning til forurening af undergrunden.  
 
Analyser af jordprøver viser mange steder en forurening af jorden, som, afhængig af 
fremtidig arealanvendelse og de gennemførte jord- og byggearbejder, kan give anledning 
til problemer ved jordflytning og/eller ændring af arealanvendelse til mere følsomme 
formål. På mange lokaliteter er jordforureningen ikke endeligt afgrænset. 
 
De udførte undersøgelser på arealerne udgør ikke nogen fuldstændig belysning af 
forureningssituationen på kasernearealerne, men giver et overblik over risikoen for at 
træffe forurening på arealerne ved fremtidige ændrede anvendelser. 
  
Undersøgelsesrapporterne er fremsendt til Århus Amt for vurdering af, hvilke af de 
forurenede lokaliteter der skal kortlægges efter reglerne i jordforureningsloven.  
  
På baggrund af de gennemførte undersøgelser kan det dog allerede siges, at 
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nogle af de konstaterede forureninger er af mindre betydende karakter, og ikke udgør en 
risiko ved den fremtidige anvendelse, mens det ved andre vil være nødvendigt at fjerne 
forureningen, eller alternativt sikre, at der ikke opstår indeklimaproblemer, og at brugene 
ikke har mulighed for kontakt med den forurenede jord. 
 
Under alle omstændigheder skal forurenet jord, der træffes ved den forestående udvikling 
af kasernearealerne undersøges og håndteres i henhold til gældende retningslinier i 
Jordforureningsloven og Miljøbeskyttelsesloven. 
 
For at sikre en miljømæssig korrekt håndtering af jordforureningen og minimere 
omkostningerne, skal bygherren være opmærksom på:   
 

a. at søge om tilladelse i henhold til jordforureningslovens § 8 og evt. 
Miljøbeskyttelseslovens §19 før bygge- og anlægsarbejder på kortlagte 
arealer. 

 
b. at afgrænse og beskrive forureningen grundigt inden anlægsarbejdet 

påbegyndes.  
 

c. at planlægge arealernes fremtidige anvendelse og udformning under 
hensyntagen til mulighederne for eventuelt at lade den forurenede jord blive 
på stedet. 

  
d. at tage stilling til, inden der graves, hvordan jorden sorteres, således at de 

forskellige typer jord, rent som forurenet, holdes adskilt.  
 

e. inden bortskaffelsen af forurenet jord fra arealerne at søge Randers 
Kommune om anvisning af jorden til godkendte modtagere. 

 
Det vurderes at jordforurening på kasernearealet ikke udgør en hindring for gennemførelse 
af lokalplanen, men at der på en del lokaliteter bliver en merudgift for grundejer / bygherre 
til håndtering og bortskaffelse af den forurenede jord og til særlige foranstaltninger i 
bygninger og på friarealer. 
 
 
 

4. Ændringer af bevaringsværdige bygninger. 
   

Man føler klart, når man begiver sig rundt på området, at bygningerne på 
Kasernearealet er placeret i en stram struktur. Der tegner sig tydeligt et kvadrat inddelt 
i 9 felter med en nord-syd gående hovedakse i midten med hovedbygninger som de 
dominerende, samt 2 sekundære og ikke færdiggjorte akser mod øst og vest. 
Strukturens stramhed understreges af beplantningens høje træer. Mod øst opløses 
planen i et grønt område. 
 
Indtil 1960èrne overholdt man planen nøje, hvor bygningerne omkransede de åbne 
pladser i midten af felterne, og de asfalterede veje yderligere understregede den 
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formelle struktur. De 2 felter mod sydøst og sydvest fremstod nærmest som grønne 
områder. 
 
De fleste bygninger er opført i begyndelsen af 1940èrne, enten som længe- eller 
karrebygningsanlæg, med et ensartet materialevalg med røde facadesten og rødt tegl 
på saddeltagene, samt en stor grad af symmetri i de enkelte byningers plan- og 
facadeudtryk. 
Enkelte bygningsmæssige tilføjelser op i 1950èrne overholdt nøje dette formsprog ag 
materialevalg. 
Tilføjelser i 1960èrne respekterede ikke den hidtidige planlægning og arkitekturform. 
 
I en fremtidig udbygning af kaserneområdet, er det vigtigt at fastholde karakteristiske 
træk i planens overordnede militære klarhed, samt at bevare særlige bygninger, enten 
fordi de indgår i bevaringsværdig sammenhæng, eller fordi de enkeltvis er udtryk for 
historisk eller arkitektonisk kulturarv. 
 
Derved vil historien sætte sit aftryk på den fremtidige og moderne bydel på det tidligere 
kaserneareal med respekt for områdets eksisterende byggeform og karakter. 
 
I forbindelse med planlægning af nybyggeri på kasernearealerne samt udarbejdelse af 
forslag til lokalplan 359 – Randers Kaserne, er de eksisterende bygninger gennemgået 
med henblik på en saveregistrering  i Kommuneatlas for Randers. 
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Eksisterende plan for Randers Kaserne med det karakteristiske mønster for bygningernes 
placering. 
 

 
 
Ny bebyggelsesplan med afsæt i den eksisterende. 
 
Bebyggelsesplan for den nye bydel, med nybyggeri opført efter hovedbygningens 
bygningsmønster i et nyt og moderne formsprog, samt integrering af eksisterende 
bygninger efter en stram overordnet plan med udgangspunkt i den tidligere ”militære” 
struktur. 
 
De 9 felter fremgår tydeligt, hvoraf de 2 nederste fremstår som grønne områder og 
derved fremhæver hovedbygningens dominans. 
 
Bygningerne langs Mariagervej er fjernet for at skabe luft omkring planen, som 
yderligere opstrammes af alletræerne omkring det interne vejnet. 
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En del bygninger er bevaret og indpasset i den nye ”kasernestruktur”, heraf alle med 
bevaringsværdi 1 til 4, bortset fra bygning 7, undervisningsbygningen, som trods 
saveværdien anbefales nedrevet grundet den meget uhensigtsmæssige placering i det 
åbne område tæt på Mariagervej. 
 
Angivelse af de bygninger som er vurderet bevaringsværdige med save værdi fra 1 til 4 
fremgår af nedenstående liste samt lokalplanens kortbilag 4. 
 
 

Bygning 1  Hovedbygning, østfløj 
Saveværdi   2 
Anvendelse   Kontorer, erhverv 
Opført   1940 
Etageantal   2 etager, loftsrum og høj kælder 
Bebygget areal  600 m2 
Ydervægge   Mur 
Tag   Tegl 

 
Bygning 2  Hovedbygning, Vestfløj  
Saveværdi   2 
Anvendelse   Kontorer, erhverv 
Opført   1940 
Etageantal   2 etager, loftsrum og høj kælder 
Bebygget areal  600 m2 
Ydervægge   Mur 
Tag   Tegl 

 
Bygning 3  Hovedbygning, sydøstfløj  
Saveværdi   2 
Anvendelse   Kontorer, erhverv 
Opført   1940 
Etageantal   2 etager, loftsrum og høj kælder 
Bebygget areal  374 m2 
Ydervægge   Mur  
Tag   Tegl 

 
Bygning 4  Hovedbygning, sydvestfløj 
Saveværdi   2 
Anvendelse   Kontorer, erhverv 
Opført   1940 
Etageantal   2 etager, loftsrum og høj kælder 
Bebygget areal  374 m2 
Ydervægge   Mur 
Tag   Tegl 
 
Bygning 102  Hovedbygning, nordfløj 
Saveværdi   2 
Anvendelse   Kontorer, erhverv 
Opført   1940 
Etageantal   3 etager, loftsrum og høj kælder 
Bebygget areal  1650 m2 
Etageareal   3 
Ydervægge   Mur 
Tag   Tegl 
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Hovedbygningen består af delbygningerne 1 – 2 – 3 – 4 – 102 
 

 
 
 

 
Hovedbygningen på Randers Kaserne er bevaringsværdig i saveklasse 2 
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Bygning 7  Umag, undervisning, auditorium  
Saveværdi   4 
Anvendelse   Undervisning – ikke i brug 
Opført   1954 
Etageantal   2 
Bebygget areal  532 m2 
Ydervægge   Mur 
Tag   Tegl 
 
 

 
Bygning 7 – Undervisningsbygning. 
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Bygning 11  Hangar, eksercerhus, depot  
Saveværdi   4 
Anvendelse   Idræt, kultur 
Etageantal   1 
Bebygget areal  1652 m2, heraf hovedbygning 1348 m2 
Etageareal   1652 m2 
Ydervægge   Mur 
Tag   Tegl 

 

 
 
Bygning 11 – Hangaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delbygningerne 13 – 14 – 15 udgør et bygningsanlæg. 
 

Bygning 13  Mandskabsrum og bad 
Saveværdi   3 
Anvendelse   Idræt 
Opført   1940 
Etageantal   1 
Bebygget areal  269 m2 
Ydervægge   MurTag   Tegl 
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Bygning 14  Gymnastiksal 
Saveværdi   3 
Anvendelse   Idræt 
Opført   1940 
Etageantal   1 
Bebygget areal  568 m2 
Ydervægge   Mur 
Tag   Tegl 
 
Bygning 15  Mandskabsrum og bad 
Saveværdi   3 
Anvendelse  Idræt 
Opført   1940 
Etageantal   1 
Bebygget areal  269 m2 
Ydervægge  Mur 
Tag   Tegl 
 

 
 

Delbygningerne 13 – 14 – 15 udgør et bygningsanlæg. 
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Bygning 103  Vagt og arrest 
Saveværdi   4 
Anvendelse   Ikke i brug 
Opført   1940 
Etageantal   1 
Bebygget areal  190 m2 
Ydervægge   Mur 
Tag   Tegl 
 
 
 
 

 
 
Vagt- og arrrestbygningen placeret ved indgang til Kasernen for enden af Hovedbygningen 
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Bygning 108  Værksted 
Saveværdi   4 
Anvendelse    Kontorer, undervisning, udstilling 
Opført   1940 
Etageantal   1 med udnyttet tagrum i sidefløjene 
Bebygget areal  653 m2 
Ydervægge   Mur 
Tag   Tegl 
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5. Afledte konsekvenser i forbindelse med boligbyggeri på Randers 

Kasernes arealer 
 
Kapacitet på Nørrevangsskolen og Nyvangsskolen 
Kulturel forvaltning har vurderet betydningen for primært Nørrevangsskolens og sekundært 
Nyvangsskolens kapacitet, såfremt der i en 10 årig periode opføres 408 boliger i 
etagebyggeri. Boligerne tænkes bygget som familieboliger. 
 
Nørrevangsskolen har ifølge den seneste klasse- og elevtalsprognose et højeste elevtal 
på 305 - 0. til 9. klassetrin - fordelt i 20 klasser. Frem til 2014/15 er behovet 18 – 19 
klasser.  Hertil kommer 10. klassetrin med ca. 200 elever fordelt i 8 klasser. 
Nørrevangsskolen har en lokalekapacitet på 27 normalklasselokaler. Den samlede 
elevkapacitet udgør således 758 elever, vurderet i forhold til Folkeskolelovens 
bestemmelser om klassestørrelse. Der vil således umiddelbart være en ledig elevkapacitet 
på 253. 
 
Nyvangsskolen har i samme prognose et højeste elevtal på 450, fordelt i 19 klasser. 
Skolen har herudover 4 specialklasser. Skolen har 25 normalklasselokaler. Det betyder, at 
der vil være en samlet elevkapacitet på 588, idet der stadig regnes med 4 specialklasser. 
Der vil umiddelbart være en ledig elevkapacitet på 138. 
 
Der vil således være et samlet potentiale for at udvide elevtallet med i alt 391 elever. 
 
Såfremt boligbyggeriet medfører brug af den samlede kapacitet, skal der ske en 
skoledistriktsændring mellem Nørrevangsskolens og Nyvangsskolens distrikter. 
 
Det er kulturel forvaltnings opfattelse, at der er tilstrækkelig kapacitet til at rumme de flere 
elever, der vil komme som følge af en udbygning af boligkapaciteten på kasernearealet. 
 
Institutioner og børnehaver i og omkring lokalplanområdet. 
Inden for lokalplanområdet Mariagervej, Gl. Jennumvej og Ringboulevarden findes 1 
integreret institution: Børnenes hus,  
samt 1 børnehave: Nordly. 
  
I skoledistriktet er der yderligere flg. institutioner: 
3 børnehaver, nemlig Glentevej, KFUM, Lions  
1 vuggestue: Lions vuggestue 
  
Hidtil har der ikke været kapacitetsproblemer i området, idet Platangårdens vuggestue og 
børnehave på den anden side af Hadsundvej i periode fungerer som "buffer" 
for efterspørgelsen. 
  
En øget udbygning i området vil formentlig betyde yderligere efterspørgsel efter pladser. 
Imidlertid kan udbygningen få betydning for i hvor stort omfang forældre kan få den plads 
de helst vil have,  
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Forældre efterspørger oftest pladser tæt på bopælen, og særligt tæt på skolen for at 
børnene kan profitere af at gå i børnehave med andre børn som de senere skal gå i skole 
med. 
Mere efterspørgsel i området vil betyde mere pres på de eksisterende institutioner. 
 
I Ny Randers kommune kan det samlede behov for pladser i kommunen dækkes af den 
nuværende kapacitet af daginstitutionspladser. 
Det skønnes at forældre i Ny Randers kan få en garanti for en pasning til deres børn, også 
med en øget udbygningstakt. 
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