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FREMLÆGGELSE OG HØRINGSFRIST
 
For at give borgerne mulighed for at sætte sig ind i planforslagets ind-
hold, skal et forslag til lokalplan i offentligt høring. Se videre herom 
i planlovens § 24. 

Planforslaget kan ses på www.plan.randers.dk.

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

Der vil blive taget stilling til de indkomne høringssvar i forbindelse 
med, at politikerne tager stilling til spørgsmålet om endelig vedta-
gelse af lokalplanen. 

Miljøvurdering
Randers Kommunes har i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en 
miljørapport. Miljørapporten offentliggøres samtidig med planforsla-
gene.

Yderligere oplysninger
Svar på spørgsmål vedrørende planforslagets indhold fås ved henven-
delse til Randers Kommune, Plan, på tlf. 8915 1559 eller pr. e-mail 
til plan@randers.dk.

Den offentlige debat om planforslaget.

Høringsfrist. Mulighed for indsende 
evt. skriftlige bemærkninger, forslag og 
indsigelser.
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VEJLEDNING
Gennem en lokalplan kan byrådet fastlægge juridisk bindende be-
stemmelser om, hvordan arealer og bygninger må bruges. 

En lokalplan kan give ejeren sikkerhed for, hvad der eksempelvis må 
udstykkes og bygges. 

En lokalplan kan samtidig give naboer sikkerhed for, hvad de kan 
blive naboer til. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i planloven.

Lokalplanen er delt op i tre hovedafsnit:

• Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold. Redegørelsen 
er beskrivende og ikke juridisk bindende.

• Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag, som er den juridisk 
bindende del af lokalplanen. Denne del er bindende for byrådet, 
grundejere i og brugere af området.

• Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og 
lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende.

Lokalplanen medfører ikke nogen handlepligt. Det betyder, at byrådet 
og grundejere i området ikke er forpligtet til at realisere lokalplanen.

Rammelokalplan
I en rammelokalplan fastsættes de overordnede bestemmelser, oftest
for et større område.
En rammelokalplan forudsættes fulgt op af op til flere mere detalje-
rede lokalplaner, før området kan udbygges.

Pligt til at udarbejde en lokalplan
Der skal vedtages en lokalplan, når større bygge- og anlægsarbejder 
skal gennemføres, når arealer skal overføres til byzone, eller når det er 
nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanen
skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Lokalplaner og borgernes indflydelse
Byudvikling skal ske på baggrund af en sammenhængende planlæg-
ning, og at borgere, virksomheder, foreninger og andre myndigheder 
skal inddrages i planlægningen gennem offentlige høringer.

Borgerinddragelse er en vigtig del af planlægningen på alle niveauer. 
Derfor udarbejdes lokalplanen først som et forslag, som interesserede 
får mulighed til at kommentere. Herefter vurderer byrådet eventuelle 
ændringsforslag, inden planen vedtages endeligt - evt. i en revideret 
form.

Bygningsreglement og lokalplan
Bygningsreglementet indeholder bebyggelsesregulerende bestem-
melser. En del af disse bestemmelser kan skærpes eller lempes i en 
lokalplan hvilket for eksempel gør det muligt at bygge både højere og 
tættere, end det ellers er tilladt efter bygningsreglementet.

Det betyder, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtryk-
keligt er nævnt i lokalplanen, tilsidesætter bygningsreglementets be-
stemmelser.  

Hvad er en lokalplan?

Investeringssikkerhed  
og sikkerhed for naboer.

Hvad er en redegørelse?

Hvad er bestemmelser 
og kortbilag?

Forhold til anden planlægning.

Der er ikke handlepligt

Hvornår udarbejdes en lokalplan?

Byudvikling efter en samlet overvejelse, 
hvor borgere og virksomhheder  
m.fl. inddrages.

Hvordan får borgere, virksomheder m.fl. 
indflydelse på planlægningen?

Hvilken rolle spiller byggeloven
i forhold til lokalplaner?
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
 

LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendomme in-
den for lokalplanområdet ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe 
indholdet af den endelige plan. Det gælder også selvom udnyttelsen 
er i overensstemmelse med planforslaget.
 
Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod 
udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af ejendommene. Ek-
sisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.
 
Når fristen for indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der efter 
planlovens § 17, stk. 2, meddeles tilladelse til at udnytte en ejendom 
i overensstemmelse med lokalplanforslaget, selvom planen ikke er 
endeligt vedtaget. Dette forudsætter dog, at udnyttelsen er i overens-
stemmelse med kommuneplanen, og at det ansøgte ikke i sig selv er 
lokalplanpligtigt.
 
De midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af et plan-
forslag, indtil den endelige vedtagelse af lokalplanen er offentliggjort, 
dog højst ét år.
 
LOKALPLANENS ENDELIGE RETSVIRKNINGER
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen 
må ejendommene ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges el-
ler i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de 
anlæg, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen 
ikke er i strid med formål, principper og anvendelsesbestemmelser 
i planen. Byrådet kan i nogle tilfælde vælge at give tidsbegrænsede 
dispensationer til midlertidige anvendelser, selv om det strider mod 
planens formål, principper og anvendelsesbestemmelser. Mere væ-
sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at udar-
bejde en ny lokalplan.

Når en eventuel dispensation berører en ejer, en bruger eller nabo 
i det pågældende område, foreninger og andre, der efter byrådets 
vurdering kan have interesse i sagen, skal disse orienteres om den 
påtænkte dispensation med mindst 14 dages frist til at fremkomme 
med bemærkninger. Først efter udløbet af denne frist kan byrådet 
meddele dispensation, jf. planlovens § 19.

Ifølge planlovens § 47 kan byrådet ekspropriere private ejendomme 
eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsent-
lig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

Midlertidigt stop indtil 
planen er endeligt vedtaget.

Lokalplanforslaget fastlåser den  
nuværende anvendelse mv., indtil  
lokalplanen træder i kraft.

Når lokalplanforslaget har været i  
offentlig høring, er der visse mulig-
heder for at meddele tilladelser der er  
i  overensstemmelse med planforslaget.

De midlertidige retsvirkninger gælder i 
højst ét år.

Fremtidige forandringer skal følge 
planen.

Ingen handlepligt.

Muligheder for dispensation.

Berørte parter skal høres ved 
ansøgninger om dispensation.

Muligheder for ekspropriation af privat 
ejendom.
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OM LOKALPLANEN

BAGGRUND
Byrådet ønsker med denne lokalplan, at give mulighed for at udvikle 
Randers Kaserne som en ny bydel med mulighed for boliger og er-
hverv. 
Området vil udvikles over en årrække, og rammelokalplanen vil sikre 
at der opnås en helhed i området.

LOKALPLANENS OMRÅDE
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 Mari-
agervej.  

Oversigtskort der viser lokalplanens pla-
cering i Randers.

Kort over lokalplanområdet
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Historie
Randers Kaserne blev opført i årene 1940-1941 som et harmonisk 
anlæg i rød tegl efter en stram geometrisk plan, hvor bygningerne 
blev placeret langs det overordnede vejsystem, omkring åbne plad-
ser, understreget af beplantningens træer. 
Enkelte bygninger er kommet til i 1950’erne, stadig opført efter de 
oprindelige principper.
I 1960’erne blev der opført et par moderne værksteds- og indkvar-
teringsbygninger, hvor man brød med den oprindelige og stramme 
bebyggelsesplan.
Ingeniørregimentet forlod Randers Kaserne i 1997. Idag anvendes 
bygningerne til forskellige formål som kontorer, depoter o.lign. Der-
udover er boliger i byggefelt 6 (jf. lokalplan 359) under opførelse. 

LOKALPLANENS INDHOLD
Rammelokalplan
Rammelokalplanens primære fokus er disponeringen af bebyggelsen; 
fastlæggelse af byrum, byggefelter og den trafikale løsning - herun-
der også parkering. 
Frem mod en fuld udbygning af området vil denne rammelokalplan 
blive suppleret af efterfølgende projektlokalplaner i takt med, at 
interesserede aktører melder sig på banen, og konkrete behov og 
ønsker bliver formuleret. 
Rammelokalplanen sikrer, at der skabes en rød tråd i udviklingen af 
området, selvom det sker over en årrække og af forskellige aktører.

Illustrationsplanen viser hvordan 
kaserneområdet kan se ud ved fuld 
udbygning. 
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Oversigt over delområder
Denne rammelokalplan regulerer og giver byggeret til etablering af 
alt det ”mellem husene”; veje, stier, byrum, beplantning, håndtering 
af regnvand (LAR) mv. Derudover regulerer lokalplanen bebyggelses-
struktur, anvendelser, arkitektur, parkering mv. for alle byggefelter i 
rammelokalplanens område. 
Rammelokalplanen indeholder desuden bevarende bestemmelser for 
den bevaringsværdige bebebyggelse i området. 

Lokalplanens område udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål.

Lokalplanen inddeles i 4 delområder:

Delområde I omfatter de eksisterende blivende bygninger samt 
uderum, veje og parkeringsarealer i hele området.  

Delområde II omfatter byggefelt 3, 5 og 6 som med denne lokal-
plan gives byggeretsgivende bestemmelser. 
Byggefelt 6 er udbygget til boligformål med ialt 96 lejligheder. Lo-
kalplanen giver ikke mulighed for yderligere bebyggelse i forhold 
til det der er opført i forbindelse med byggefelt 6.

Delområde III Fremtidige byggefelter til karrébebyggelse til bolig og 
erhvervsformål. Ny bebyggelse kræver supplerende lokalplan.

Delområde IV udgør området for hvor den tidligere hangar lå. 
Derfor benævnes området hangargrunden. Via supplerende lokal-
planlægning kan der etableres boligbebyggelse som fremstår åben 
og grønt, så der fortsat er tilgængelighed til øvelsesterrænet mod 
nord. 
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Rammelokalplanen giver kun byggeret for delområde I og bygge-
felterne i delområde II. Delområde III og IV udgør de næste etaper 
af udbygningen af kasernen. For gennemførelse af ny bebyggelse i 
delområde III og IV skal der vedtages byggeretsgivende lokalplaner 
med specifikke bestemmelser for bebyggelsens omfang og udtryk. 

Indenfor delområde II (byggefelt 3, 5 og 6) giver lokalplan 709 mulig-
hed for at opføre op til ca. 290 nye boliger udover de 96 der idag er 
opført i byggefelt 6.

Lokalplanområdet kan i fuld udbygning rumme op til ca 800 boliger 
jævnfør masterplan (se illustration øverst på siden).
• I byggefelt 1 - etageareal på maks. 10.452 m2

• I byggefelt 2 - etageareal på maks. 16.666 m2

• I byggefelt 3 - etageareal på maks. 12.610 m2

• I byggefelt 4 - etageareal på maks. 11.193 m2

• I byggefelt 5 - etageareal på maks. 15.418 m2

• I byggefelt 6 - etageareal på maks. 8.375 m2 (er udbygget)

Rammelokalplanen er ikke byggeretsgivende for byggefelter inden-
for delområde III (byggefelt 1, 2 og 4) og delområde IV, som derfor 
kræver supplerende lokalplanlægning. Ved planlægning for tæt-lav 
bebyggelse på hangargrunden, skal kommuneplanens generelle ram-
mer følges.

Designmanual
Denne lokalplan er suppleret af en designmanual for området som 
er i bilag 4. Sammen med designmanualen danner lokalplanen bag-

Isometrisk masterplan for området ved 
fuld udbygning
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grund for efterfølgende byggesagsbehandling og projektlokalplaner 
for de enkelte byggefelter. 
Designmanualen er en eksempelsamling med referencer på hvordan 
byggeri og byrum kan udføres, eksempelvis i forhold til udformning, 
detaljering og materialevalg. Der henvises løbende til designmanua-
len i lokalplanens bestemmelser.

Bevaringsværdige bygninger
Randers Kaserne er tegnet af hærens egen Emil Wissum.   
Kasernen er opført over en stram overordnet plan, hvor det regulære 
kvadratiske område er opdelt i ni felter, hvor de interne veje fremstår 
mellem felterne. 
Kasernens bygningsmasse er solidt bygget opført i en enkel arkitek-
tur. Bygninger ligger som randbebyggelse ud til de interne veje og 
omkranser de åbne pladser i midten af felterne. 
De fleste bygninger er opført i begyndelsen af 1940’erne, som enten 
længe – eller karrebygningsanlæg, med et ensartet materialevalg i 
overvejende grad med røde mursten og rødt tegl på saddeltagene, 
opsprossede vinduer, samt en stor grad af symmetri i de enkelte byg-
ningers plan- og facadeudtryk. 
Enkelte bygningsmæssige tilføjelser op i 1950’erne overholdt nøje 
dette formsprog af materialevalg. Tilføjelser i 1960’erne er dog ikke 
på samme måde indpasset områdets byggeskik. 

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 ar-
kitektonisk kulturarv.

Ny arkitektur
De 6 nye karrebygninger der tilføres på kasernen underbygger den 
oprindelige stramme geometri som kasernen er bygget efter.
Den nye arkitektur skal tilpasses de bygninger der bevares via mate-
rialevalg, struktur og nyfortolkning af de detaljer der ses på de op-
rindelige bygninger. Designmanualen i bilag 4 beskriver hvordan der 
med forskellige virkemidler kan opnås en sammenhæng i arkitekturen 
i området.  

Kantzoner
Kantzoner er et vigtigt virkemiddel i visionen om at skabe byliv og 
samtidig understøtte møder og det sociale liv.
Kantzoner kan bearbejdes forskelligt. De danner overgangen mellem 
bebyggelse og byrum/gaderum og kan f.eks. være forhave, baghave, 
terrasse, ankomstzone, osv. Der arbejdes på Kasernen med en fleksi-
bel anvendelse af stueetagen på udvalgte steder, hvor der enten kan 
være udadvendte funktioner, erhverv eller boliger. I den forbindelse 
er der arbejdet med hvordan kantzonen kan være med til at under-
støtte de forskellige funktioner, hvad end der er tale om en bolig, en 
butik eller eksempelvis en kaffebar. 
Kantzonen bliver dermed en overgangszone som kan have forskel-
lige karakterer - afhængigt af den anvendelse der finder sted bag 
facaden har kantzonen deraf forskellige formål.
Designmanualen i bilag 4 beskriver de forskellige måder kantzonen 
kan bearbejdes. 
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Infrastruktur
Adgangsvej
Vejadgang til området skal ske via Langvangen og et nyt signalregu-
leret kryds fra Mariagervej, som bliver den primære adgangsvej til 
området. Der er i forbindelse med lokalplanen indgået en udbyg-
ningsaftale om etableringen af lyskrydset. Denne aftale er beskrevet 
nærmere i redegørelsen.

Interne veje
Området indrettes med en dobbeltrettet hovedvej - Dybbøl Plads - 
der løber syd for Ramblaen. Vejen fordeler trafikken der kommer ind 
i området og ud i parkeringsvejene der løber omkring byggefelterne.
Vejen nord for Ramblaen etableres som en ensrettet gade.
 
Veje i området etableres med fortov i begge sider, vejtræer og ma-
stearmturer. Vejtræerne placeres symmetrisk og ordnet, og skal være 
med til at understrege kasernens stramme plan. 
Enkelte vejstrækninger etableres som ensrettede gader.

Snittegningerne herunder viser indretning af henholdsvis parkerings-
gader og vejforløbet langs Ramblaen.
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Ved nogle vejkryds etableres hævede flader for at sænke hastigheden. 

Parkering
Parkering til de nye boliger kommer primært til at foregå omkring de 
6 byggefelter. 

Der er mulighed for at etablere parkeringskældre i området.

Parkering til hovedbygningen sikres delvist via pladser omkring ho-
vedbygningen og dels via dobbeltudnyttelse af hele områdets parke-
ringspladser. 
Der kan ske dobbeltudnyttelse af 10% af parkeringspladserne til bo-
liger i de 6 byggefelter. Dobbeltudnyttelsen betyder at 10% af plad-
serne til boligerne kan anvendes som parkering til erhverv i hoved-
bygningen. 

Der skal kunne anvises parkering til de formål der indrettes i bygnin-
gerne. Parkeringskravet afhænger af bygningens anvendelse og frem-
går af lokalplanens bestemmelser.

Landskab
Hensigten er at bevare, forstærke og videreføre de formelle og stram-
me, symmetriske grønne elementer, som idag kendetegner Randers 
Kaserne. Samtidig skal der skabes direkte forbindelse til det naturlige 
og selvgroede landskab mod nord og det gamle øvelsesterræn. 

Ramblaen
Omkring den bevarede ridehal dannes et gennemgående strøg med 
parkkarakter som en allé eller paradeforløb langs Hestestræde - det 
der kaldes Ramblaen. 
Ramblaen bliver et markant centralt element i planen for Kasernen 
orienteret øst-vest.
Ramblaen vil tage form fra en klassisk park med ordnede linjer og sti-
forløb. Her vil der være mulighed for ophold og forskellige aktiviteter. 

Gårdrum
Når området er fuldt udbygget vil området ialt rumme 6 karrébygnin-
ger med hver deres gårdrum. 
Den nærliggende natur fra det omkringliggende øvelsesterræn vil bli-
ve karakteriserende for gårdrummene i boligkareerne. 

Beplantning:
Beplantningen inden for lokalplanområdet er karakteriseret af gamle, 
store og markante træer, der bidrager til at området fremstår grønt 
og frodigt. Den gamle beplantning er karaktergivende for området og 
bidrager til fortællingen om et historisk område, der rummer meget 
identitet. 
Beplantningen danner gode rammer for de ellers store græsflader 
mod sydøst og sydvest, således at arealerne får en rummelighed og 
en menneskelig skala, hvormed disse arealer allerede i dag fungerer 
godt som opholdsarealer for fremtidige beboere. 
Beplantningen har en visuel afskærmende virkning mod de store veje 
Mariagervej og Ringboulevarden, hvilket gensidigt bidrager til en grøn 
vejprofil langs med Mariagervej og Ringboulevarden. Beplantningen 

Billeder af de store og markante træer 
i området
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står uden regelmæssige afstande og lineære strukturer, hvilket opblø-
der arkitekturen og de lige vejforløb i lokalplanområdet. 
Træarterne er hovedsageligt arter der er hjemmehørende i Danmark, 
hvilket medvirker til at træerne understøtter en biologisk mangfoldig-
hed af bl.a. dyr og insekter. 
Træernes høje alder er yderligere en vigtig faktor med hensyn til at 
udgøre levested og fødegrundlag for dyr- og insektarter. Bevaring af 
gamle træer, særligt af arter der er hjemmehørende i Danmark, er 
derfor et vigtigt led i at understøtte forholdene for biodiversitet. 

Grundet beplantningens positive indflydelse på biodiversitet, træer-
nes karakter i sig selv samt den karakter de bringer til området, er 
der i lokalplanen udpeget bevaringsværdig beplantning, som ikke må 
fældes uden dispensation fra nærværende lokalplan. Ved dispensa-
tion stilles der krav om, at beplantningen erstattes.

Trafikstøj
Lokalplanområdet kan være belastet af vejtrafikstøj. I Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje” er beskrevet følgende vejleden-
de grænseværdier for vejstøj:

• Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar til-
knytning til boligerne har et støjniveau lavere end Lden 58 dB. 

• Udformningen af boligernes facader sker, så der er et støj-
niveau på højest Lden 46 dB indendørs i sove- og op-
holdsrum med åbne vinduer (fx med særlig afskærmning 
udenfor vinduet, eller særligt isolerende konstruktioner). 

• Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og sove-
rum mod boligens stille facade og birum mod gaden.

Efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner skal indeholde bestem-
melse om, at støjkravene skal dokumenteres overholdt som forudsæt-
ning for ibrugtagningstilladelse af ny bebyggelse.
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER

I henhold til planloven fastsættes flg. bestemmelser for det i § 2 
nævnte område.

§ 1 Lokalplanens formål

 Lokalplanens formål er at sikre:

1.1  At fastlægge de overordnede rammer for anvendelse og belig-
genhed af arealer til udvikling af Randers kaserne som et nyt 
byområde.

1.2  At sikre principiel beliggenhed og udformning af veje, stier 
og grønne områder.

1.3  At ny bebyggelse etableres med et højt arkitektonisk kva-
litetsniveau, med arkitektoniske referencer til den eksiste-
rende bevaringsværdige bebyggelse og områdets oprindelige 
bebyggelses-struktur. 

1.4  At fastlægge rammer for efterfølgende lokalplanlægning af 
byggefelt 1,2,4 samt hangargrunden.

1.5  At fastlægge byggeretsgivende bestemmelser for bebyggelse 
i byggefelt 3, 5 og 6

1.6  At der etableres vejadgang til og fra området fra Mariagervej 
via et signalreguleret kryds ved Lucernevej.

1.7  At sikre bevaringsværdig bebyggelse og de kulturhistoriske 
og arkitektoniske værdier i området. 

§ 2 Område og zonestatus

2.1  Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 
matrikelnumrene 536p, 536s, 536t, 536z, 536c, 536u, 
536f, 536v, 536x, 536y alle Randers Markjorder, samt alle 
parceller, der efter den 19.02.2020 udstykkes fra de nævn-
te ejendomme.

2.2  Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II, III og IV som 
vist på kortbilag 2.

2.3     Lokalplanområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1   Området udlægges til blandet bolig- og erhvervsområde og 
må anvendes til:

  Boliger, plejehjem og døgninstitutioner.

  Erhverv som kontorer, liberale erhverv, kursusvirksomhed, 

Lokalplanens område udgør ca. 15 ha. 
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mindre lagervirksomhed, håndværk og andre ikke generende
  fremstillingsvirksomheder som naturligt kan indpasses i et  

boligområde.

  Privat service som café, kantine, men ikke værtshuse med 
natbevilling.

  
  Kulturelle formål og forlystelser som biograf, teater, museum 

og forsamlingslokaler.
  
  Offentlige formål som idrætsanlæg, klubber og foreninger,
  uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner, klinikker og lign.

3.2  Der kan kun etableres sådanne erhverv i området, som na-
turligt kan indpasses i et boligområde. Der må kun etableres 
virksomheder i området, der giver anledning til mindre mil-
jøpåvirkning af omgivelserne svarende til miljøklasse 1-3. 

3.3  Der kan ikke etableres dagligvarebutikker i lokalplanens om-
råde.

3.4     Der kan på ejendommene drives sådan virksomhed, som 
almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, under forud-
sætning af:

 At  virksomheden drives af den, der bebor den pågældende 
ejendom. 

 At  virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens 
karakter af beboelsesejendom ikke forandres, herunder at 
områdets karakter af boligområde ikke brydes ved skiltning 
og lignende. 

 At  virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende.

  Delområde I

3.6  Delområde I må anvendes til veje, stier, parkering, regnvands-
bassiner, opholdsarealer og lign. 

3.7  Der kan i delområde I etableres butikker der forhandler særlig 
pladskrævende varegrupper med et samlet areal på maksi-
malt 3250 m2 og en butiksstørrelse for den enkelte butik på 
max. 1500m2.

3.8  Hovedbygning (bygning Bb på kortbilag 2) i delområde I må 
ikke anvendes til boligformål.

3.9  De eksisterende bygninger fra Kasernetiden i delområde I må 
ud over det i §3.1 nævnte, endvidere anvendes til midlerti-
dige funktioner så som loppemarked, torvehal og lignende.

  Delområde II

3.10     Delområde II må anvendes til boligformål og liberale erhverv.  
Langs facaderne markeret med ”udadvendt stueetage” 
på kortbilag 2 kan stueetagen, udover boliger, anvendes 

Erhverv i området skal være forenelige 
med boligformål. 
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til: 
• Publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, re-

stauranter, cafeer, fitnesscentre og lignende,
• Udadvendte fritidsprægede og kulturelle funktioner, eller
• Udadvendte fællesanlæg og beboerfaciliteter
• Liberale erhverv, såsom advokat- og ejendomsmæglervirk-

somhed, forsikringskontorer, klinikker og lignende, eller
• Udadvendte virksomheds- og institutionsfunktioner, såsom 

foyer, reception, udstillingslokaler, showroom, kantine og 
lignende

• Specialiseret udvalgsvarehandel som nævnt i §3.11

3.11 Der kan i de på kortbilag 2 markerede steder med ”udad-
vendt stueetage” samt bygning Ba, Bc, Bd, Be, Bf, Bg, Bh 
og Bi etableres specialiseret udvalgsvarehandel i direkte 
tilknytning til områdets kulturelle og offentlige aktiviteter. 
Disse udvalgsvarebutikker må enkeltvis ikke overstige 200 
m2 med et samlet areal på 1000 m2.

§ 4 Bevaring af bebyggelse

4.1   Bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdi 1-4 vist på 
kortbilag 3 må ikke nedrives uden byrådets særlige godken-
delse og efter forudgående offentlig høringsfase. 

4.2  Bygningsændringer på bevaringsværdige bygninger (SAVE-
værdi) 1-4, må kun foretages ved forudgående ansøgning og 
godkendelse.

§ 5 Udstykning

5.1   Der kan gennemføres nødvendige eller hensigtsmæssige ma-
trikulære forandringer (matrikulering, udstykning, arealover-
førsel og sammenlægning).

Lokalplanen giver mulighed for at 
ridehallen eksempelvis kan anvendes 
til torvehal. 

Stueetagen på de nye bygninger langs 
Ramblaen kan aktiveres ved indretning 
af forskellige publikumsorienterede for-
mål og butikker. Butikker samles langs 
Ramblaen for at samle og understøtte 
byliv centralt i området.

Bevaringsværdig bebyggelse udpeget 
efter SAVE metoden.

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
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1965 6250 8250 15001500 3600

Kantzone 
mod bygning

Kantzone 
mod ridehal

Kantzone 
mod ridehal

Kantzone 
mod bygning

Den gamle ridehal Byggefelt 2Byggefelt 5 Fortov FortovP-pladserVejFortov FortovP-pladser Vej

4600 1500 286056003646 1500

Principsnit ved Rambla

1:200

Vej A-A (Dybbøl Plads)

§ 6 Veje, stier og parkeringsforhold

6.1   Veje og stier anlægges i princippet som vist på kortbilag 2.

  Veje
6.2   Lokalplanens område skal vejbetjenes fra Mariagervej via et 

signalreguleret kryds og Langvangen som vist på kortbilag 2.

6.3   Vejen A-A (Dybbøl Plads) som markeret på kortbilag 2 ud-
lægges i en bredde af 17,5 m med en kørebanebredde på 
6,25 m, parkeringslomme på 8,25 m og med 1,5 m fortov i 
hver side. 

6.4  Vejen B-B (Hestestræde) som markeret på kortbilag 2 udlæg-
ges i en bredde af 13,2 m med en kørebanebredde på 4,6 m, 
skrå-parkeringspladser på 5,6 m og med 1,5 m fortov i hver 
side. 

6.5  Vejene Kavalerivej, Eskadronvej, Mysundevej, Istedvej, Dan-
nevirkevej og Dybbølvej udlægges i en bredde af 20 m med 
en kørebanebredde på 7 m, med vinkelret parkering mod 
byggefelternes sider på 5 m og 1,5m fortov i begge sider.

  Langs vejene plantes alletræer.
  
  Stier
6.6   Der skal sikres stiforbindelser a-a, b-b, c-c og d-d som vist på 

kortbilag nr. 2. 

6.7  Stierne udlægges i en bredde af 4 m med en befæstet bred-
de på 2 m. Offentligt tilgængelige stier skal etableres med 
fast belægning.

  
  Parkering

6.8  Der skal mindst anlægges følgende parkering i umiddelbar 
nærhed til funktionen:

• Etageboliger: 1 p-plads pr. bolig
• udvalgsvarebutikker og ´specialbutikker med dagligvarer´: 1 

p-plads pr. 50 m2 
• Kontorer: 1 p-plads pr. 60m2

Vejen skal være ensrettet. 

Sti d-d skal sikre videreførelse af stifor-
bindelse gennem den grønne kile mod 
øst som vist på kortbilag 2 i Lokalplan 
359.

Sti c-c kan langs bygning Be udføres 
som fortov eller lign. så den indgår som 
en naturlig del af gademiljøet.  
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mod bygning

Kantzone 
mod ridehal

Kantzone 
mod ridehal

Kantzone 
mod bygning

Den gamle ridehal Byggefelt 2Byggefelt 5 Fortov FortovP-pladserVejFortov FortovP-pladser Vej
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Principsnit ved Rambla
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Kantzone 
mod bygning

Kantzone 
mod bygning

FortovByggefelt 2 Byggefelt 3FortovP-pladser P-pladserVej

Principsnit i Gaderum

1:200

• Restauranter og lign.: 1 p-plads pr. 8 siddepladser 
• Kultur, teater, biografer, koncertsale, sportsanlæg mv.: 1 p-

plads pr. 6 siddepladser
• Idrætshaller: 1 p-plads pr. 25 m2

• Skoler og andre uddannelsesinstitutioner for børn: 1 p-
plads pr. 100 m2 

• Skoler og andre uddannelsesinstitutioner for voksen og vide-
regående uddannelser: 1 p-plads pr. 50 m2

• Daginstitutioner: 1 p-plads pr. 50 m2

• Plejehjem, døgninstitutioner og ældreboliger: 0.5 p-plads 
pr. bolig 

6.9  Minimum hver 25. p-plads skal være en handicapplads og 
heraf skal der være minimum 1 parkeringsplads til handi-
capbus pr. byggefelt.

Som udgangspunkt skal parkering 
etableres omkring byggefeltet eller i 
nærheden af de funktioner som parke-
ringspladserne betjener. 

Vej B-B (Hestestræde)

Eksempel på parkeringsgade mellem to byggefelter

Randers Kommune side 18

Forslag til Lokalplan 709
LOKALPLANENS BESTEMMELSER



6.10 Inden for rammelokalplanens område kan parkeringsnormen 
nedjusteres, hvis der kan ske dobbeltudnyttelse af parke-
ringspladserne inden for projektets areal. Dobbeltudnyttelse 
af parkeringspladser kan maksimalt give anledning til føl-
gende reduktioner:

• Bolig og erhverv 10%
• Bolig og butikker 5%
• Butikker og erhverv 5%

6.11 Der skal etableres cykelparkering svarende til følgende krav:
• Etageboliger: 2 pr. bolig
• udvalgsvarebutikker og ´specialbutikker med dagligvarer´: 2 

pr. 100 m2 
• Kontorer og liberale erhverv: 2 pr. 100m2

• Restauranter og lign.: 2 pr. 100m2

• Kultur, teater, biografer, koncertsale, sportsanlæg mv.: 3 pr. 
10 siddepladser/gæster

• Idrætshaller: 4 pr. 100 m2

• Skoler og andre uddannelsesinstitutioner: 75 pr. 100 elever
• Daginstitutioner: 1 pr. 5 normerede pladser.

6.12 Cykelparkering skal etableres i umiddelbar nærhed til ind-
gangen til de funktioner de betjener.

6.13 I lokalplanområdet er der mulighed for etablering af parke-
ringskældre.

6.14 Parkering der ikke ligger omkring byggefelterne skal udføres 
med græsarmering. 

  Eventuel afskærmning af p-pladserne skal være grøn be-
plantning.

6.15 Veje, stier og parkeringsarealer skal udføres med gennemgå-
ende materialer for hele området. 

§ 7 Tekniske anlæg

7.1       Ledninger skal fremføres nedgravet som jordkabler.

7.2  På nye bygninger i området kan der etableres solfangere, sol-
celler og lignende anlæg til udnyttelse af solenergi, såfremt 
bestemmelserne i § 9.38 er opfyldt.

7.3   Tekniske installationer som ventilationsanlæg, kompressorer 
og lignende skal enten være skjult i bygninger eller udformes 
således, at de inddækkes eller fremtræder som en integreret 
del af bygningens arkitektur.

7.4   Der skal til boligområder etableres nedgravede containerløs-
ninger i tilknytning til vejarealer. 

7.5  Der kan etableres regnvandsbassin inden for delområde I. 
Regnvandsbassinet skal udformes med flade skrænter og or-
ganiske kurver så det ligner en naturlig sø.

N

A1 | 1:1000

SITUATIONSPLAN

Affaldshåndtering

Parkeringslomme
Ridehallen

Hestestræde

Dybbøl Plads

Istedvej

Rambla

Nedenfor vises planudsnit af princip-
perne for parkering ved gadeforløb langs 
Ramblaen.

I byområder med blandede funktio-
ner kan det ved større projekter være 
muligt at nedjustere parkeringsnormen, 
hvis det konkret kan påvises, at der kan 
ske dobbeltudnyttelse af parkerings-
pladserne inden for projektets areal.
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7.6  Master til belysning skal for hele lokalplanområdet have et 
ensartet design og udtryk i materialevalg. Der må kun an-
vendes armaturer til belysning, som retter lyset nedad, og er 
rettet mod færdselsarealerne. 

§ 8 Bebyggelsens omfang og placering

8.1  Der kan ikke opføres ny bebyggelse i delområde I bortset fra 
mindre småbygninger til tekniske formål som er nødvendige 
for områdets anvendelse. 

  Eksisterende bygninger som ikke er bevaringsværdige, kan 
nedrives og erstattes inden for bygningens fodaftryk

8.2  Ny bebyggelse må kun placeres indenfor byggefelterne i del-
område II på kortbilag 2. Altaner må overskride byggefelter-
nes afgrænsning jf. § 9.30 og § 9.31.

8.3  Inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter 3, 5 og 6 kan 
der opføres bebyggelse med et maksimalt etageareal på:
• Maks. 12.610 m2 i byggefelt 3 

• Maks. 15.418 m2 i byggefelt 5 

• Maks. 8.375 m2 i byggefelt 6
  Der kan ikke opføres bebyggelse inden for delområde III og IV 

før der er lavet supplerende lokalplaner. 

8.4  Bebyggelse i delområde II skal udformes med minimum 2 
åbninger i fuld bygningshøjde med placeringer i princippet 
som vist på kortbilag 2. 

8.5  Bebyggelse i delområde II skal placeres med facade i bygge-
felternes facadelinje mod gaden. Ved forskydninger jf.§ 9.16 
og 9.17 skal den primære del af facaden ligge i byggelinjen. 

8.6  Bebyggelse må opføres i maks 5 etager og i en højde af maks  
16m. Bygningernes højde skal varieres jf. principperne i de-
signmanualen i bilag 4.

  Der kan opføres mindre tekniske anlæg, skorstene, ovenlys, 
venti lationsafkast o. lign. på tagflader ud over bebyggelsens 
maksimal højde, hvis højden af det tekniske anlæg ikke over-
skrides med mere end 1,2 m.

8.7  Der må ikke opføres bebyggelse eller overdækninger i går-
drummene i delområde II.

8.8  Der skal etableres depotrum til alle boliger.

§ 9 Bebyggelsens ydre fremtræden

 BEVARINGSVÆRDIG BEBYGGELSE

9.1 De bevaringsværdige bygninger, som er markeret på 
 Kortbilag 3, må ikke nedrives, ombygges eller på anden  

måde ændres uden byrådets særlige tilladelse. Herunder  

Regnvandsbassin

Affaldsløsninger
Antal og dimensionering anvises af 
Randers Kommunes Affaldskontor.De 
nedgravede containere skal placeres så 
de kan tømmes fra boligvejen.
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Byggefelt 6 er udbygget - lokalplanen 
giver ikke mulighed for yderligere be-
byggelse i dette byggefelt. 

Bebyggelse i delområde III og IV kræver 
supplerende lokalplan.

Den primære del af facaden mod ga-
derum skal placeres i byggefeltets af-
grænsning mod gaden. Dette skal sikre, 
at ny bebyggelse understreger kaser-
nens stramme geometriske opbygning.



ændring af farver og materialer samt udskiftning af byg-
ningsdele som f.eks. tage, tagrender, vinduer, gelændere, 
sålbænke m.v.

9.2  Ny- og ombygninger, facadeændringer og renoveringer af be-
varingsværdige bygninger som vist på kortbilag 3, skal have 
en detaljeringsgrad og ske under hensynstagen til den enkel-
te bygnings arkitektur, områdets bevaringsværdige bygninger 
og samt helhedsvirkning i gadebilledet.

9.3  Ved ombygning eller renovering af facaden på bevaringsvær-
dig bebyggelse markeret på kortbilag 3 skal denne fremstå 
som en konstruktiv helhed fra sokkel til tag og tilpasses byg-
ningens arkitektur og dimensioner.

9.4  På bevaringsværdig bebyggelse markeret på kortbilag 3 skal 
facadens oprindelige vandrette og lodrette opdeling og rytme 
bevares.

9.5  Oprindelige arkitektoniske facadedetaljer og ornamentik, 
som har betydning for facadens arkitektur og helhed, skal på 
bevaringsværdig bebyggelse markeret på kortbilag 3 bevares.

9.6   De bevaringsværdige bygninger på kortbilag 3 skal fremstå 
med ydervægge som blank mur.

9.7  Vinduer og døres udformning, dimensionering, opdeling og 
farvesætning på bevaringsværdige bygninger markeret på 
kortbilag 3 skal tilpasses bygningens arkitektur og detalje-
ring.

9.8  Vindues- og dørhuller på bevaringsværdig bebyggelse på 
kortbilag 3 må ikke tilmures eller på anden måde blændes 
eller tildækkes.

9.9  Tage på bevaringsværdig bebyggelse på kortbilag 3 skal op-
retholde den oprindelige tagform eller tilbageføres til det op-
rindelige udseende.

9.10 Tagflader på bevaringsværdig bebyggelse på kortbilag 3 skal 
beklædes med rød, uglaseret vingetegl. Andre tagmaterialer 
må kun anvendes såfremt disse er del af bygningens oprin-
delige arkitektur.

9.11 Kviste og tagvinduer skal på bevaringsværdig bebyggelse på 
kortbilag 3 udformes så de harmonerer med bygningen og 
placeres så de understøtter facadens opdeling.

9.12 På bevaringsværdig bebyggelse markeret på kortbilag 3 skal 
tagrender og -nedløb udføres og placeres så de understøtter 
facadens opdeling. Tagrender og -nedløb skal udføres i zink.

9.13 Der må ikke etableres altaner og indeliggende tagterasser på 
og i den bevaringsværdige bebyggelse på kortbilag 3.
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9.14 Ledninger og kabler skal så vidt muligt fremføres inde i de 
bevaringsværdige bygninger på kortbilag 3.

9.15 Ventilation af de bevaringsværdige bygninger på kortbilag 3 
skal fremføres inde i bygningen.

 NY BEBYGGELSE
   Arkitektoniske principper:
 9.16 Bebyggelse indenfor byggefelt 3 i delområde II skal varieres i 

højde mellem 4 og 5 etager. For hvert etagespring skal faca-
den forskydes i byggefeltets dybde med mindst 0,6 m.

9.17 Bygningskroppen indenfor byggefelt 5 i delområde II skal 
fremstå med en tydelig symmetrisk opbygning og helhed i 
form af forskydninger horisontalt og vertikalt. For hvert eta-
gespring skal facaden forskydes i byggefeltets dybde med 
mindst 0,6 m.

9.18 I delområde II skal karrernes åbninger til gårdrummene være 
i fuld bygningshøjde og fremstå åbne og inviterende. Der 
kan ikke etableres altaner på bygningernes gavle mod åbnin-
gerne.  

  Der kan i øvrigt etableres mindre porte til gang- og cykelpas-
sager.

  Facader
9.19 Facaden skal fremstå med en stram opbygning mod gaden 

med taktfasthed og have klare referencer til de bevarings-
værdige bygninger. 

9.20 Facade mod gårdrum kan fremstå mindre taktfast. 

9.21 Mindst 80% af facaden mod gaderum i delområde II skal 
fremstå i teglsten som blank murværk i rødlige farvenuancer 
der harmonerer med facadestenen på de eksisterende byg-
ninger. 

   
9.22 På store teglfacader skal indarbejdes detaljering med varia-

tioner af forbandt, mønstermurværk, fremspring, reces, tegl, 
fuge eller en kombination heraf. Se designmanual i bilag 4.

  
9.23 På bygninger i delområde II kan der i begrænset omfang på 

mindre bygningsdele som f.eks. kviste, karnapper, vindues-
felter, indgangspartier og lignende anvendes andre materia-
ler som: stål, zink, kobber, aluminium, tombak, messing, 
træ, beton og glas etc. som er nødvendige for at opnå detal-
jeringer som vist i designmanualen i bilag 4. 

9.24 Facader mod gårdum i delområde II skal bestå af tegl men 
kan suppleres af andre facadematerialer og kan begrønnes. 
Minimum 50% af facaden skal fremstå i teglsten. Der skal 
være teglsektioner i hele bygningens højde der underbygger 
bygningskroppens tyngde. 

Se bilag 4 - designmanual side 15-16 
for referencer. 

Se bilag 4 - designmanual side 17-18 
for referencer. 

Bygninger skal opfattes som teglbygnin-
ger  hele vejen rundt, men på gårdsi-
den er der mulighed for at opløse det 
stramme udtryk.
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9.25 Facader på bygninger skal fremstå som én konstruktiv hel-
hed fra sokkel til tag med synlige murpiller i stueetage, hvor 
bygningens øvrige facadematerialer føres helt ned til sokkel.

 
9.26 Der må udover forskydninger etableres detaljeringer i faca-

den med op til 0,2 m fremspring fra byggefeltets afgræns-
ning.

9.27 Til facader og tage må der ikke anvendes blanke eller reflek-
terende materialer med et glanstal over 30, herunder blanke 
eller engoberede tegl. Dog må der anvendes materialer, der 
hurtigt patinerer til under denne glans. Bestemmelsen gæl-
der ikke vinduer og energibesparende anlæg som solceller 
o.lign.

  Altaner
9.28 På bebyggelse i delområde II skal altaner særligt mod ga-

derummene indgå som en del af den arkitektoniske helhed 
og ikke sløre visuelt for helhedsindtrykket og detaljeringer i 
facaden.

9.29 Der skal i altanernes udformning, materialitet og farvesæt-
ning være en tydelig sammenhæng til den facade, altanen er 
en del af. Se bilag 4, side 21.

9.30 Altaner mod gaderum må maks have en udkragning på 1,5 
meter i forhold til facaden. Altaner kan være helt eller delvist 
indeliggende. 

9.31 Mod gårdrum må altaner udkrage op til 2 meter i forhold til 
facaden.

9.32 Der kan ikke etableres altaner på hjørner af gadefacader.

9.33 Der må ikke etableres altangange i lokalplanens område.

  Tagetager
9.34 Der kan etableres tagterrasser ovenpå bygningen hvor der 

maks er 4 etagers bebyggelse. Der må etableres drivhuse på 
tagterrasser såfremt de trækkes tilbage fra facaden. Der kan 
ikke etableres tagetage ovenpå den 5. etage. 

9.35 Ved tagetager skal værn indgå som en naturlig del af fa-
caden. Alternativt kan værn trækkes tilbage så det ikke er 
synligt fra terræn. Værnets farve og materialitet skal have 
referencer til facaden. 

  Tekniske installationer
9.36 Der må kun opsættes udvendige antenner efter en samlet 

plan med formål at placere disse på enkelte og centrale ste-
der. 

9.37 Paraboler må kun opsættes på gårdfacaderne.

Altaner kan være dybere end 1,5 meter, 
hvis de opføres med en indeliggende an-
del (minimum den andel der overstiger 
1,5 meter). 

Bygningskroppens hjørner må ikke slø-
res af større påsatte elementer som ek-
sempelvis altaner.

Glanstal 30, jf. Teknologisk Instituts 
prøvningsmetode ISO 2813, 1994.
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9.38 Der kan opsættes solceller, solfangere o. lign. anlæg, såfremt 
disse integreres i bygningens gårdfacade eller tagflade uden 
fritstående, synlige konstruktioner.

  Solceller og solfangere på tagflader skal integreres på føl-
gende måde:

  -Aluprofilerne/rammerne skal have samme farve som selve 
panelerne og samme farve som taget.

  -De skinner og beslag som solcellerne fæstnes til taget med 
må ikke være længere end panelernes udstrækning.

  -Solcellerne/solfangerne skal placeres hensigtsmæssigt på 
tagfladen.

  -På flade tage må solcellerne opsættes på stativ. Siderne på 
stativet skal være lukkede, så stativet ikke er synligt.

  -Solcellerne/solfangerne på tage må ikke være synlige fra 
omgivelserne.

9.39 Tekniske bygningsdele som for eksempel elevatorer, ventila-
tion, solfangere, klimaanlæg, med videre skal indeholdes i 
bygninger eller på anden måde indgå som en integreret del 
af bygningens arkitektur.

§ 10 Skilte

10.1 Der må kun skiltes med forhold der omhandler personer  
 eller virksomhed på den pågældende ejendom. 

 Facadeskilte
10.2  Skilte skal bestå af løse enkelte bogstaver, logos og lign. og 

må generelt ikke overstige en højde på 40 cm, eller som 
mindre pladeskilt, som ikke overstiger 0,2 m2

10.3 Skilte skal tilpasses bygningens arkitektur og skala og følge 
facadeopdelingen, samt følge opdelingen af vinduer, døre 
og porte for at give et bedre helhedsindtryk og oplevelse af 
bygningens karakter. Skilte, der spænder over flere fag, bør 
tilpasses facadens lodrette og vandrette delinger. De må ikke 
stikke op over vinduesoverkanter, dække vandrette gesimser 
eller bånd og lignende. 

10.4 Udformning og placering af skilte på samme facade skal 
samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. 

  Udhængsskilte
10.5 Der tillades som udgangspunkt maksimalt ét udhængsskilt 

pr. virksomhed. Har en virksomhed en facadelængde over 
10m, kan der etableres to udhængsskilte. Flagstang og vim-
pel regnes for udhængsskilt. 

10.6 Udhængsskilte må have en størrelse på op til 0,5m2 og ingen 
side må overstige 0,8m. Skilte skal placeres under gesims 
eller anden form for etageadskillelse.  Fra underkant af skilt 
til terræn skal der være en frihøjde på min. 2,4m. De må 
maksimalt række 1m ud fra facaden og minimum 1m fra 
kørebanekant. 

Der kan eksempelvis anvendes murkro-
ne på byggeriet så solfangere/solceller 
ikke kan ses fra terræn. 
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10.7 Udhængsskilte med lys skal udføres med indvendig belys-
ning, så kun teksten og eventuelt symbol eller logo fremstår 
svagt lysende.  

  Bannere og digital skiltning
10.8 Der må ikke opsættes signboards, lysaviser, reklameskilte el-

ler lignende elektronisk skiltning.

10.9 Bannere på facaden kan ikke godkendes.

  Lysskilte og belysning af skilte
10.10 Lysskilte skal etableres enten som enkeltbogstaver med bag-

udrettet lys på facaden eller som spotbelyst skilt.

10.11 Ved spotlamper skal placeringen være målrettet skiltningen. 
Lys og spotlamper skal underordne sig bygningen og være 
udført i materialer og farver, der er neutrale, i forhold til 
facaden de opsættes på. Spots må kun belyse skiltet og ikke 
resten af facaden. 

§ 11 Ubebyggede arealer

11.1  Langs veje og pladser nyplantes træer med placering i prin-
cippet som vist på kortbilag 2. Træerne skal placeres sym-
metrisk omkring vejen og fremstå med naturlige trækroner, 
og må derfor ikke stynes eller formklippes.

11.2 Den sammenhængende beplantning i lokalplanens sydøst-
lige hjørne markeret på kortbilag 2, skal bevares. Der kan om 
nødvendigt ske udtynding i beplantningen. 

11.3 De på kortbilag 2 viste bevaringsværdige træer skal bevares. 
Der må under anlæg og byggearbejdet ikke foretages hand-
linger som kan beskadige eller ødelægge disse træer eller 
væsentligt forringe deres levevilkår. 

11.4 Træer med bevaringsværdig træplacering som vist på kortbi-
lag 2 kan om nødvendigt fjernes. Dog skal der ske genplant-
ning på samme placering.  

11.5 Parkeringslommerne syd for Rambalen skal afskærmes af 
hækbeplantning i en højde af maks 0,8 meter. 

11.6 Ramblaen som vist på kortbilag 2 skal etableres som et grønt 
areal. Arealet kan nedsænkes og anvendes til forsinkelse af 
regnvand. 

  Den centrale del af Ramblaen omkring Ridehallen kan etab-
leres med belægning der understøtter bygningens funktion.

11.7 De på kortbilag 2 markerede friarealer må kun anvendes til 
rekreative formål. Der må etableres mindre befæstelser i for-
bindelse med områdets anvendelse til rekreative formål.

Gravning, byggeri og materialeoplag 
skal ske uden for drypzonen af et beva-
ringsværdigt træ, se illustration herover.

Ved ønske om at fælde eller udtynde 
en bevaringsværdig beplantning, skal 
der forud indhentes dispensation fra 
Randers Kommune. Ved dispensation 
vurdere Randers Kommune hvilken art, 
der skal erstatte det fældede træ/den 
udtyndede beplantning. Foryngelse og 
erstattende beplantning skal ske ud fra 
en helhedsbetragtning.

Med principiel placering i §11.1 menes, 
at træerne kan flyttes få meter ift. kort-
bilag. Træerne skal dog placeres sym-
metrisk over vejmidten.
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Opholdsarealer
11.8 Der skal etableres udendørs opholdsareal til etageboligerne 

svarende til 50% af boligens etageareal heraf skal mindst 
15% udgøres af fælles opholdsarealer. 

  Til erhverv skal der etableres udendørs opholdsareal svaren-
de til mindst 10% af erhvervsvirksomhedernes etageareal.

  
11.9 De fælles opholdsarealer skal etableres på terræn. Udendørs 

opholdsarealer må som supplement hertil også etableres på 
altaner, tagterrasser og lignende, når de er placeret og ind-
rettet til formålet.

Gårdrum
11.10 Gårdrum i delområde II skal fremtræde som grønne arealer, 

og må ikke benyttes til parkering.

11.11 Gårdrum skal indrettes, så de indbyder til ophold, leg og 
aktivitet. 

11.12 Gårdrum skal friholdes for bebyggelse og overdækninger.

11.13 Det indre gårdrum i hovedbygningen skal bibeholdes be-
fæstet og beplantet som i den nuværende udformning med 
græsklædte plæner og de store hestekastanjetræer. 

  Gårdrummet må ikke benyttes til parkering eller udendørs 
oplag og der må ikke opstilles renovationsbeholdere el. lign. 

11.14 Der må ikke opsættes skilte på ubebyggede arealer, bortset 
fra mindre henvisningsskilte med færdselsmæssige formål  
ved indkørslen til området. Skilte må ikke være større end  
0,4 x 1,0 m, og ikke placeres højere end 1,0 m over jorden.

11.15 Der kan etableres regnvandsbassiner og regnvandsbede med 
tilhørende anlæg indenfor delområde I jf.§ 7.5.

11.16 Der kan i gårdrummene inden for delområde II etableres LAR-
anlæg, såfremt de bidrager til og understøtter områdets re-
kreative værdi.

11.17 Der kan etableres regnvandsbede som rekreative elementer 
på fælles opholdsarealer, herunder på torve og pladser i de-
område I og II.

  
  Kantzoner
11.18 Langs bygningens facader skal kantzonerne afspejle byg-

ningens anvendelse. Designmanualen i bilag 4 angiver ek-
sempler på hvordan kantzonen bearbejdes for anvendelse til 
henholdsvis boligformål og butiksformål.

11.19 Kantzoner skal indrettes med inventar, cykelparkering, plan-
ter, buske eller træer eller andet, som vurderes at under-
støtte bylivet i det tilgrænsende byrum.

N

A1 | 1:1000

SITUATIONSPLAN

Parkeringslommer med afskær-
mende beplantning 

Beplantning omkring parkeringslom-
merne  jf § 11.5 kan eksempelvis bestå 
af Surbær, Solbær, Ribs, Pil og Fliget 
Kranstop. 
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11.20 Hvor kantzoner ikke har fast inventar, skal kantzoner marke-

res med belægningsskifte eller ved anden bearbejdning af 
belægningen.

§ 12 Grundejerforening

12.1 Bestemmelser om grundejerforeninger videreføres fra Lokal-
plan 359 Randers Kaserne.

§ 13 Forudsætninger for ibrugtagning

13.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

 At   de i § 5 nævnte veje og stier som er adgangsgivende for byg-
gefeltet er etableret.

 At de i § 5 nævnte parkeringspladser er etableret i tilknytning 
til den enkelte bebyggelse.

 At  den i § 6 nævnte signalregulerede vejadgang fra Mariagervej 
er etableret.

 At  det i § 7 nævnte nedgravede affaldscontainere er etableret.
 At de i § 11 nævnte fælles opholdsarealer og alletræer i tilknyt-

ning til byggefeltet er etableret.

§ 14 Ophævelse af lokalplan

14.1 Med den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagel-
se af denne lokalplan ophæves Lokalplan 359 for den del af 
lokalplanområdet, der er omfattet af nærværende lokalplan 
med undtagelse af §10 om grundejerforeninger. 

  

§ 15 Vedtagelsespåtegninger

Forslag til Lokalplan 709 er godkendt af Randers Byråd den 15.06. 
2020.

Torben Hansen   Jesper Kaas Schmidt
Borgmester    Kommunaldirektør

Lokalplan xxx er endeligt vedtaget af Randers Byråd den xx.xx 201x.

Torben Hansen   Jesper Kaas Schmidt
Borgmester    Kommunaldirektør

Lokalplan 359 (markeret med gul) afly-
ses for den del der omfattes af lokalplan 
709 (markeret med rød afgrænsning) 
med undtagelse af bestemmelser om 
grundejerforeninger.

Bestemmelserne om grundejerforening 
i lokalplan 359 opretholdes og vide-
reføres. Det er derfor bestemmelserne 
i Lokalplan 359 §10 der er gældende 
vedrørende grundejerforeninger. 
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KORTBILAG 1, Afgrænsning og delområde
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ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

OVERORDNET PLANLÆGNING

Beskyttelse af grundvandet
Der er ikke grundvandsinteresser indenfor lokalplanens område.

Natura 2000-områder
Der er ingen Natura 2000-område inden for/i nærheden af lokalpla-
nområdet, og det vurderes, at planen ikke påvirker Natura 2000-om-
råder væsentligt.
Der er ingen Ramsar-områder i nærheden. 

Bilag IV-arter
Der er ikke fundet bilag IV-arter nær lokalplanens område, og det an-
søgte vurderes ikke at have nogen betydning for bilag IV-arter.
Hvis der ved gennemgang af de gamle bygninger findes tegn på yng-
lende 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. 

KOMMUNEPLANEN
Lokalplanen er omfattet af rammeområde 1.07.BE.1 i Kommuneplan 
2017. Området er udlagt til bolig og erhvervsområde samt offentlige 
formål. Rammen giver mulighed for, at der kan etableres virksomhe-
der svarende til miljøklasse 1-3. Derudover er der øvrige bestemmel-
ser om, at der ved opførelse af boliger, plejehjem og døgninstitutioner 
ikke må være miljømæssige konflikter til anvendelse af naboarealer. 
Deklaration eller lokalplan skal sikre dette. 

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.
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, vi-
ser at støjniveauet fra banen maksimalt bliver 70dB(A) ved nærmeste 
bolig ved gennemførelse 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.
Den eksisterende lokalplan udlægger desuden arealet til støjfølsom 
anvendelse. Der ændres ikke på anvendelsen i den nye lokalplan, 
men boligantallet hæves.  Der tilføjes med denne rammelokalplan 
mulighed for bebyggelse i delområde IV (hangargrunden) hvilket 
er tættere på skydebanen end boligerne i lokalplan 359. Dog viser 
støjberegningerne, der ligger til grund for den gældende miljøgod-
kendelse, at hangargrunden ikke påvirkes med mere end 70db. Det 

Rammekort med markering af 
lokalplanområdet.
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forudsættes, at støjkravet er overholdt når der er sikret tilstrækkelig 
støjdæmpning ved skydebanen.

Tillæg til kommuneplanen 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne  
i Kommuneplan 2017, hvad angår det maksimale etageantal og be-
byggelsesprocenten. 
For at opnå en variation i arkitekturen gives der mulighed for at etab-
lere bebyggelse i op til 5 etager. Bebyggelsens højde holder sig under 
de 16 meter som den eksisterende lokalplan og kommuneplan fore-
skriver for området.
Der er derfor udarbejdet Tillæg 53 til Kommuneplan 2017. Med kom-
muneplantillægget ændres højdebestemmelserne fra maks 4 til maks 
5 etager og bebyggelsesprocenten fra maks 40% til maks 65% for det 
pågældende område.
Tillægget ændrer ikke på områdets anvendelse. 
Kommuneplantillægget offentliggøres samtidig med denne lokalplan.

Kystnærhedszonen
Området ligger indenfor den bynære del af kystnærhedszonen, men 
er omkranset 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 
betydning for området og hvis den kan fortælle om byggeskik, arkitek-
tur og kulturhistorie. Udpegning som bevaringsværdig gælder alene 
bygningens ydre udformning.
Det er Randers Kommune, der har ansvaret for de bevaringsværdige 
bygninger, og kommunen kan udpege bygninger som bevaringsværdi-
ge i kommuneplanen eller udarbejde bevarende lokalplaner til sikring 
af bygningerne. 
Randers Kommune har udpeget bygninger med en SAVE-registrering 

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
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på 1-4 som bevaringsværdige. 
I forbindelse med udgivelse af Kommuneatlas Randers 2000 er alle 
bygninger i lokalplanområdet bevaringsregistreret efter SAVE meto-
den. Denne registrering er fra 1999 og indarbejdet i lokalplan 359 
for området. Hele området 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 jf. kortbilag 2 og 3 er:

Bygning b: 
Eskadronvej 6, Regimentvej 1, 2, 3, 10 og 16 - bevaringsværdi 2

Bygning c: 
Kavalerivej 1- bevaringsværdi 4

Bygning d: 
Dybbølvej 9 - bevaringsværdi 4

Bygning e:
Eskadronvej 10,12, 14 og 16 - Bevaringsværdi 3

Bygning f: 
Kavalerivej 5 - bevaringsværdi 4

Bygning g: 
Dannevirkevej 20 - Bevaringsværdi 4

Ovennævnte er derfor sikret i denne lokalplan idet de kun må nedri-
ves, ændres eller ombygges med tilladelse fra Randers Kommune i 
hvert enkelt tilfælde. 
Ifølge kapitel 5 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger 
og bymiljøer 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.

Detailhandel
Idet lokalplanen muliggør butikker, skal der ifølge planlovens § 16 
stk. 6 gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder 
den eksisterende bebyggelse i området, opholdsarealer og trafikale 
forhold. 

Ifølge den eksisterende lokalplan 359 må det samlede areal for bu-
tikker ikke overstige 4.250 m2 i lokalplanens område. Heraf kan der 
etableres butikker der forhandler særlig pladskrævende varegrupper 
med et samlet areal på maksimalt 3250 m2 og en butiksstørrelse for 
den enkelte butik på max. 1500m2.
Der kan etableres specialiseret udvalgsvarehandel i direkte tilknyt-
ning til områdets kulturelle og offentlige aktiviteter. Disse udvalgs-
butikker må enkeltvis ikke overstige 200 m2 med et samlet areal på 
1000 m2.
Der kan ikke etableres dagligvarebutikker i området. 
Ovennævnte bestemmelser vedrørende butikker videreføres i lokal-
plan 709. Der sker således ikke ændringer i bestemmelserne om 

Randers Kommune side 33

Forslag til Lokalplan 709
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING



detailhandel, udover at Lokalplan 709 er mere præcis omkring pla-
cering af udvalgsvarebutikkerne, som skal placeres langs Ramblaen. 
Muligheden for detailhandel og butikker skal være med til at sikre en 
levende ny bydel. Detailhandel vil indgå som en integreret del af den 
nye bydel og vil samles langs Ramblaen som ligger centralt i området.

De 1000 m2 til specialiseret udvalgsvarehandel som videreføres fra 
lokalplan 359 fordeles indenfor delområde II i lokalplan 709. Hvis 
det skal være muligt at etablere butikker til udvalgsvarehandel i byg-
gefelt 1,2 og 4 skal det dokumenteres at der er et behov.

Områder med mulighed for detailhandel og butikker vejbetjenes via 
et nyt lysreguleret kryds fra Mariagervej.  Det vurderes, at trafikken 
til og fra områdets butikker kan afvikles på en hensigtsmæssig måde, 
og at området vil være tilgængeligt for alle trafikanter, herunder også 
gående og cyklende. 

Lokalplanen stiller krav til antallet af parkeringspladser, skiltning 
mv., i forbindelse med butiksformål. Parkering skal ske i tilknytning 
til funktionen indenfor en rimelig gåafstand. Der kan efter konkret 
vurdering ske dobbeltudnyttelse af parkeringsarealer der er tilknyttet 
funktioner der anvendes forskudt tidsmæssgt - eksempelvis kan bo-
liger dele p-plads med kontorerhverv jf. lokalplanens bestemmelser.

Produktionserhverv
Randers kommune har ikke fastlagt retningslinjer med udpegning af 
beliggenheden af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal 
være forbeholdt produktionsvirksomheder og tilhørende konsekvens-
områder iht. planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 23 og nr. 24.
Det forventes ikke at det berørte rammeområder – eller dele heraf 
– vil indgå i en fremtidig planlægning for områder forbeholdt produk-
tionsvirksomheder. 
Lokalplanen får derfor ikke betydning for implementeringen af plan-
lovens bestemmelser om produktionsvirksomheder.

EKSISTERENDE LOKALPLANER OG SERVITUTTER

Eksisterende lokalplaner 
Området er omfattet af eksisterende lokalplan 359 for Randers 
Kaserne, som delvist aflyses når denne lokalplan offentliggøres 

endeligt.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, 
der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Randers Kommune 
tager ikke ansvar for ledninger, servitutarealer mv. der fremgår om-
trentligt af lokalplanens kortbilag 2. 

Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler og ledninger er 
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordar-
bejder påbegyndes. 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der udarbejdet en 
servitutredegørelse. Følgende tinglyste er indarbejdet i lokalplanens 

Randers Kommune side 34

Forslag til Lokalplan 709
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lokalplan 359 (markeret med gul) afly-
ses for den del der omfattes af lokalplan 
709 (markeret med rød afgrænsning) 
med undtagelse af bestemmelser om 
grundejerforeninger.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering



parkeringskapacitet: 

Dok. nr. 12.06.2015.100647. 
Tinglyst d. 12.06.2015.
Tinglysningen omhandler brugsret for ejeren af ejendommen matr. 
nr. 536x Randers markjorder (”Hovedbygningen”) til brug af i alt 
165 parkeringspladser på kasernen. De 65 parkeringspladser ligger 
i umiddelbar tilknytning til Hovedbygningen. De øvrige 100 pladser 
skal så vidt muligt anvises i umiddelbar nærhed af hovedbygningen. 
Beliggenheden af de 100 parkeringspladser kan af ejeren af ”Kaser-
nen” ændres med 6 måneders varsel ændres, såfremt dette er hen-
sigtsmæssigt for udviklingen af Kasernen jf. pkt. 1.4 i tinglysningen.

Servitutten opretholdes, de den ikke er i strid med lokalplanen, idet 
der er taget hensyn til parkeringspladserne til hovedbygningen. 

ØVRIG PLANLÆGNING

Spildevandsplan
Lokalplanområdet er beliggende inden for den godkendte spilde-
vandsplan, benævnt spildevandsplanområde O55. Område O55 er 
udlagt til fælleskloakeret område med begrænset afledningsret for 
regnvand på maksimalt 400 l/sek.

I forbindelse med gennemførelse af lokalplanen skal området sepa-
reres således, at regnvand og spildevand holdes adskilt i hvert sit 

Rids fra tingbogen - viser de 65 par-
keringspladser der ligger i umiddelbar 
nærhed til hovedbygningen.
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ledningssystem frem til tilslutning til offentlig ledning. 

Grundejeren skal udføre nyt regnvandssystem, der tilsluttes til afsat 
stikledning fra Mariagervej ved områdets sydvesthjørne. 

Fra hele kasernens område må maksimalt afledes regnvand med 400 
l/sek., hvilket svarer til en afledningskoefficient på 0,16. Aflednings-
retten på 400 l/sek. fordeles forholdsvis efter grundstørrelse ved ud-
stykning. På grund af den begrænsede afledningsret kan det vise sig 
nødvendigt at etablere regnvandsbassin og afløbsstyring i lokalplan-
området inden tilledning til det offentlige system.

Varmeplan
Området er udlagt med kollektiv varmeforsyning.

MUSEUMSLOVEN
Arkæologiske interesser
Museum Østjylland oplyser, at der er registreret fortidsminder inden-
for og i nærheden af lokalplanområdet.

Der er især tale om gravhøje. Umiddelbart vest for området er der 
registreret en gravhøj (-15), og nord for er der yderligere fire grav-
høje (-10, -11, -13 og -14). Den ene blev undersøgt i slutningen af 
1800-tallet, og indeholdt en særdeles rigt udstyret kvindegrav fra 
vikingetiden. Endvidere har museet undersøgt en mindre fladmarks-
gravplads fra vikingetiden (-119). I forhold til bebyggelsesspor, så 
skal det nævnes, at der i byggefelt 6 er undersøgt bopladsspor fra æl-
dre jernalder (-139) i forbindelse en arkæologisk forundersøgelse for 
udfor byggeri. Endvidere er der registreret bebyggelse fra bronzealder 
og ældre jernalder i nærheden af lokalplanområdet (-46, og -78).

Den nære beliggenhed til kendte fortidsminder og topografien på et 
fladt plateau for foden af et bakkedrag, der rejser sig mod nord og 
øst, indikerer, at der kan være spor efter hidtil uregistrerede fortids-
minder i det aktuelle lokalplanområde. De eventuelle fortidsminder er 
beskyttet af museumslovens § 27.

Museum Østjylland anbefaler, at der foretages en arkæologisk for-
undersøgelse af det berørte areal (friarealerne imellem bygningerne) 
inden anlægsarbejdet påbegyndes. Dermed kan det konstateres, om 
der er fortidsminder, og omfanget kan blive afdækket med henblik på 
en egentlig undersøgelse. Dette for at anlægsarbejdet ikke skal for-
sinkes unødigt af en arkæologisk undersøgelse. Byggefelt 6 er frigivet 
til byggeri fra museets side.
Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder i form af 
arkæologiske genstande eller anlæg, skal der i henhold til Museums-
loven § 27, stk. 2 ske standsning af anlægsarbejdet, i det omfang 
det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Mu-
seum Østjylland 

MILJØBESKYTTELSESLOVEN
Jordforurening
Lokalplanområdet er af Region Midt kortlagt på Vidensniveau 1 og 2 
med lokalitets nr. 731-0200.
Kortlægningsgrundlaget er gamle underjordiske tanke, slaggedepone-
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ring – gasværksslagge, blyforurening fra nedlagt skydebane.

Ved ændret arealanvendelse til følsom anvendelse kræves en §8 til-
ladelse jf. Jordforureningsloven, idet det skal vurderes om bygge- og 
anlægsarbejdet samt ændret arealanvendelse har skadelig virkning 
på mennesker, grundvand, overfladevand eller internationale natur-
beskyttelsesområder.

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 anmeldes med minimum 1 prøve 
pr. 30 t, med mindre der foreligger en godkendt jordhåndteringsplan.

ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

Udbygningsaftale
I forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan har By i Byen 
ApS frivilligt anmodet om at indgå en udbygningsaftale med Randers 
Kommune om etablering af et ny signalreguleret lyskryds hvor Mari-
agervej skærer Lucernevej. 
Det nye signalregulerede kryds har til formål at sikre trafikafviklingen 
på Mariagervej til og fra Kasernen. 
Udbygningsaftalen er lavet på baggrund af de ekstra byggemulighe-
der der gives med denne lokaplan på Kasernen. Udbygningsaftalen 
offentliggøres samen med planforslagene. 
Det signalregulerede kryds skal påbegyndes, så det kan være færdig-
gjort, inden der kan udstedes Ibrugtagningstilladelse til boliger i byg-
gefelt 3 & 5, som Rammelokalplan 709 udløser byggeret til.

TILLADELSER FRA RANDERS KOMMUNE
• Opførelse af nye bygninger og jordflytning kræver forudgående 

byggetilladelse og tilladelse til jordflytning fra Randers Kom-
mune.

• Ved ændret arealanvendelse til følsom anvendelse kræves en §8 
tilladelse jf. Jordforureningsloven

• Ved ædringer af bevaringsværdig bebyggelse
• Veje og stier: Vejprojekter for nyanlæg, herunder tilslutninger til 

eksisterende vejnet, ændringer osv., skal godkendes af Randers 
kommune, inden arbejdet kan igangsættes.

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER
• Trafiksikkerhed: Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives 

tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig 
betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. Færdselslo-
ven.

MILJØVURDERING AF PLANFORSLAG

Afgørelse vedr. miljøvurdering
Der er foretaget en screening af planforslagene i henhold til § 8, stk.
2, i miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og pro-

 

 

 
BYUDVIKLING VED MARIAGERVEJ - TRAFIKLØSNINGER 11

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

 

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. 

Principskitse af firebenet kryds ved 
Lucernvej som udbygningsaftalen om-
handler.
Skitsen er udarbejdet af COWI i forbin-
delse med teknisk notat af 03.07.2019
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Randers Kommune side 37

Forslag til Lokalplan 709
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING



grammer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse af 25. 
okt. 2018). Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun mil-
jøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning 
på miljøet. 
I screeningen er det derfor vurderet, om planforslagene kan få 
en væsentlig indvirkning på miljøet, på en række forhold som er 
defineret i miljøvurderingsloven, herunder forhold som menneskers 
sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i
lovens Bilag 2. I screeningen er anvendt et skema med en række
miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering jf. lovens §
1, stk. 2, skal omfatte.

Det er vurderet i screeningen, at planforslaget vil kunne medføre væ-
sentlige ændringer i forhold til den gældende situation. På baggrund 
af screeningen er det Randers Kommunes vurdering, at der skal gen-
nemføres en miljøvurdering af planforslaget. 
Som følge heraf, har Randers Kommune udarbejdet en miljørapport, 
der beskriver miljømæssige konsekvenser af de ændringer, der frem-
går af planforslagene.

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen at kunne få væ-
sentlig indvirkning på miljøet og er derfor omfattet af kravet om mil-
jøvurdering. 
Der er udarbejdet en miljørapport, som omhandler:

Trafikafvikling/-kapacitet
Udviklingen af området medfører en trafikmængde på 3.175 bilture 
i døgnet ved fuld udbygning og udnyttelse af de eksisterende bygnin-
ger til erhverv. Det er derfor forvaltningens vurdering, at en realisering 
af (ramme)lokalplanen der giver byggeret på 2 byggefelter samt efte 
følgende planer for de resterende byggefelter vil have væsentlig på-
virkning for det omkringliggende vejnet.

Miljørapporten offentliggøres samtidig med planforslagene
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DESIGNMANUAL

Designmanualen er udarbejdet sideløbende med rammelokalplan 
for Randers Kaserne (nr. 709) og har til formål, sammen med 
rammelokalplanen og kommende projektlokalplaner, at illustrere 
visionen for den fysiske udvikling af Kasernen til en ”by i byen”.

Designmanualen er udarbejdet af Årstiderne Arkitekter, i samarbejde 
med Randers Kommune og Byen i Byen.

I rammelokalplanen er den præcise placering og det maksimale 
antal byggeretsmeter pr. byggefelt defineret. Derudover udlægger 
rammelokalplanen principper for byggefelter, så strukturen i området 
sikres. Designmanualen er et bilag til rammelokalplanen og fungerer 
som et supplement til lokalplanens bestemmelser. 

Designmanualen har til formål at skabe retning og rød tråd i 
udviklingen af området og er derfor et vigtigt redskab for fremtidige 
investorer i og udviklere af byggefelterne og hele Kaserneområdet. Af 
designmanualen fremgår, hvilke ambitioner og forventninger Randers 
Kommune har – både for arkitektur og byrum - i forhold til kommende 
projektlokalplaner og efterfølgende anlægsarbejder i området. 

Manualen er baseret på principper og referencer, som tilsammen 
danner et indtryk af, hvordan området kan udvikles. Der fremgår 
eksempelvis principper for bygningshøjder, forskydningsprincipper i 
facader og variation i højder, kantzoner, materialer, vejprincipper m.m. 
Manualen er således et fleksibelt dialogværktøj, hvor referencebilleder 
illustrerer muligheder.

Når projektlokalplanerne skal udarbejdes, vil designmanualen bruges 
til at kvalificere det påtænkte byggeri og de offentlige uderum. 

Designmanualen er overordnet set opdelt i 3 hovedafsnit. Første afsnit 
omhandler eksisterende og kommende nybyggeri i Kaserne-området, 
og andet afsnit adresserer udenoms arealerne i dette område - byrum 
og landskab. Tredje afsnit omhandler Hangargrunden. 

Under hvert underafsnit beskrives formålet - hvad er intentionerne 
og tankerne bag. Disse omsættes til mere konkrete principper, som 
beskriver, hvordan formålet kan indfries.

Forord
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Kasernen skal være en ”by i byen”, hvor man bor, hvor der arbejdes - 
handles og leves. Sammensætningen af funktioner, den eksisterende 
arkitektur og historie, tilsat nye bygninger og nutidig arkitektur, 
skaber en by i byen. I området skal der være en stemning, atmosfære 
og funktioner, der gør området unikt, og som tiltrækker folk fra byen, 
oplandet mm.

Visionen er at skabe nogle helt særlige boliger og erhvervslejemål 
- ved en kombination af unik beliggenhed og fastholdelse af en 
eksisterende bygningsmasse med historie - på en måde, der sætter 
de mennesker, der skal bruge og bo i bygningerne eller området, i 
højsædet. 

Der bevares og videreudvikles en stærk og attraktiv arkitektonisk 
helhedsvirkning, som bygger videre på de karakteristiske træk ved 
Randers Kaserne; den stramme grid-baserede bebyggelsesplan, 
de grønne indre gårdrum i de firkantede karreer, bygningernes 
proportioner, den markante træbevoksning langs de interne veje samt 
sammenhængen med det tidligere øvelsesterræn. 

Visionen er en pulserende bydel, der giver velgennemtænkt plads 
til såvel boliger, erhverv og kultur. Kasernen skal ikke ”bare” være 
en kontor-by eller ”bare” være et boligområde men skabe rammer 
om den mangfoldighed, der kendetegner et rigtigt bymiljø. Byens 
rytme bliver til i spændingsfeltet mellem nyt og gammelt, tradition 
og innovation. Synergierne opstår, når mange menneskers forskellige 
færden dagligt krydser rundt i kvarteret. 

Området skal fremstå som en helhed, samtidig med at den nye 
bebyggelse udformes med et nutidigt formsprog.

Vision



Randers Kaserne

Randers Kommune side 5

DESIGNMANUAL

Eksisterende bebyggelse
Den oprindelige Kaserne stod færdig i 1940, i slutningen af den 
nyklassicistiske bølge i dansk arkitektur, hvis principper om stramme 
geometriske linjer, symmetri og gentagende rytmer går hånd i hånd 
med den disciplin og funktionalitet, der må høre et militært anlæg 
til. De nyklassicistiske og militære træk er tydeligt synlige i de 
eksisterende bygninger, både i anlæggets rationelle grid-opbygning, de 
retvinklede felter, men også i facadernes udformning, hvor vinduerne 
holder stramme linjer i faste rytmer, både vertikalt og horisontalt.

I detaljerne ses et stort fokus på indramning, både af vinduer, men 
også af andre åbninger i facaderne, som f.eks. porte. Materialiteten 
er præget af gedigne og traditionelle materialer, som røde teglsten 
og vingetegl, med en variation i detaljeringen, i fx gule tegl og 
hvidmalede lysninger.

På bygnings-niveau opleves de enkelte bygninger som helstøbte 
enheder, med gennemgående facadeprincipper, materialer og linjer. 
Hver bygning er opbygget om en intern symmetri. Materialevalg og 
overordnede principper går igen for hele anlægget og bidrager til, at 
området opleves som en helhed.

Ved at videreføre udvalgte dele af disse principper, samt fortolkninger 
heraf, er det ambitionen for den nye bebyggelse, at der er tydelige 
spor tilbage til og forankring i områdets historie. De efterfølgende 
afsnit vil specificere nogle rammer for nyt byggeri, der sikrer dette.

Den stramme geometriske opbygning af det eksisterende 
anlæg ses tydeligt fra luften.

Karnapmotiver

Skift i bygningshøjder

Markering af hjørner Store portgennemgange

Sammensatte byrum - stor og lille skala Skift i bygningshøjder
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Eksisterende bebyggelse
Landskabsrum langs Ringboulevarden

De eksisterende landskabsrum langs Ringboulevarden fremstår 
karakteristisk for Kaserneområdet, med store græsarealer beplantet 
med store fuldkronede træer. I den kommende bydel bliver disse 
landskabsrum værdifulde grønne parkarealer, der kan bruges til 
mange forskellige former for aktivitet. De bør derfor bevares i vid 
udstrækning som de fremstår i dag, med kun mindre ændringer. 
Såfremt der etableres parkering, bør dette gøres i græsarmering. Hvis 
der opstår behov for at fælde træer i forbindelse med etablering af 
planen, bør disse genplantes i samme type som eksisterende træer, 
og med tiden gives samme udtryk. De eksisterende landskabsrum langs Ringboulevarden
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Eksisterende bebyggelse
Omdannelse af eksisterende bebyggelse

Ved indgreb i eksisterende bevarede bygningsmasse bør der i vid 
udstrækning tages hensyn til det oprindelige udtryk. De bevarede 
kasernebygninger skal fortælle historien om området og bør 
hovedsageligt stå som oprindeligt opført, med kun mindre afvigelser. 
Dette fordrer, at der ved renovering benyttes materialer, der i udtryk 
og farve er nært beslægtet med de oprindelige anvendte materialer.

Der skal tages hensyn til proportioner, materialer, farvesætning, 
opdelinger, udsmykninger, påhæftede bygningsdele osv., i 
omdannelsen af de eksisterende bygninger, og ændringer må kun ske 
jf. lokalplanens bestemmelser herom.

Hver bygning på Kasernen er opført med vinduer med en særlig 
sprossering. Denne sprossering bør videreføres ved skift af vinduer, 
ligesom de bør fremstå i den originale farve. Der bør, på hver enkelt 
bygning, ikke være skiftende farver af vinduer.

Saddeltaget er et karakteristisk element på de gamle bygninger. Der 
kan arbejdes med ovenlys i et begrænset omfang, og det er vigtigt, at 
tage bevarer udtrykket af store flader i vingetegl.

Den bevarede ridehal vil skifte funktion og kan derfor i højere grad 
være genstand for en transformation, der skaber en afvigelse fra det 
oprindelige udtryk. Disse indgreb skal foretages med respekt for de 
proportioner, der allerede ses i bygningen. F.eks. må det forventes, 
at der er behov for at åbne facaderne væsentlig mere op. Dette kan 
f.eks. være portåbninger i en bredde af de eksisterende vinduer, med 
en materialitet, der ikke er fremmed for bygningen eller Kasernen – 
f.eks. træ. I lighed hermed kan det umiddelbart ikke forventes, at 
der er grund til at gøre indgreb i taget, ud over istandsættende eller 
opgraderinger af forældede vinduesløsninger, hvorfor det bør bevares 
intakt.

Gennemgående for de eksisterende bygninger er en stram 
struktur i facadearkitekturen, en taktfasthed, rigiditet og rytmik, 
bl.a. i placeringen af vinduer, samt et meget synligt saddeltag i 
vingetegl. Denne karakter bør ved enhver transformation under alle 
omstændigheder bevares.

De markerede bygninger er i den fremtidige plan bevaret.

Hovedbygningen

Ridehallen

Facaden på Ridehallen kan åbnes op, men med respekt for 
den eksisterende rytme af vinduer.

Eksisterende port i træ. Eksempel på renovering ved 
portåbning.
Centralværkstedet, Aarhus

Formålet
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Alle ændringer i bevaringsværdig bebyggelse skal ske jf. lokalplanens 
bestemmelser herom.

Den primære metode ved indgreb i eksisterende bygninger bør være 
en restaurering med henblik på tilbageførsel til oprindeligt udtryk. 
Dette gælder særligt materialevalg (herunder røde tegl og - vingetegl), 
vinduessprossering og farvesætning (herunder farve på vinduer).

Der bør ikke foretages store indgreb i tage.

Principper

Eksisterende bebyggelse
Omdannelse af eksisterende bebyggelse
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NBebyggelsesplan

Situationsplan af den fremtidige plan for området

Byggefelt 4

Byggefelt 1

Stiforbindelse til det gamle 
øvelsesterræn

Den gamle ridehal

Byggefelt 5

Byggefelt 2

Byggefelt 6

Byggefelt 3



Hangargrunden

Kasernen
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Bebyggelsesplanen tager udgangspunkt i Kaserneområdets stramme 
symmetriske opbygning. Der bevares en del af de eksisterende 
Kasernebygninger, og området fortættes af 6 nye Karréstrukturer. Den 
gamle ridehal, som ligger centralt i området, bevares og vil ligge i den 
”rambla”, som skabes af de nye karréer. 

Udendørs ophold kommer til at foregå i karréernes gårdarealer og 
på Ramblaen, mens trafik og parkering håndteres i det grid-lignende 
net af veje. Derudover er der fokus på at trække grønne rekreative 
kvaliteter fra øvelsesterrænet ind i området for at skabe og understrege 
områdets direkte og nære forbindelse til natur.

På et byplans-niveau vil den nye bydel, i sin organisering i vejnet 
og byggefelter, videreføre Kaserne- anlæggets grid-opbygning og 
stramme geometri. Området vil fortsat være præget af retvinklede 
karréstrukturer og lineære vejforløb. Centralt for den nye bebyggelse 
vil være en ny rambla øst/vest med Ridehallen i centrum, lige som 
den gamle smukt bevarede Hovedbygning er områdets anker i bunden 
– den sydlige del.

På Hangargrunden er naturen og det grønne element mod nord et 
centralt virkemiddel og grundlag for den fremtidige plandisponering.  
Området skal danne adgang og overgang for beboere og besøgende fra 
kasernen til fælleden, og det er vigtigt, at området disponeres ud fra 
de forudsætninger, således det har et grønt præg og ikke privatiseres.

De offentlig rum dannes mellem bygningerne. 
Gårdrummene har semioffentligkarakter grundet 

gennemgangen.

Øvelsesterrænnet mod nord er 
Hangargrundens flade. Det trækkes 

igennem og omkring rækkehusene og 
med ind i karréernes gårdrum.

Den stramme opbygning fra Kasernen videreføres i den 
fremtidig bebyggelsesplan.

BF 1
BF 2

BF 3

BF 4 BF 5
BF 6

Den stramme struktur brydes af blødere 
bevægelsesmønstre, der tillades ved gennemgang 

gennem gårdrumene.

Bebyggelsesplan
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Tre typer byrum

Hovedidéen er at bevare, forstærke og videreføre de formelle og 
stramme, symmetriske grønne elementer, som i dag kendetegner 
Randers Kaserne, og samtidig skabe en direkte forbindelse til det 
naturlige og selvgroede landskab mod nord - det gamle øvelsesterræn. 
I bebyggelsen dannes overordnet set tre typer byrum.

Den nærliggende natur fra det tilstødende øvelsesterræn vil blive 
trukket ind i og supplere det kultiverede i indretning og beplantning af 
gårdrummene i boligkarréerne. Her mødes de to landskabstypologier, 
bl.a. i kontrasten mellem høje græsser og klippede.

De gaderum, der dannes af bebyggelsen, danner i sig selv rum 
for parkering. Her placeres træerne på linje langs vejstrøg og 
parkeringspladser med reference til ramblaens park-karakter. På 
den anden side af fortovet, mod bygningerne, vil gårdrummets mere 
brogede og organiske karakter være synlig og danne ramme om mere 
private haverum, cykelparkering mv.

Centralt - omkring den bevarede Ridehal - dannes et gennemgående 
strøg, som en allé eller et paradeforløb langs Hestestræde – Ramblaen, 
der orienterer sig øst - vest.  

Ramblaen vil tage inspiration fra ”den franske have”, med ordnede 
linjer og rette stiforløb - et offentligt rum, med vægt på at give kvalitet 
for dem, der bebor Kasernen. 

Ramblaen

Gårdrummet

Bebyggelsesplan

Diagram for de grønne rum

Gårdrummet

Grøn korridor mod øst, en del 
af den tidligere lokalplan

Øvelsesterrænnet mod nord 
trækkes med ind i bebyggelsen

Rambla
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Den første typologi tager afsæt i den klassiske by-karré, med ensartede 
etagehøjder, og afspejler de eksisterende volumener på Kasernen. 
Karréen bearbejdes med en variation af åbninger og horisontale 
bånd mv, inspireret af Randers Kaserne i dag, og det er dermed 
detaljeringen, der skaber variationen i facaderne for denne typologi.

Byggefelt 1 & 6 

I denne typologi introduceres de sammensatte volumener, der også 
tager afsæt i de eksisterende bygninger og deres sammensatte 
formsprog. Herved brydes karréens skala ned.

Byggefelt 3 & 4

Den tydelige symmetriopbygning, som er gældende for Randers 
Kaserne i dag, både i sin plangeometri og bygningernes samlede 
formsprog, forstærkes og fortolkes på ny i denne typologi. 

Byggefelt 2 & 5

Randers Kaserne
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Introduktion
Nybyggeriet skal afspejle en moderne tidssvarende arkitektur 
og samtidig udformes med reference og respekt for historien og 
arkitekturen i det eksisterende anlæg.

I den fremtidige bebyggelse vil området forsat være baseret på den 
karréstruktur, der ses i det eksisterende anlæg. I de store træk vil 
de nye karréer være inspireret af det eksisterende, med retvinklede 
former, indpasset i en grid-opbygning i vejnettet, og materialemæssigt 
skal der være en klar relation til de bevarede bygninger og områdets 
historiske spor i det hele taget. Den fremtidige udnyttelse af området 
vil dog primært være boliger, og det er derfor ønsket for området, at 
de store karréer og lange facader bearbejdes, så de vil blive oplevet i 
en mere menneskelig og imødekommende skala, der egner sig bedre 
til et nutidigt boligområde. Variation i etageantal, facadespring og 
bearbejdning af materialer og detaljer vil alt sammen bidrage til, at 
bygningskroppen opleves som flere og mindre elementer. Principperne 
for denne bearbejdning tager afsæt i den eksisterende bebyggelses 
udformning.

I designmanualen introduceres tre typologier, som er gældende for 
hver sine byggefelter. Disse tager afsæt i de arkitektoniske kvaliteter, 
som hersker på Randers Kaserne i dag – dels via detaljeringen 
(rammeprincipperne), de sammensatte volumener (varierede 
bygningshøjder og facadespring) samt symmetriopbygningen (den 
centrale iscenesættelse og bearbejdning af karréernes symmetri).

De efterfølgende bygningsprincipper i dette afsnit skal ses som 
gældende for alle byggefelter.

Typologi A - byggefelt 1 & 6

Opdeling af byggefelter i tre ”bygningstypologier”

Typologi B - byggefelt 3 & 4

Typologi C - byggefelt 2 & 5

B
4

B
3

A
1

A
6

C
5

C
2
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Principper

At sikre, at den nye arkitektur i disse byggefelter kommer til at 
fremstå med et varieret udtryk i facaderne, samtidig med at der sikres 
et overordnet, gennemgående tema, relaterende sig til stedets ånd og 
historie.

De eksisterende kasernebygninger indeholder detaljer, som fortolkes 
og videreføres i nutidig arkitektur.

Bygninger indenfor byggefelterne opføres i samme højde.

Der skal udføres detaljering af murværket på en væsentlig del af 
facaden mod gadesiden. Detaljeringen skal medvirke til at danne 
en synlig ramme i sammenhæng med vinduerne, således disse 
fremhæves.

Randers Kaserne
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Principskitse for etagevariationer i typologi A

Bygningstypologi A

Indramning af vinduer, døre og porte er et gennemgående træk for kasernen, men allerede 

i det eksisterende findes der flere forskellige variationer af princippet. Her benyttes der 

både materialeskift til at danne et ramme motiv, såvel som egentlige rammer i form af 

malede lysninger. I den nye bebyggelse skal der arbejdes videre med rammeprincippet, 

men med samme frihed til fortolkning af princippet, så der på den måde kan skabes 

variation, både imellem byggefelterne, men også i de enkelte delelementer af hver karré. 

Det gennemgående princip om indramning vil sikre en indbyrdes samhørighed imellem de 

forskellige fortolkninger af detaljer.



Referencer

Murdetaljer, Grønttorvet
Aarstiderne Arkitekter

Skyggeeffekter, ZAC Boucicaut
Michael Guthmann

Murdetaljer, Forskerboliger i Carlsbergbyen
Praksis Arkiteker

Byggefelt 6, som følger typologien
Aarstiderne Arkitekter

Rammeeffekter, Grønttårnet
EFFEKT Arkitekter

Randers Kaserne
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Bygningstypologi A
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Principper

At sikre variation i bygningskroppen, inspireret af den sammensathed, 
der opleves på Kasernen i dag. Dette skal medvirke til at bryde 
skalaen ned.

Forskydninger i facaden skal sikre, at der ikke skabes for store flader 
i facaderne. Samtidig skal forskydningerne medvirke til rumdannelser 
og nicher omkring bygningen, når de forplantes i kantzonearealet.

Variation i etagehøjde skal sikre en imødekommende bygningsstruktur, 
der opleves varieret fra forskellige vinkler. Samtidig giver dette 
potentielt mulighed for tagterrasser i mellemrummene i den øverste 
etage.

Ny bebyggelse varierer i højde mellem 4 og 5 etager. For hver 
etagespring forskydes facaden frem eller tilbage med en visuelt 
tydelig afstand, f.eks. 60cm eller mere.

Op- og nedtrapning bør ske adskillige gange i hver enkelt karré med 
henblik på at skabe størst mulig variation.

Randers Kaserne
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Sammensætning af volumener.  Udvidelse af volumen - medfører markering af 
hjørnet. 

Bygningstypologi B

Typologi B: Etagevariation og forskydninger

Eksempel på variation i etagehøjde

Eksempel på brug af forskydning i 
eksisterende bygningsmasse
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Bygningstypologi B

Spring i etagehøjde og forskydninger i facaden.
Roskilde Station - Effekt

Spring i etagehøjde og forskydninger i facaden.
Royal Road Housing - Panter Hudspith Architects

Forskydning i facaden.
Hotel Odeon, Odense  - Arkitema

Spring i etagehøjde.
Grønttorvet - Årstiderne Arkitekter

Spring i etagehøjde og forskydninger i facaden.
Pakhusene - Arkitema
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Principper

At sikre en tydelig reference til den klassicistiske stil, Randers 
Kaserne er opført i.

Motiver af symmetri i facaden skal sikre oplevelsen af et klassisk 
bygningsværk, som fortæller historien om stedets oprindelse.

Byggeriet skal opdeles i en eller flere bygningsdele, som i sit 
arkitektoniske udtryk har karakterfællesskab over en symmetri-akse. 
Det kan være en enkelt bygningsdel, der er symmetrisk over en 
central akse, eller to bygningsdele, der tilsammen danner symmetri. 
Byggeriet kan have bygningsdele, der ikke følger nogen symmetri, 
så længe symmetri er tydeligt aflæseligt i bygningens helhed. 
Nedenstående diagrammer er eksempler på forskellige måder at 
arbejde med opdeling i bygningsdele og symmetri.

Der stilles samme krav til denne typologi, som til bygningstypologi B, 
hvad angår forskydninger i facaden samt spring i etagehøjder.

Randers Kaserne
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Principskitse for etagevariationer i typologi C

Bygningstypologi C

De grønne bygningsdele er 
symmetrisk over en central akse. 

Den tyrkise bygningsdel kan 
have en anden karaktestirik, 

men er symmetrisk over sin egen 
centralakse.

De grå og tyrkise bygningsdele er 
symmetrisk over hjørnet, men ikke 
nødvendigvis med hinanden. De 

grønne har slægtskab og symmetri 
over egen centralakse.

Den tyrkise bygningsdel er 
symmetrisk over en central akse. De 
grønne har slægtskab og symmetri 

over egen centralakse.

Symmetri i Hovedbygningen på Kasernen
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Bygningstypologi C

Symmetri over en centralakse. Mellem altanerne har partierne i tegl desuden  
deres egen symmetri.
Camden Courtyards - Sheppard Robson

To partier, på hver deres facade, er identiske og har høj grad af 
symmetri. Disse bliver brudt af et hjørne, der ikke følger samme 
symmetri.
215 North 10th Street, Williamsburg - Morris Adjmi Architects

Når der ses bort fra materialiteten har denne facade to motiver af symmetri 
som er overlappende.
Sundmolehusene - Arkitema
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Principper

At sikre, at ny bebyggelse kommer til at indgå i en harmonisk 
sammenhæng med de eksisterende bevaringsværdige 
kasernebygninger, således at området i fremtiden vil opleves 
homogent. Der ønskes et område, der tager udgangspunkt i den 
byggeskik, Kasernen repræsenterer, og skift i materialevalg og 
farvesammensætning skal tage hensyn til dette.

Facader opføres i rød mursten. Til et byggefelt bruges primært den 
samme sten. Enkelte bygningsdele kan skifte sten og/eller fugefarve, 
så længe udtrykket tilsammen holdes indenfor en nærtliggende rød 
nuance.

Bygningerne skal kunne opfattes som teglbygninger på både forside 
og bagside. Der kan dog i mindre grad arbejdes med andre materialer 
end tegl. Mod gadesiden kan der på op til 20% af facaden arbejdes 
med andre materiale, f.eks. træ, alu-plade, messing, kobber, tombak 
o.a.

Der kan arbejdes med større partier i et andet materiale udelukkende 
på karréernes gård-facade, maksimalt svarende til 50% af facaden.

Randers Kaserne
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Materialer

Rød mursten med tegldetaljering.
Agnes-Hundoegger-weg - SMAQ

Enkelte bygningsdele kan skifte farvenuance i teglen - f.eks. 
som en måde at markere hjørnerne.
Royal Road Housing - Panter Hudspith Architects

Skift i den rødlige farvenuance.
Grønttorvet - Årstiderne Arkitekter



Formålet

Principper

At sikre, at den nye bebyggelse indgår i en sammenhæng, og opleves 
som værende i fællesskab med hinanden. 

Alle tage opføres som flade tage.

Der kan etableres tagterrasser og væksthuse. Ved udformningen heraf 
skal der tages hensyn til facadeudtrykket mod gadesiden, således at 
bygningen fremstår homogen. Særligt ved placering og farve af værn 
og eventuelle væksthuse skal der tages hensyn helhedsudtrykket, så 
elementer på taget spiller sammen med bygningens facade.
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Tagflader

Værn er beklædt i materiale med farvenuance i sammenhæng 
til facaden, ligeså med trappe og elevator.
Amaryllis hus - Mangor & Nagel A/S

Væksthuse, tilbagetrukket fra facaden, i et let og transparent udtryk.
Havnehusene - Adept
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Eksempel på altaner i 
sammenhængende farve, som 
er tilpasset teglstenens farver. 
Brentford Lock West - Duggan & 
Morris

Farveudtrykket på altaner refererer til vinduesrammer og 
tagetagen. Altanen har en delvis afskærmning i værnet, der 
opfylder behovet om privathed, men med glaspartiet samtidig 
giver transparens og dermed liv til byrummet.
Kronløbshuset - Magor & Nagel

Altaner placeret halvt inde-
liggende, underlagt et stramt 
facademæssigt koncept.
Amaryllis hus - Mangor & Nagel

Altanernes materialitet hænger sammen farver på facaden, 
elementerne på taget, og værnet foran huset. Ligeledes 
holdes hjørnet fri for altaner. Dette skaber en homogen 
facade, hvor altaner integreres i arkitekturen.
Kunstner Karréen - Årstiderne Arkitekter

Altaner, der i farve og udformning smelter sammen med 
facadearkitekturen.
Amaryllis hus - Mangor & Nagel

Altaner
Formålet

Principper

At sikre, at påførte elementer som altaner indgår i den nye 
bebyggelses helhed og giver en oplevelsesmæssig kvalitet, som kan 
understøtte og videreføre Kasernens karakter af at være ét samlet og 
sammenhængende anlæg.

Materialitet og farvesætning er vigtig og skal sikre sammenhæng til 
den facade, altanen er en del af.

Altaner skal bidrage til at give liv til det byrum, de vender ud imod, 
hvorfor det skal sikres, at altanerne ikke fremstår lukkede.

Altaner udføres på-hængte, inde-liggende eller en kombination. Der 
tages hensyn til facadearkitekturen, og altanen kan f.eks. placeres 
underlagt et facademæssigt-koncept for på denne måde at blive 
integreret i arkitekturen.

Altaner fremstår i materiale/farvesætning, der har en sammenhæng 
til eksempelvis vinduesrammer eller teglnuancen, således der skabes 
sammenhæng til facaden. Altanen skal på denne måde blive en del 
af det visuelle udtryk for facaden, fremfor at fremstå som et påhæftet, 
fremmed element.

Værn på altan udføres med en visuel åbenhed på over halvdelen af 
værnet for den enkelte altan. 
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Kasernen
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Introduktion
Formålet med dette afsnit er at fastlægge fremtidige principper for 
landskabsbearbejdningen på Randers Kaserne, således at det er 
muligt både at bevare de formelle, stramme og symmetriske grønne 
elementer, som i dag kendetegner Kaserneområdet, og samtidig 
skabe en direkte forbindelse til det naturlige og selvgroede landskab 
mod nord - det gamle øvelsesterræn.

Der beskrives indledningsvis generelle principper for hele området, 
hvorefter principper beskrives for de tre byrum, som også beskrevet i 
afsnittet Bebyggelsesplan; Ramblaen, Gårdrummet og Gaderummet.

Kantzone mellem 
bygning og 

Gaderummet - her er 
samme beplatning som 

i gårdrummet.

Kantzone ud til 
Ramblaen - se afsnit 

under Gaderum

Ramblaen

Gårdrummet

Gaderummet
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Cykelparkering
Formålet

Principper

At sikre en hensigtsmæssig placering og udformning af 
cykelparkeringsarealer, således at cykler opleves som en naturlig del 
af inventaret i den nye bydel. Samtidig skal placering af cykelparkering 
tage hensyn til, at de mest solbelyste kantzoner omkring bygningerne 
udnyttes til privat udeophold for beboerne.

Cykelparkering ved karréer placeres fortrinsvis ved indgang til 
opgange og i portgennemgange i karréen. Der placeres ikke cykler i 
gårdrummet.

Af hensyn til åbenhed udføres cykelparkering uden overdækning.



Formålet

Principper

At sikre, at private kantzoner omkring karréerne, både mod Gaderummet 
og Gårdrummet, får en afskærmning, der er i overensstemmelse med 
visionen om det selvgroede landskab.

Terrasser afskærmes med en beplantning, der er i sammenhæng med 
den beplantning, der benyttes i gårdrummene og i kantzonerne mod 
veje.

Der skal, fremfor hække, benyttes buske og høje græsser til 
afskærmning. Der kan ikke etableres faste hegn.
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Terrasser
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INTRODUKTION

Visuel kontakt mellem inde og ude. 
Skolen i sydhavnen

Plads til ophold i solsiden. 
Vester Voldgade, Indre by

Vareudstilling og cykelparkering ved butik. 
Århusgade, Nordhavn

Beplantning skærmer det private liv. 
Emaljehaven, Nørrebro.

Mulighed for ophold ved indgangsparti. 
Lauravej, Valby

Karnapper skaber bedre mulighed for visuel 
kontakt mellem ude og inde. 
Biblioteket i Jemtelandgade, Amager 

Balance mellem praktik og tilgængelighed på 
fladen samt variation i stueetagen.
Krøyersplads, Strandgade, Christianshavn

Aktive stueetager, der viser synlige tegn på liv. 
Pakhusene, Njalsgade, Islands Brygge

Afgrænsning af de private terrasser sker med 
samme type beplantning som i gårdrummet  
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mod bygning
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Belysning

Eksempel på lysmast anvendt ved byggefelt 6.
NYX 330 - Focus Lighting

Placering af lysmaster umiddelbart bag fortov.

Formålet

Principper

At sikre en ensartet placering af armaturer på hele kasernens område 
for derigennem at sikre den æstetiske helhed i by- og gaderummene.

Gadebelysning placeres efter principsnit, således at den stramme 
struktur i gaderummene sikres.

Armaturer på de enkelte byggefelter kan varieres, afhængig af skala 
og funktion. Det skal dog tilstræbes at benytte samme armatur mod 
vejen, som der ses i øvrige byggefelter.
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RAMLBAEN
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Beplantning
Formålet

At sikre, at Ramblaen fortæller historien om den stramme geometriske 
udformning og klassicistiske stil, Randers Kaserne er født med.

Træer placeres i en taktfast rytme i lige linjer, der giver oplevelsen af 
en allé og bidrager til en fortætning af gadeforløbet. Mellemstykket 
mellem de to veje kan beplantes med græs, hvori der udformes bede 
med lavere beplantning, som prydgræsser og buske. Overgangen 
mellem bed og græs udformes i givet fald med retlinjede afgræsning 
af f.eks. chaussésten eller corténstål.

Bedene skal være med til at opdele mellemstykket i mindre 
opholdsrum, hvor der er plads til aktiviteter og inventar, såsom 
legepladser, petanquebaner, boldspil etc. Typen af beplantning i bede 
tager inspiration i beplantningstyperne fra gårdrummet og fremstår 
som selvgroet natur i indramning.



Formålet

At sikre sammenhæng i bebyggelsen, hvad angår belægninger.

Overgange i Ramblaen kan udføres i anden belægning, f.eks. brosten, 
en kombination af chaussésten og betonbelægning, eller lignende. 
Stier udføres i sandfarvet stenmel eller smågrus – f.eks. herregårds- 
eller lignende.

Omkring den gamle Ridehal udformes belagte arealer, i f.eks. beton- 
eller granitfliser med plads til at understøtte den aktivitet, der vil 
komme i Ridehallen – f.eks. udeservering i forbindelse med streetfood 
eller plads til boder i forbindelse med loppemarked.

Belægning ved fortov – se afsnit under Gaderum.
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Belægninger

Overgange i f.eks. 
brosten el. chaussésten

Belægning, der 
understøtter aktivitet 
omkring den gamle 

Ridehal

Betonfliser og/eller chaussesten. Grussti afgrænset af græs og granitsten.Overgange i ramblaen kan 
understreges med skift i belægning.
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GÅRDRUM
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Passager gennem gårdrum
Formålet

Principper

Gårdrummene skal indrettes og fremstå som et fælles gårdrum for 
boligkarréens beboere. Gårdrummene skal desuden give mulighed 
for passager, som inviterer til gennemgang fra den omkringliggende 
bebyggelse. Gårdrummene bliver således et semi-privat rum, der 
giver mulighed for, at udefrakommende kan gå igennem og opleve 
kontrasten fra det ordnede landskab i Ramblaen og Gaderummet til 
den vilde natur i Gårdrummet. 

Der skal etableres en stiforbindelse igennem gårdrummene, som kan 
fungere som både adgangsvej til boligerne og en passage igennem for 
områdets beboere. 

I tilknytning til denne stiforbindelse kan etableres fællesaktiviteter, 
såsom grillpladser, legeplads, fællesterrasser mv.

LEG

OPHOLD 

Princip for passage gennem gårdrum.
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Beplantning
Formålet

Principper

At sikre, at gårdrummet dels får karakter af det selvgroede 
øvelsesterræn mod nord, dels giver plads til mere ordnet natur med 
muligheder for ophold og aktivitet for gårdrummets beboere.

I gårdrummet må naturen gerne opfattes som organisk, selvgroet 
og uhæmmet. Dette er kontrasten til den lineære og ordnede 
bearbejdning af naturen i Ramblaen.

Gårdrummets natur trækkes med ud til kantzonerne ud til 
Gaderummet.

Der skal etableres arealer med klippet græs i sammenspil med den 
vilde natur. I disse arealer skal der være plads til ophold og aktivitet 
så som boldspil, solbadning, picnic etc.

Øvrig beplantning skal følge vision om den mere vilde natur. Denne 
kan indrammes i organiske former af f.eks. en kant af corténstål eller 
chaussésten.
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Belægninger
Formålet

Principper

At sikre, at passagerne gennem gårdrummene opleves som værende i 
familie og dermed binder området godt sammen.

At sikre, at der etableres belagte arealer til aktiviteter, hvor det er 
nødvendigt.

Gårdrummet skal hovedsageligt have et grønt udtryk. Mindre arealer, 
som terrasser og arealer til ophold, kan udføres i f.eks. natursten, 
betonfliser etc. Her skal være plads til f.eks. grill- og bænkpladser, 
legestativer etc.

Stier, der understøtter kravet om passage gennem gårdrummet, 
udføres i sandfarvet stenmel eller smågrus – f.eks. herregårds- eller 
lignende.
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GADERUM



Randers Kaserne

Randers Kommune side 36

DESIGNMANUAL

Beplantning
Formålet

Principper

At sikre oplevelsen af den ordnede natur i kraft af allé træers placering.

Allé-træer skal være samme type i Gaderum som på Ramblaen.

Allé-træer placeres i grønne felter imellem parkering. De grønne felter 
beplantes med buske og høje græsser. Højden af beplantningen skal 
holdes under 80cm af hensyn til udsyn ved udkørsel.

Allé-træ i Gaderum og på 
Ramblaen, f.eks. Kejserlind, som 
brugt på byggefelt 6.

Placering af allé-træer i de grønne felter 
mellem parkeringen
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Belægninger
Formålet

Principper

At sikre, at belægninger på og omkring byggefelterne bliver ensartet. 
Randers Kaserne er en ny bydel, ikke blot 6 forskellige byggefelter, og 
det er vigtigt at området hænger sammen i fortov, vej, parkering etc., 
således det også opleves som en samlet bydel.

Parkeringspladser: Grå betonsten i kvadratisk udtryk, som IBF SF-
Coloc Square. Afstribning ved vinkelret parkering gøres ved farveskift 
i samme belægning. Skråparkering kan afstribes med maling.

Fortov: Grå betonfliser i størrelse 15x30 cm – som IBF modul 30.

Belægning parkeringspladser: Betonsten 
i kvadratisk udtryk - som IBF SF-Coloc 
Square.

Belægning fortov: Betonfliser 15x30cm, 
grå - som IBF modul 30.
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Kantzoner mod Ramblaen
Formålet

Principper

At sikre, at der i stueetagen mod Ramblaen kan etableres både 
mindre erhverv, specialbutikker og boliger. De forskellige anvendelser 
har forskellige behov til kantzonen. Der opstilles derfor principper for, 
hvordan kantzonen kan indrettes, afhængigt at anvendelse.

Kantzonen mod Ramblaen skal kunne rumme boliglivet og bylivet. 
Den konkrete kantzone skal udvikles endeligt i samarbejde med 
bygherrer, investorer, rådgivere og kommunen.

Nedenstående diagrammer viser eksempler på principper for, hvordan 
et areal kan bearbejdes på forskellige måder, afhængigt af funktionen 
i stueplan. Hvis funktionen i stueplan på et tidspunkt skulle skifte, 
kan kantzonen omdisponeres for bedre at imødese den konkrete 
funktion. Det samme gælder, hvis f.eks. parkeringsbehovet mindskes, 
og arealet ønskes omdannet til f.eks. udeserveringsområde.

Se referencer på udformning af kantzoner på den følgende side. 

Kantzone - boliger & parkering

Kantzone - butik & udeservering

Kantzone - butik & parkering

Kantzone - butik & grønt opholdsareal
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INTRODUKTION

Visuel kontakt mellem inde og ude. 
Skolen i sydhavnen

Plads til ophold i solsiden. 
Vester Voldgade, Indre by

Vareudstilling og cykelparkering ved butik. 
Århusgade, Nordhavn

Beplantning skærmer det private liv. 
Emaljehaven, Nørrebro.

Mulighed for ophold ved indgangsparti. 
Lauravej, Valby

Karnapper skaber bedre mulighed for visuel 
kontakt mellem ude og inde. 
Biblioteket i Jemtelandgade, Amager 

Balance mellem praktik og tilgængelighed på 
fladen samt variation i stueetagen.
Krøyersplads, Strandgade, Christianshavn

Aktive stueetager, der viser synlige tegn på liv. 
Pakhusene, Njalsgade, Islands Brygge

INTRODUKTION           

9

developere, almene boligselskaber, 
borgere, brugere, lokaludvalg m.fl.. 
 

• Når vi i København drifter byen, sker 
det i et samarbejde med ejere og 
brugere af stueetagen og byens rum. 

• Når københavnerne bruger byen, 
sætter de deres præg på kantzonen 
som brugere, ejere og lejere og til-
fører individualitet og variation.

• Når vi i København udvikler ny by, 
udvikler vi kantzonen i et samar-
bejde mellem grundejere, bygherre, 
developere, rådgivere, almene bolig-
selskaber, lokaludvalg, bor gere m.fl. 

• Når vi i København udvikler den ek-
sisterende by, udvikler vi kantzoner 
i et samarbejde med andelshave-
re, ejerforeninger, erhvervsdri-
vende, administrationsselskaber, 
rådgivere, bygherrer, grundejere, 

Udvikling af byens kantzoner sker i et 
samarbejde mellem mange aktører.

Kommunes rolle er at tænke i helhe-
der og tilgodese og prioritere mellem 
de forskellige interesser og behov. Her 
skal kommunen bl.a sikre, at køben-
havnerne får mulighed for at sætte et 
 individuelt præg.

SAMARBEJDE MED BYENS AKTØRER

Invitation til at nyde en kop kaffe. A-huset,  
Islands Brygge, Amager.

HVILKEN GEVINST HAR KANTZONER?

Referencer
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Kantzoner mod Ramblaen

12

INTRODUKTION

Visuel kontakt mellem inde og ude. 
Skolen i sydhavnen

Plads til ophold i solsiden. 
Vester Voldgade, Indre by

Vareudstilling og cykelparkering ved butik. 
Århusgade, Nordhavn

Beplantning skærmer det private liv. 
Emaljehaven, Nørrebro.

Mulighed for ophold ved indgangsparti. 
Lauravej, Valby

Karnapper skaber bedre mulighed for visuel 
kontakt mellem ude og inde. 
Biblioteket i Jemtelandgade, Amager 

Balance mellem praktik og tilgængelighed på 
fladen samt variation i stueetagen.
Krøyersplads, Strandgade, Christianshavn

Aktive stueetager, der viser synlige tegn på liv. 
Pakhusene, Njalsgade, Islands Brygge
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INTRODUKTION

Visuel kontakt mellem inde og ude. 
Skolen i sydhavnen

Plads til ophold i solsiden. 
Vester Voldgade, Indre by

Vareudstilling og cykelparkering ved butik. 
Århusgade, Nordhavn

Beplantning skærmer det private liv. 
Emaljehaven, Nørrebro.

Mulighed for ophold ved indgangsparti. 
Lauravej, Valby

Karnapper skaber bedre mulighed for visuel 
kontakt mellem ude og inde. 
Biblioteket i Jemtelandgade, Amager 

Balance mellem praktik og tilgængelighed på 
fladen samt variation i stueetagen.
Krøyersplads, Strandgade, Christianshavn

Aktive stueetager, der viser synlige tegn på liv. 
Pakhusene, Njalsgade, Islands Brygge

Beplantning skærmer det private liv.
Emaljehaven, Nørrebro

Erhverv og udstilling ved butik.
Århusgade, Nordhavn 

Bolig - Fælles og private indgangspartier til boliger, 
skaber en åben stueetage.
Kronløbshuset, Nordhavn

Erhverv - store vinduespartier giver god 
visuel kontakt mellem ude og inde.
Bibliotektet, Amager  

Invitation til at nyde en kop kaffe.
Islands Brygge, Amager

Private haver ved Ceres byen - her ligger det 
private - og offentlige rum side om side.
Århus
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HANGARGRUNDEN
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Introduktion
Hangargrunden har sit navn efter den hangarbygning, der i sin tid har 
ligget på arealet. Hangargrunden skal ses som et område i periferien 
af planen, der bryder den stramme struktur udlagt på Kasernen. 
Her er disponeringen af bygninger mere organisk og uordnet, med 
reference til det tilstødende/omkringliggende øvelsesterræn. Det er 
netop dette terræn, der er inspirationen for Hangargrunden, der med 
høje træer og vilde græsser trækkes ind mellem rækkehusene, og 
former stemningen i livet mellem husene.

Gennem området etableres en stiforbindelse mellem Kasernen og 
øvelsesterrænnet. Ud til denne sti skal det sociale liv koncentreres, 
og arealerne omkring stiforbindelsen skal programmeres til at 
understøtte dette. Der skal være plads til fælles ophold for beboerne 
i rækkehusene, samt mulighed og plads til, at udefrakommende kan 
bevæge sig gennem området, langs stien, for at nå til naturen i nord. 

Naturen fra øvelsesterrænnet i nord bliver 
Hangargrundens grønne bund.
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Materialer
Formålet

Principper

At give mulighed for, at Hangargrunden kan betragtes som en 
særskilt arkitektonisk enhed – et område med sin egen form og 
identitet, udtrykt netop gennem de valgte materialer. Her er der plads 
til et anderledes arkitektonisk udtryk, som kan tage flere og andre 
referencer end den klassicistiske arkitektur fra Kasernen, dog stadig 
med respekt for sin placering nær denne.

Facader kan opføres i andre materialer end tegl. Materialemæssigt skal 
Hangargrunden inddeles i maksimalt 2-3 områder, hvor der indenfor 
disse områder arbejdes med samme primære facademateriale.

Mangor & Nagel / WE architecture, Boligrækkerne

C.F. Møller, Zenhusene, Sverige

Ølberg Seaside Houses - Brick Visual

En-families hus Waalwijk - Boyke Kooijmans Architect
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Beplantning
Formålet

Principper

At sikre, at naturen og det grønne element mod nord bliver et 
centralt virkemiddel og grundlag for den fremtidige plandisponering 
på Hangargrunden. Bor man på Hangargrunden, bor man i et 
naturområde, hvor man mærker, hører og dufter naturen helt tæt på.

Grønne område mellem husene gives karakter af øvelsesterrænnets 
natur.

Udvalgte steder i området plantes eller bevares træer med en højde 
på over 9m.

Private haver i tilknytning til bygningerne gives en karakter af åbenhed 
og transparens, således at de åbner mod de grønne rum, de vender 
ud imod – landskabet mellem husene skal fornemmes at gå helt op 
til bygningerne. Der benyttes beplantning i lighed med karakteren af 
øvelsesterrænnet. Afskærmningen imellem haverne holdes i levende 
hegn.

Boom Landscape, Canopy Villa Park

Stockwool, Clock House Gardens
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Belægninger
Formålet

Principper

At sikre, at de belagte flader i Hangargrunden respekterer visionen 
om det naturskønne område. Belægninger kan være forskellige fra 
det øvrige Kaserneområde, og her er mere tale om et ’blødt’ organisk 
område, end den belagte by, som Ramblaen og Gaderummet i 
Kasernen refererer til.

På Hangargrunden ses græsstrå mellem belægnings sten ikke som 
ukrudt men som en del af den uhæmmede natur, der indtager 
området.

Parkering udføres primært i græsarmering.

Stier kan udføres i naturmateriale som træplanker eller granitfliser, 
eller som stiforbindelser i gårdrummet – sandfarvet stenmel eller 
smågrus – f.eks. herregårds- eller lignende.
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Parkering
Formålet

Principper

At sikre, at parkering bliver en integreret del af området, som ikke 
fortrænger det grønne udtryk. Her prioriteres at give plads til det 
grønne ved at placere parkering i samlede klynger. Parkeringen er 
således mindre synlig i området som helhed, og der bruges mindre 
areal til kørevej i området. Fra parkeringen går man det sidste stykke 
til sin bolig.

Parkering placeres samlet i nogle få områder.

Parkering er samlet i få områder og giver plads til 
større grønne områder i disponeringen.
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Designmanualen er udarbejdet i et samarbejde mellem Årstiderne 
Arkitekter, Randers Kommune og By i Byen
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