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FAQ om Klimabroen og Østbroforbindelsen 
 

Spørgsmål vedr. Klimabroen 
 

Er Klimabroen noget nyt? Har der ikke tidligere været talt om den eller andre ekstra broer over Randers 

Fjord? 

Grundlæggende er Gudenåen og Randers Fjord den største udfordring for trafikken i Randers By. Der har 

derfor gennem mange år været diskuteret forskellige løsninger på den trafikale knude. I infrastrukturplanen 

fra 2008 havde man eksempelvis skitseret hele tre forskellige løsninger i eller tæt på Randers centrum. 

 

En ekstra forbindelse over Randers Fjord har således været diskuteret længe. Klimabroen var en del af 

Forundersøgelsen for Byen til Vandet i 2015, hvor bl.a. forskellige broforbindelser over Gudenåen og 

fjorden blev sammenlignet og vurderet.  

 

I 2017 besluttede byrådet på baggrund af Forundersøgelsen og yderligere undersøgelser af scenarierne, at 

Klimabroen var den rigtige løsning, og siden er der påbegyndt en opsparing til den. Klimabroen blev valgt, 

da den trafikale løsning kan sammentænkes med klimatilpasning (stormflod og regnvand) samt byudvikling 

af Randers midtby. 

 

Jeg har set et slags ”bilkort”, der giver Klimabroen en lav score på trafik. Hvorfor det?  

I 2015 blev der i Forundersøgelsen for Byen til Vandet lavet en indledende screening af, hvordan man 

kunne binde byen bedre sammen med vandet. I den forbindelse blev bl.a. den trafikale betydning af 

forskellige løsningsmodeller behandlet. Østbroforbindelsen var ikke en del af Forundersøgelsen, da den 

ikke er placeret centralt i Randers. 

 

Klimabroen som trafikprojekt scorede her 2 ud af 5 stjerner. De alternativer, der scorede bedre end 

Klimabroen, var enten endnu tættere på Randers Bro (3 stjerner) eller omfattede et scenarie med to nye 

forbindelser over Gudenåen og Randers Fjord (4 stjerner) centralt placeret i byen. Bibeholdelse af den 

eksisterende infrastruktur scorede 1 stjerne. Det samlede scenarie med Klimabroen indeholdt også 

vurderinger af klimatilpasning og potentialer for byudvikling, som gav en gennemsnitlig score på ca. 3 ud af 

5 stjerner.  

 

Den enkeltstående score i ”bilkortet” for Klimabroen som trafikprojekt er i denne Forundersøgelse altså et 

udtryk for, at det akutte trafikproblem over Randersbro bedst kan løses i en kombination af 2 

broforbindelser centralt i Randers.  

 

Det viste sig dog i efterfølgende undersøgelser, at et scenarie med to centrale broforbindelser vil blive 

meget dyrt. Undersøgelserne viste tilsammen, at scenariet med Klimabroen vil kunne løse både de trafikale 

og klimatilpasningsmæssige udfordringer samt give mulighed for byudvikling, hvorfor byrådet i 2017 valgte 

dette scenarie.  

 

Klimabroens score i Forundersøgelsen fra 2015 er derfor ikke et udtryk for, at en Østbroforbindelse er et 

bedre trafikprojekt.  
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Hvad koster Klimabroen? Jeg har hørt et tal på både ½ og 1 mia. kr. 
Klimabroen vurderes af Rambøll og Cowi pt. at koste ca. 450-550 mio. kr. for den samlede forbindelse (fra 
Grenåvej til Udbyhøjvej).  
 
Prisen bliver op til de 550 mio. kr., hvis der skal være mulighed for at åbne broen for gennemsejlende skibe 
med en klapbro. Randers Kommune er i dialog med Randers Havn og Verdo om behovet for det ved en 
etablering af Klimabroen omkring 2030.  
 
Tallet på 1 mia. kr. er opstået i den offentlige diskussion ved, at der er taget udgangspunkt i tidligere 
anlægsoverslag over Klimabroen fra 2016, hvortil der er tillagt overslag på udgifter til krydsombygninger på 
det øvrige vejnet i byen samt udgifter til havnevejen.  
 
Der er i 2019/2020 lavet et mere præcist overslag over anlægsudgifterne end det, der fremgår af rapporten 
fra 2016. Desuden fremgår det af nævnte rapport, at krydsombygningerne i Randers By under alle 
omstændigheder er nødvendige, og ikke udløses af etableringen af Klimabroen. Der er kun en marginal 
forskel på udgifterne til krydsombygninger i et scenarie uden Klimabro (150 mio. kr.) og et scenarie, hvor 
Klimabroen (165 mio. kr.) er etableret. Krydsombygningerne er derfor ikke udgifter, der er direkte 
forbundet med etableringen af Klimabroen. Det skal endelig bemærkes, at de estimerede udgifter til 
krydsombygninger baserer sig på et scenarie fra 2016, hvor Havnegade i trafikberegningerne blev lukket 
helt af for trafik. Dette har i efterfølgende undersøgelser vist sig ikke at være en hensigtsmæssig løsning, og 
der er i de seneste års trafikundersøgelser alene arbejdet med et scenarie, hvor Havnegade er åben for 
trafik med 2 spor. Derfor indgår de ovennævnte estimater for udgifter til krydsombygninger ikke i 
Infrastrukturplanen. 
 
I Infrastrukturplanen er der i stedet indregnet krydsombygninger centralt i Randers By for i alt cirka 65 mio. 
kr. 
 
Havnevejen er ikke indregnet som en del af Klimabroprojektet. 
 
Hvem skal betale Klimabroen? 
Klimabroen skal betales af kommunen, men vi håber på at få statslig medfinansiering. Byrådet har 
påbegyndt en særskilt opsparing til etableringen af broforbindelsen, da Klimabroen ikke skal finansieres ved 
salg af byggeretter i Flodbyen Randers/Byen til vandet. 
 
Kan der søges medfinansiering til etableringen af Klimabroen? 
På baggrund af byrådets beslutninger om Klimabroen, er Randers Kommune i gang med at undersøge 
mulighederne for statslig medfinansiering af broen. Et særligt kriterie for det er klimatilpasningsfordelene 
ved Klimabroen, og muligheden for at skabe en mere robust infrastruktur over Randers Fjord centralt i 
Randers som supplement til Randersbro og motorvejen (E45).  
 
Hvad er forholdet mellem havnevejen og Klimabroen? 
Havnevejen og Klimabroen er to adskilte projekter. Havnevejen skal etableres som en ny vejadgang til den 
nye Randers Havn syd for fjorden, og dette vejstykke har byrådet besluttet at påbegynde i 2021. Som en del 
af dette projekt besluttede byrådet i september 2020 en ændret linjeføring for Klimabroen syd for åen og 
Havnevejen. 
 
Det betyder, at Klimabroen nu smelter sammen med Havnevejen nord for Grenåvej, hvor den kobles på 
Grenåvej i et kryds ved Clausholmvej. Herfra ledes trafikken mod syd ad Clausholmvej og/eller Grenåvej. 
Tidligere var det planlagt at Klimavejen koblede sig på Grenåvej ved et kryds ved Kristrup 
Engvej/Engboulevarden, som ville have givet mere trafik gennem det centrale Kristrup. 
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Samlet set forventes denne løsning at være billigere end den tidligere løsning med to særskilte 
vejforbindelser samt at give en samlet bedre trafikafvikling. 
 
Randers Kommune forventer, at Havnevejen vil koste ca. 54 mio. kr. (inkl. ekspropriation / opkøb af 
arealer).  
 
Hvad er det særlige potentiale ved Klimabroen? 
Klimabroen adresserer tre vigtige hensyn:  
 
1) Det er den broløsning, som vil flytte mest trafik fra Randers Bro på grund af den relativt korte afstand til 
den eksisterende bro.  
 
2) Klimabroens dæmning over det nordlige havnebassin vil indgå som en del af et samlet værn mod 
oversvømmelser af midtbyen og vil omdanne havnebassinet til et stort regnvandsbassin. Det er væsentligt 
billigere end at lave separatkloakering af hele midtbyen.  
 
3) Broen bidrager til at give vejadgang til et nyt boligområde på havnepieren. Dermed har broen afgørende 
betydning for, at byudviklingsprojektet Flodbyen Randers kan realiseres (se 
https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/byudvikling/flodbyen-randers/udvikling-af-flodbyen-
randers/de-nye-kvarterer/).  
 
Derudover har Klimabroen et særligt potentiale i forhold til at forbedre rejsetiden til Regionshospital 
Randers fra syd. Klimabroen vil forbedre krydsningsmulighederne over Havnegade for gående og cyklister 
(vejen neddrosles fra 4 til 2 spor), fordi trafikken på Havnegade vil blive reduceret væsentligt med 
etableringen af en ny fjordkrydsning. Det er en del af den samlede vision om at bringe byen til vandet. 
 
Bryder trafikken ikke sammen på Udbyhøjvej, når Klimabroen etableres? 
Det korte svar er nej. Udbyhøjvej vil få mere trafik i østgående retning ud mod Sporbyen og Dronningborg. 
Hvor der i dag kører ca. 7-8.000 køretøjer i døgnet vil der med fremtidens trafikstigning komme cirka 
10.000 biler i 2030. Etableres Klimabroen, vil det tal stige yderligere til cirka 15.000 i 2030 på Udbyhøjvej. 
15.000 køretøjer er stort set tilsvarende den trafik, der kører på Jernbanegade i dag. Vest for Klimabroen vil 
antallet af køretøjer på Udbyhøjvej være uændret. 
 
Som en del af projektet forventes det, at der skal ses på kantparkering, buslommer etc. på Udbyhøjvej, og 
at mindre veje skal spærres for gennemkørende trafik eller have trafikdæmpende foranstaltninger. På 
høringsportalen kan du se et kort, hvor vi f.eks. har spærret Fjordgade og P. Knudsensvej. Den konkrete 
udformning er ikke bestemt endnu, da Klimabroen først forventes etableret i 2030 og der skal gennemføres 
yderligere undersøgelser og beregninger forud for udarbejdelsen af en VVM-undersøgelse. 
 
Hvordan skal de 25.000 biler fra Klimabroen afvikles på nordsiden af fjorden og på Udbyhøjvej? 
På nordsiden af fjorden samles fire trafikstrømme i én, nemlig Klimabroen. Der bliver til- og frakørsel til 
Klimabroen fra Toldbodgade øst og vest samt Udbyhøjvej øst og vest.  
 
Trafikken mod syd på Klimabroen – cirka 12.500 køretøjer pr. døgn – kommer altså fra de fire nævnte 
tilkørsler. Og trafikken mod nord på Klimabroen – de resterende 12.5000 køretøjer pr. døgn - afvikles 
ligeledes på de fire nævnte tilkørsler. Udbyhøjvej mod øst vil have den største belastning, som er beregnet 
til cirka 15.000 køretøjer pr. døgn i 2030. Det svarer cirka til trafikmængden på Jernbanegade. Se yderligere 
ovenfor. 
 
Trafikkort og den forventede trafik beregnet ud fra trafikmodellen er beskrevet i det vedlagte notat 
(tilgængeligt på høringsportalen). 
 

https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/byudvikling/flodbyen-randers/udvikling-af-flodbyen-randers/de-nye-kvarterer/
https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/byudvikling/flodbyen-randers/udvikling-af-flodbyen-randers/de-nye-kvarterer/
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Hvad er de samfundsøkonomiske beregninger for Klimabroen? Og hvad betyder en sådan beregning? 
En samfundsøkonomisk beregning munder ud i en såkaldt ”intern rente”. Den interne rente beskriver – kort 
fortalt – forholdet mellem kilometer og tid sparet for trafikanterne og den investering, der skal laves. Jo 
højere tal, jo mere tid og flere kilometer sparer bilisterne i forhold til investeringen. 
 
Cowi har i 2019 udarbejdet en samfundsøkonomisk beregning der viser, at den interne forrentning for 
Klimabroen som rent trafikprojekt med dagens trafik er på 18 %. Den interne rente stiger til 39 %, hvis 
trafikstigningen frem mod 2030 regnes med. Medregnes de omkostninger til klimatilpasning og 
separatkloakering af midtbyen, som kan spares med etablering af Klimabroen, så er den interne rente for 
Klimabroen på over 100 %.  
 
Det betyder, at Klimabroen sandsynligvis er den bedste infrastruktur-investering i hele landet. Klimabroen 
har en betydeligt større samfundsøkonomisk værdi end Østbroforbindelsen, der har en beregnet intern 
rente på 8-11 % (beregnet af Cowi i 2017). Det skyldes blandt andet, at Klimabroen vil medføre en større 
reduktion i det totale antal kørte kilometer (og dermed lavere CO2-udledning) end Østbroforbindelsen. 

 

Hvorfor er der forskel på de forskellige trafiktal i forskellige rapporter? 
På baggrund af Randers Byråds beslutninger er der løbende udarbejdet rapporter om bl.a. Klimabroen og 
andre broløsninger. Undersøgelserne er blevet mere og mere konkrete i takt med de valg som byrådet har 
truffet i processen. 
 
Indledningsvist blev der i 2015 i Forundersøgelsen for Byen til Vandet arbejdet med 3 forskellige 
broforbindelser over å og fjord (Engbroen, Bolværkslinjen og Klimabroen) som aflastning af Randers Bro. Til 
brug for sammenligning af de trafikale konsekvenser af de forskellige scenarier blev en tidligere model for 
Randers Kommune fra 2008 anvendt. Forundersøgelsens indhold er beskrevet i svar ovenfor. 
 
Herefter blev der i 2016 udarbejdet yderligere undersøgelser som baggrund for byrådets valg af 
Klimabroløsningen i 2017. Der blev bl.a. opbygget en ny trafikmodel for Randers Kommune som erstatning 
for den tidligere model, der efterhånden trængte til en gennemgribende revision. Den nye model fra 2016 
indebar revisioner af zoneopdeling og vejnet, som naturligt vil give andre trafiktal end den tidligere model.  
 
Efter valg af Klimabroløsningen blev det klarlagt, at Havnegade ikke kan lukkes helt for kørende trafik. 
Samtidig var det også blevet mere klart hvilken boligudbygning der kan forventes i Byen til Vandet samt 
øvrige tilkomne byudviklingsprojekter i byen. Derfor blev der foretaget revisioner af trafikmodellen for at 
kunne afdække de trafikale konsekvenser af de vedtagne ændringer. Dette skete med revision af 
trafikmodellen i 2019. 
 
Da der hele tiden sker konkretiseringer, kan de nyere trafiktal for Klimabroen ikke sammenlignes med 
trafiktallene fra 2016 og heller ikke fra endnu tidligere undersøgelser.  
 
Rapporten fra 2016 ligger fortsat på kommunens hjemmeside som en del af den samlede proces, hvor 
nyere og kommende undersøgelser og anlægsprojekter vil erstatte de eksisterende i takt med yderligere 
konkretiseringer.  Du kan se de tidligere rapporter her: https://www.randers.dk/udvikling-by-og-
land/byudvikling/flodbyen-randers/processen-indtil-nu/– og de nyere rapporter her som bilag på 
høringsportalen.  

 

Hvordan skal kort fra trafikmodelberegninger forstås? Er det mertrafik på vejene eller den samlede 

trafikmængde? 
Du kan se kort med trafiktal som bilag på høringsportalen. Trafikmodellen kan bruges til at få et overblik 
over, hvordan den fremtidige trafik vil fordele sig på vejnettet, hvis der f.eks. anlægges en ny 
fjordkrydsning.  

https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/byudvikling/flodbyen-randers/processen-indtil-nu/
https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/byudvikling/flodbyen-randers/processen-indtil-nu/
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Overblikket gives i form af kort, der viser de forventede trafikmængder på hele vejnettet, når den nye bro 
er lavet. Det kan også gives i form af kort, der viser hvor der vil komme mere eller mindre trafik på vejnettet 
i forhold til en situation uden en ny forbindelse. Begge typer af kort for både Klimabroen og 
Østbroforbindelsen fremgår.  
 
Derudover er der mulighed for at gennemføre specielle analyser ved hjælp af trafikmodellen. Et eksempel 
herpå er oplysninger om, hvordan trafikken på en speciel strækning er sammensat, hvilke områder kommer 
trafikken fra og hvor kører den hen (det kaldes et rutebundt). 
 

Kommer trafikken til og fra Klimabroen til at belaste det øvrige vejnet? 
På nogle vejstrækninger, som f.eks. Clausholmvej og Udbyhøjvej, vil der komme en stigning i den 
nuværende trafik.  
 
Trafikmodellen fra 2019 viser, at Grenåvej, Randersbro, Havnegade og Tørvebryggen vil blive aflastet. Et 
væsentligt resultat af etableringen af Klimabroen er, at Havnegade kan neddrosles, så visionen om at flytte 
”byen til vandet” kan realiseres. 

 

Kommer Klimabroen til at fortsætte gennem Bækkestien? 
Et flertal af partierne i Randers Byråd har i løbet af 2020 meldt ud, at Bækkestien ikke vil blive anvendt som 
en forlængelse af Klimabroens vejføring.  
 
Hvilken broforbindelse flytter den tunge trafik ud af midtbyen? 
Vores tal er ikke helt præcise, men andelen af tung trafik på Randers Bro er formentlig et sted mellem 10 og 
13 pct. Det svarer til mellem 3.800 og 5.000 lastbiler og busser pr. døgn.  
 
I en samfundsøkonomisk analyse udarbejdet af Cowi i 2017 er det forudsat, at der vil køre ca. 400 lastbiler 
over Østbroforbindelsen i døgnet. En stor del vil fortsat anvende Randersbro på grund af afstanden til en 
alternativ fjordkrydsning. Klimabroen vil flytte mere tung trafik fra Randersbro, da denne broforbindelse 
samlet set i 2030 aflaster med ca. halvdelen af den fremtidige trafik på Randersbro.  
 
Østbroforbindelsen vil i mindre grad aflaste den tunge trafik fra Randersbro. Til gengæld leder 
Østbroforbindelsen denne trafik helt udenom Randers By.  
 

Hvornår er det planlagt at etablere Klimabroen? 
Randers Byråd har sat gang i en kommunal opsparing til Klimabroen og afsat midler til planlægningen af 
broen.  
 
Broen forventes opført omkring 2030, hvor Randers Kommune overtager de landområder, der skal bruges 
til broanlægget, fra Randers Havn. Anlæg af Havnevejen fra Clausholmvej til den nye Randers Havn 
forventes at gå i gang i 2021.  
 
Klimabroen vil blive etableret efter gældende lovgivning, herunder regler for støjafskærmning i forhold til 
eksisterende og nye boliger. Det forventes, at selve anlægsfasen vil vare ca. 2 år.  
 

 

Hvorfor kaldes det en Klimabro? 
Klimabroen er en del af den samlede klimatilpasningsløsning, som skal beskytte områderne omkring 
midtbyen (nord og syd) mod stormflod. Klimabroens placering på en dæmning over det nordlige 
havnebassin er samtidig en del af den samlede løsning for opsamling af regnvand fra midtbyen (for at 
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undgå en meget dyr separatkloakering af hele midtbyen). Derfor har broforbindelsen fået navnet 
”Klimabroen”.   
 
Hvilke konsekvenser har etableringen af Klimabroen på en dæmning for lystsejlere, bådeklubber mv.? 
Etableringen af Klimabroen over det nordlige havnebassin vil have konsekvenser for især Randers Sejlklub, 
som i forbindelse med etableringen (forventeligt omkring 2030) vil være nødt til at flytte til en ny placering 
øst for Klimabroen. Randers Kommune er i god dialog med sejlklubben om det. Roklubben forventes at 
blive på sin nuværende placering. Ved en etablering af Østbroforbindelsen med en klapbro skal der også 
tages hensyn til både lystsejlads og skibstrafik til havnen i kombination med trafikken på broen. 

 

 
Spørgsmål vedr. Østbroforbindelsen 
 

Hvor ligger Østbroforbindelsen? 

Østbroforbindelsens forløb over Randers Fjord fremgår af forslaget til Infrastrukturplan 2020. 

 

Hvad koster Østbroforbindelsen. Jeg har hørt både beløbet 900 mio. kr. og 1,1 mia. kr.? 
I rapporten ”Østlige Randers Fjord forbindelse – Analyse af perspektiverne i en reduceret løsning” fra 2016, 
der er udarbejdet af Sweco Danmark A/S, beskrives den billigst mulige forbindelse (ét spor i hver retning 
uden fodgænger- og cykelsti).  
 
Af rapporten fremgår en pris på Østbroforbindelsen på 890,9 mio. kr. Overslaget er uden udgifter til 
etablering af vejstrækningen mellem Hadsundvej og Hobrovej. Omregnet til 2020-priser vil anlægsudgiften 
for det samlede projekt være omkring 1,1 mia. kr.  
 
En af de meget store udgiftsposter er en såkaldt fundering af broen, fordi bropillerne skal stå på meget blød 
fjordbund. En anden stor udgift er, at broen skal have en klap til gennemsejling af større skibe, der skal 
anløbe den nye Randers Havn.  
 
Hvem kan betale for Østbroforbindelsen? 
Ifølge Vejdirektoratet bør Østbroforbindelsen betragtes som en lokal eller regional vejforbindelse. 
Vejdirektoratet vurderer, at broen sandsynligvis ikke kan komme i betragtning til statslig medfinansiering.  
 
Den fulde udgift på ca. 1,1 mia. kr. skal derfor forventeligt betales af Randers Kommune.  
 

Hvorfor er der forskel på tallene i de samfundsøkonomiske analyser for Østbroforbindelsen? 
En rapport fra 2008 omtaler Østbroforbindelsen som Danmarks bedste infrastrukturprojekt med en intern 
rente på 26 %. Der står dog også nævnt i rapporten, at der er væsentlige usikkerhedsmomenter ved tallet. 
 
Randers Kommune har på baggrund af de seneste undersøgelser i 2017 fået udarbejdet en 
samfundsøkonomisk analyse af Cowi, der viser en såkaldt ”intern rente” for Østbroforbindelsen (som en 2 
sporet vej uden cykelsti) på 8-11 % afhængigt af, om den etableres med eller uden brugerbetaling. Den 
interne rente beskriver – kort fortalt – forholdet mellem kilometer og tid sparet for trafikanterne og den 
investering der skal laves. Jo højere tal, jo mere tid og flere kilometer sparer bilisterne i forhold til 
investeringen. 
 
En intern rente på over 4 % betyder, at et projekt er rentabelt og dermed kan betale sig at gennemføre. 
Østbroforbindelsen er bl.a. derfor med i infrastrukturplanen som et prioriteret projekt. 
 
Er det et valg mellem Klimabroen og Østbroforbindelsen? 
Nej. Begge løsninger er gode. Så det er ”både og”.  
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Infrastrukturplanen peger dog på, at Klimabroen løser et mere presserende trafikalt problem end 
Østbroforbindelsen samtidig med, at den åbner op for byudvikling centralt i Randers samt sikring af 
Randers By mod stormflod og regnvandshåndtering. 
 
Infrastrukturplanen foreslår derfor, at Klimabroen står først i køen. 
 
Jeg har hørt, at man kan gå i gang med Østbroforbindelsen med det samme. Er det rigtigt? 
Desværre nej. For det første er der ingen finansiering eller opsparing pt. til det konkrete anlægsprojekt. For 
det andet er der ikke et godkendt myndighedsprojekt. Der skal gennemføres en opdateret VVM-
undersøgelse, der bl.a. skal forholde sig til bundforholdene og den beskyttede natur, som 
Østbroforbindelsen vil skulle krydse. Randers Byråd har endnu ikke besluttet at sætte gang i dette arbejde. 
 
Der er derudover ikke foretaget forundersøgelse af vejforbindelsen mellem Hadsundvej og E45. 
 
Erfaringer siger, at det tager op til 10 år fra beslutning om anlæg af så stort et infrastrukturprojekt til det 
står færdigbygget. Østbroforbindelsen vil blive etableret efter gældende lovgivning, herunder regler for 
støjafskærmning i forhold til eksisterende og nye boliger.  
 

Hvor meget vil en Østbroforbindelse aflaste Randersbro og trafikken i midtbyen? 
Undersøgelsen ”Østlige Randers Fjord forbindelse - perspektiver i en brugerfinansieret løsning” (august 
2016) viser, at en Østbroforbindelse vil aflaste Randersbro med ca. 7.200 køretøjer pr. døgn, svarende til 
ca. 14 % af den samlede trafik i 2030. Senere undersøgelser ved hjælp af Randers Kommune trafikmodel 
2019 viser et tal på omkring 9.000 køretøjer pr. døgn, svarende til ca. 18 % af den samlede trafik i 2030. 
 
Dette skal sammenholdes med at trafikken på Randersbro forventes at stige fra 38.000 i 2020 til omkring 
51.000 køretøjer pr. døgn i 2030. Står en Østbroforbindelse klar i 2030, vil der derfor stadig køre over 
40.000 køretøjer pr. døgn på Randersbro, hvilket er på niveau med eller lige over dagens trafiktal. Vi vil 
derfor med etableringen af Østbroforbindelsen have de samme fremkommelighedsproblemer på 
Randersbro i fremtiden. 
 
Østbroforbindelsen fjerner primært den gennemgående trafik i Randers By, mens den interne trafik i 
Randers ikke vil blive påvirket i samme omfang. Det er sandsynligvis kun bilister der starter øst for 
Dronningborg Boulevard/Udbyhøjvej krydset og eller det allernordligste Randers, der vil bruge 
Østbroforbindelsen hvis de skal krydse fjorden. 
 
Med Østbroforbindelsen vil trafikken på Havnegade stadig være over 20.000 køretøjer pr. døgn, hvilket 
medfører at den forsat vil udgøre en stor barriere for at få byen til vandet.   
 
Hvorfor anlægges Østbroforbindelsen ikke før Klimabroen? 
Østbroforbindelsen er et godt infrastrukturelt projekt, som vil aflaste midtbyen for den uvedkommende 
gennemkørende trafik til og fra den østlige del af kommune. Den medfører også en bedre adgang til 
Djursland (f.eks. færgeruter og lufthavn), ligesom det giver bedre trafikforhold for de mindre byer, som ikke 
ligger i tilknytning til E45. Derfor er Østbroforbindelsen også prioriteret i forslaget til Infrastrukturplan 
2020. 
 
Det er foreslået i Infrastrukturplan 2020, at Klimabroen prioriteres før en østlig forbindelse. Begrundelsen 
er, at en Klimabroen vil have et større potentiale, da denne forbindelse aflaster Randersbro væsentligt 
mere end Østbroforbindelsen. Samtidig er Klimabroen med til at klimasikre Randers midtby, hvor 
kommunens væsentligste samfundsmæssige værdier ligger. Østbroforbindelsen kan ikke på samme måde 
bidrage til at beskytte Randers midtby mod oversvømmelse, ligesom Østbroforbindelsen heller ikke kan 
bidrage til at håndtere overfladevand i Randers midtby.  



8 
 

 
Spørgsmål vedr. trafikken på Randersbro og det øvrige vejnet 
 
Hvor mange køretøjer kører der i dag på Randersbro? 
Der kører i 2020 ca. 38.000 køretøjer pr. døgn på Randersbro. Det gør Randers Bro til den næstmest 
befærdede kommunevej i Danmark udenfor søerne i København. Det er cirka lige så meget trafik som på 
Storebæltsbroen. 
 
Hvorfor er der sket et fald i den målte trafik på Randers Bro fra 2012 til 2020? 
Indtil 2018 blev trafikken på Randersbro målt med ”tælleslanger”, der lå på kørebanen. Denne metode har 
vist sig usikker pga. at mange køretøjer holdte stille ovenpå ”tælleslangerne”.  
 
For at undgå denne usikkerhed blev der i 2018 foretaget en krydstælling af trafikken i både krydset 
Randersbro/Havnegade og Randersbro/Grenåvej. Tællingen er foretaget ved hjælp af ny radarteknologi. 
Tællingerne blev foretaget af et eksternt firma, der har specialiseret sig i at udføre tællinger på steder, hvor 
den traditionelle tællemetode ved hjælp af slanger på kørebanen kun vanskeligt kan gennemføres.  
Radartællingen viste at der i 2018 var en årsdøgntrafik på ca. 36.600 biler/døgn. 
 
I 2020 er der nu etableret en permanent tællestation på Randersbro, der tæller ved hjælp af radarteknologi 
hele året rundt. På baggrund af data i perioden februar-september 2020 er årsdøgntrafikken på Randersbro 
i 2020 beregnet til at være ca. 38.000 biler/døgnet. Dette tal kan ændre sig en smule i takt med, at der 
kommer data ind fra de resterende måneder i 2020. 
 
Faldet i trafik fra 2012 til 2020 skyldes derfor et såkaldt ”databrud”, hvor man ændrer tælleform. Data kan 
derfor ikke umiddelbart sammenlignes. 
 
Generelt er trafikken på vejene steget i hele Danmark og særligt i byerne og på motorvejene. Det har været 
en kontinuerlig udvikling de sidste 50-60 år, og Randersbro er ikke anderledes. 
 
Hvorfor stiger trafikmængden i Randers? 
Der bliver mere og mere trafik af flere grunde. For det første bliver vi flere indbyggere i Randers by, for det 
andet får familierne flere og flere biler, for det tredje kører vi mere og mere i vores biler og for det fjerde 
bruger vi generelt kollektiv trafik og cyklen i mindre omfang. Alt det giver tilsammen en øget trafikmængde. 
 
Selvom indbyggertallet var konstant, ville trafikmængden derfor stige. 
 
Hvordan anslår man størrelsen af trafikstigningen i Randers? 
Randers Kommune anvender en ”trafikmodel” i sit arbejde med infrastrukturplanen. 
 
Trafikmodellen er lavet ved at dele kommunen op i mange zoner og beregne kørselsbehov fra og til de 
enkelte zoner. Herefter lægger trafikmodellen trafik mellem zonerne ud på vejnettet efter en forudsætning 
om, at bilister altid vælger den hurtigste rute mellem zonerne. Der tages dog højde for hvor meget trafik de 
enkelte vejstrækninger kan bære – eller hvor ”tykke rørene” er. Endelig kalibreres trafikmodellens 
beregnede trafiktal med trafiktællinger.  
 
Når man skal beregne den fremtidige trafikmængde indlægger man de ”ture”, som flere boliger eller 
arbejdspladser vil skabe i en zone. F.eks. vil udbygningen af boliger i Sporbyen betyde flere indbyggere og 
derved bliver der også mere trafik til og fra den zone, som indeholder Sporbyen. Derudover indlægges der 
en generel trafikvækst i de zoner hvor der ikke sker byvækst. Den generelle trafikvækst skyldes, at vi alle 
kører flere kilometer i vores biler, vi får flere biler i familierne og vi bruger cykler og kollektiv trafik i mindre 
omfang. 
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På den baggrund kan man simulere, hvad der vil ske med trafikken, hvis man laver nye veje, lukker andre 
eller reducerer kapaciteten på de enkelte veje. Det fungerer lidt ligesom et ”kanalsystem”, som man hælder 
vand på: vandet løber derhen, hvor der er mindst modstand og ”hul igennem”. 
 
Det er en meget specialiseret opgave, som kommunen anvender det rådgivende ingeniørfirma Rambøll til 
at udføre for os. Trafikmodellen er beskrevet i det vedlagte notat (tilgængeligt på høringsportalen). 
 
På hvilket grundlag har man udarbejdet forslaget til infrastrukturplan? 
I vores planlægning anvender vi indsamlede erfaringer og observationer fra borgere og virksomheder samt 
en række data om trafikken – trafiktællinger, trafikuheld, cykelregnskab m.m. Det vigtigste værktøj er dog 
en såkaldt ”trafikmodel” (se beskrivelse ovenfor).  
 

Hvor mange biler forventes der at køre på Randersbro i fremtiden? 
Rambøll har udarbejdet en trafikmodel for Randers Kommune, som viser at der i 2030 (med de anvendte 
forudsætninger) forventes at køre ca. 51.000 biler/døgn hen over Randersbro.  
 
Det betyder, at de nuværende problemer med kødannelser og trængsel efter alt at dømme bliver meget 
værre i fremtiden. Årsagen til den store trafikmængde er, at man kører ind gennem Randers for at krydse 
Randers Fjord og Gudenåen over Randersbro. Derfor er der behov for en ny forbindelse over vandet for at 
aflaste Randersbro.  

 


