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RANDERS MIDTBY
Registrering og kortlægning i midtbyen 2020
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INTRODUKTION
Baggrund 
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I efteråret 2019 vedtog Byrådet en strategisk midtbyplan 
for Randers Midtby. Strategien åbner op for den 
retning Randers Midtby skal bevæge sig i og hvad man 
overordnet set gerne vil opnå for byen. 

Vi tager udgangspunkt i de fire strategiske indsatser: 

Noget at komme efter
Det skal være lettere at skabe noget at komme efter, der 
virkelig rykker. Det kan være oplevelser, smukke steder 
og begivenheder, og vi skal være endnu bedre til at 
fortælle, hvad Randers har at byde på. 

Inviterende med grønne oaser
Man skal føle sig velkommen, når man kommer 
til Randers, og derfor skal vi arbejde med gode 
parkeringsløsninger, oplevelsesruter og wayfinding ind 
i bykernen. Vi skal sammen med Vandmiljø Randers 
og andre aktører tænke smart, så investeringer i 
klimatilpasning også giver gode byrum.

Et mødested hele døgnet
Midtbyen bruges til mange forskellige ting, og dens 
pladser, bygninger og gaderum skal kunne understøtte 
forskellige typer af byliv. Derfor skal vi bl.a. have lavet 
nyt plangrundlag og blive skarpere på byrummenes 
muligheder. 

Også om 100 år
Midtbyen skal også være her om 100 år. Derfor skal vi 
arbejde med klimasikring og klimatilpasning omkring 
og i midtbyen. Vi skal også udvikle byens bygninger og 
byrum, så de fortsat spiller en vigtig rolle. 

Hvorfor mapping? 
Vi vil gerne sikre at vi på vejen til målet får etableret 
langsigtede, økonomisk og socialt bæredygtige løsninger. 
Nye løsninger og tilføjelser til byen skal være af høj 
arkitektonisk kvalitet og være i et formsprog der skaber 
en positiv dialog med den eksisterende by og den 
historiske bygningsarv. 

Den strategiske plan for Randers Midtby minder os om 
at der er mange ønsker og behov der skal opfyldes i 
byen, men at ikke alle steder kan det hele. Der er krav 
til drift og service som f.eks. affaldshåndtering, bil- og 
cykelparkering, samtidig med at vi skal sikre byens 
herlighedsværdi og relevans for gæster og borgere. 

Mapping af midtbyen er en registrering og analyse af 
midtbyens overordnede struktur og byrummet kvaliteter 
og udfordringer. Kortlægnigen skal bidrage til skal tilføje 
et operationelt lag til indsatsen i Randers midtby og sikre 
at investeringer og anlæg understøtter visionen de fire 
strategiske indsatser. 

Strategisk udviklingsplan
Vision - mål   

Mapping
Det operationelle lag   

Handling - konkrete initiativer 
Små og store anlæg og tiltag, der 

understøtter midtbystrategien  
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Formålet med mapping af midtbyen er at kort-
lægge hvordan strategiens fire princippet kan 
udmøntes i konkrete anlæg og tiltag.
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KORTLÆGNING
De strukturelle rammer om midtbyen 
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Købstæderne hviler på en århundrede gammel status 
som lokale centre for handel. De udgjorde det øverste lag 
i byhierakiet helt tilbage fra middelalderen. Grundlaget 
for købstæderne var handel, der gav byen sin dynamik, 
vækstgrundlag og identitet. 

I takt med udviklingen af nye industrier, e-handel, bilisme 
og nye boligidealer(og dermed også byidealer), ændredes 
købstædernes funktioner og dermed også grundlaget for 
byens liv. 
Mange bymidter arbejder i disse år, med at redefinere 
deres rolle. Der findes ikke en enkel og generel opskrift 
på hvilke værktøjer og metoder købstæderne skal vælge. 
Men generelt set, er det nødvendigt at basere midtbyens 
udvikling på baggrund af en dybdegående forståelse for 
midtbyens styrker, svagheder og potentialer. 

Handelslivet i midtbyen er fortsat vigtigt, blandt andet 
fordi det skaber lokale arbejdspladser, iværksætterkultur 
og har en positiv indvirkning på byens erhvervsliv, f.eks. 
underleverandører. Randers midtby er fortsat et centrum 
for detailhandel - men midtbyen kan meget mere. 

Kulturlivet, seværdigheder, kulturhistorie og turisme er 
blot nogle af de parametre der også er med til at definere 
den moderne midtby. Det moderne byliv er i høj grad 
blevet et valgfrit byliv og det handler derfor om at styrke 
midtbyens attraktivitet.

Midtbyen skal gentænkes som 
andet end en bystruktur, der 

udelukkende er båret af gader 
med butikker. 

Randers midtby rummer mange potentialer og kvaliteter, 
der kan understøtte et attraktivt byliv. Mange midtbyer 
har gennem tiden oplevet større gadeomlægning, som i 
store træk er undgået i Randers. Det betyder at den gamle 
middelalderby med stemningsfyldte facader og snoede 
gadeforløb, i høj grad er bevaret i Randers. 

Midtbyens særlige struktur, dets kulturhistorie og snoede 
gadeforløb rummer et stort potentiale. Struktur og 
kulturhistorien kan styrke oplevelsen af en eventyrlig og 
overraskende midtby. De snoede gader og mange små 
opholdsarealer og pladser, gør midtbyen interessant at gå 
på opdagelse i. 

Samtidig er midtbyens gadestruktur kompleks. Der 
er mange måder at ankomme til midtbyen på, og det 
kan være udfordrende at finde vej - både at finde vej til 
parkeringspladsen, ind til gågaderne og rundt i byen. 

Bevæger man sig til fods igennem gågaderne kan man 
opleve hindringer og barriere. Det kan eksempelvis 
være områder hvor bylivet fremstår uinteressant, gader 
med tomme butikker, biltrafik som gør krydsningen af 
vejen besværlig eller skilte og pullerter, der opleves som 
barriere eller forhindre udsyn. Derfor er det vigtigt at 
understøtte et godt flow for at gøre oplevelsen af midtbyen 
sammenhængende. 
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Struktur og grid i Randers midtby 
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MIDTBYENS STRUKTUR

MANGE ANKOMTVEJE
Randers - hvor søvejen møder de 13 landeveje. Randers 
blev grundlagt ved mundigen af Gudenåen og Randers 
Fjord. Vadestedet var var afgørende for byens udvikling, 
byen blev et trafikalt centrum i Kronjylland - en ”port” til 
Jylland, der forbandt Søvejen til de primære landevejene.

Strukturen med de 13 veje er fortsat tydelig i dag og med 
til at definere Randers som centrum i Kommunen. Det be-
tyder, at der fortsat er mange måder og mange veje at an-
komme til byen på. Strukturen med de mange ankomst-
veje er kompleks - dog samtidig en styrke, så man nemt 
kan komme til bykernen, lige meget om man ankommer 
fra nord, syd øst eller vest. 

SNOEDE GADEFORLØB
Randers voksede mod nord, op af den stejle bakke, ga-
derne samledes ved Gudenåen og gadenettet blev derfor 
vifteformet. Byens middelalderlige gadenet er velbevaret. 
De gadeomlægninger, der ellers er karakteristiske for de 
historiske bykerner i mange danske byer, er i store træk 
undgået i Randers. Modsat mange andre større byer, har 
Randers derfor ikke én primær midtbygade, men et net af 
mange gader, passager, porte og gyder. 

De snoede gadeforløb og mange vejforbindelser på 
kryds og tværs kan skabe forvirring for den besøgende 
i midtbyen. Samtidig skaber midtbyens middelalderlige 
gadenet en høj oplevelsesværdi - en midtby med intimitet 
og hvor man kan gå på opdagelse.  

FLERE CENTRALE BYRUM
I middelalderen voksede mange byer op omkring et torve, 
som oftes lå omkring byens Kirke eller Rådhus. Det var 
her man handlede, festede og diskuterede. Torvet var 
ganske enkelt udgangspunkt for, at der overhovedet blev 
liv i byen. 

Randers midtby har flere centrale pladser og byrum, der 
ligger spredt i både den nye og gamle del af byen. De 
gamle torve ved kirken og det gamle rådhus, er fortsat 
centrale byrum i dag. Selv om byens anvendelse og liv har 
ændret sig over tid, er de centrale byrum fortsat udgangs-
punkt for byliv, samvær, events og rekreativitet. 
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20 testpersoner har informeret om hvilke rute de 
anvender ind til midtbyen og hvornår de oplever 
en ankomst. Diagrammet viser ruter fra udvalgte 
parkeringspladser samt oplevede ankomstpunkter. 

Ankomst parkering/bus 

Rute  

Oplevet ankomst til midtbyen   
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WAYFINDING

Placering af eksisterende wayfinding skilte i midtbyen Oplevede ankomstpunkter fra 20 testpersoner. Blå: forslag til placering af supplerende wayfindingskilte. 
Sort: nuværende wayfindingskilte 

Kortlægningen af midtbyen har vist, at der er mange 
forskellige ruter og oplevede ankomstpunkter. Samtidig 
er der mange måder at bevæge sig rundt i byen på. 

I efteråret 2020 har forvaltningen kortlagt 20 
testpersoners ruter fra parkeringspladser til midtbyen. 
Testpersonerne er både gæster, der aldrig har været i 
Randers midtby og stedkendte randrusianere. 

Testpersonerne har blandt andet informeret om, 
hvornår de oplever at ankomme til midtbyen. Den 

Jyske Hingst og starten på Slotsgade opleves som et 
tydeligt ankomstpunkt til midtbyen. Ligeledes opleves 
Rådhustorvet som et tydeligt ankomstpunkt. I den sydlige 
del af midtbyen omkring Østervold og Dytmærsken, er 
ankomstpunktet mere utydeligt og informanterne oplever 
at ”ankomme” flere forskellige steder. 

Midtbyen består af et net af mange gader, passager 
og forbindelser. Flere steder i midtbyen er der opsat 
henvisningsskilte, der peger gæster og besøgende 
i retning af oplevelser og bynære attraktioner. Når 

man sammenholder disse skilte med de oplevede 
ankomstpunkter, kan man udpege mulige placeringer af 
supplerende skilte. Nye supplerende henvisningsskilte, 
kan tydeligere lede den besøgende fra én destination i 
midtbyen til en anden. 

Oplever man som besøgende områder der fremstår 
nedslidt eller hvor der ikke er gode opholdsmuligheder, 
føler man sig på afveje. Dette har informanterne blandt 
andet oplevet ved Sankt Mortens Kirke og Kirkegade. 
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Diagrammet viser bevaringsværdige 
huse i Randers midtby samt. Der er 
er en særlig høj konsentration af 
bevaringsværdige bygninger den gamle 
middelalderkerne omkring Torvegade, 
Rådhustorvet, Houmeden og Kirketorvet. 

Høj bevaringsværdi

Lav bevaringsværdi

Ikke registrede bevaringsværdige  
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MIDTBYENS KARAKTER 
BYGNINGSARV OG BEVARING

Bygningskulturen udgør de fysiske rammer omkring 
vores liv, den er synlig allevegne, i by og på land, og den 
er fælles for os alle. Bygninger er en vigtig del af vores 
fælles fortælling, særligt i Randers midtby. 

I Randers midtby er der både fredede og bevaringsvædige 
bygninger. Staten administrerer beskyttelsen af landets 
fredede bygninger, mens bevaringsværdige bygninger 
administreres af kommunerne. 

Hvert enkelt hus sætter præg på bybilledet, det enkelte 
kvarter og det omgivende landskab. Huset indgår således 
i en større sammenhæng - som en del af en helhed. Hele 
kvarterer er ofte opbygget inden for en kort tidsramme, 

og især ældre huse bærer i deres arkitektur præg af den 
tid og egn, de er opført i. Bygningskulturen har derfor en 
særlig betydnig for midtbyens karakter, og de enkelte 
områders stemning og identitet.  

I bevaringsværdige huse er materialerne ofte af høj 
kvalitet med fin bearbejdning, det er traditionelt, solidt 
håndværk, og husenes form og detaljer afspejler tidernes 
skiftende stiltræk. Ethvert hus udgør en helhed, hvor en 
række delelementer, fra små detaljer til større bygnings-
dele, samles i et fælles formsprog. Bygningsdetaljer som
murede ornamenter og fine smedejernsdetaljer afspejler 
forskellige tidsperioder og arkitektoniske stilarter og 
fremstår med en stoflighed, som ofte ikke kan forekom-

mer ved nybyggeri. Smukt patinerede materialer som for 
eksempel tegl, skifer og irret kobber afspejler tidens tand 
og giver en  bygning karakter. 

Bygningens stand har også en betydning. På sammen 
måde, som bygninger kan bidrage det at skabe en hyg-
gelig og stemningsfyldt atmosfære, kan faldefærdige og 
nedslidte bygningsfacader skabe et negativt sanseindtryk 
for besøgende i bymidten En gade med meget nedslidte 
og forfaldne facader kan virke uindbydende og inviterer 
ikke til at f.eks. fodgøngere lægger deres vej forbi. 

EKSEMPEL PÅ ANVENDESE BILLE-
DE AF:  BEVARING?

EKSEMPEL PÅ ANVENDESE BILLEDE 
AF: SKALA MARKANTE BYGNINGER 
(F.EKS. V. RÅDHUSTORVET?

EKSEMPEL PÅ ANVENDESE BIL-
LEDE AF: SKALA OG BYGNINGS-
KROP?  

Eksempel på bygning med høj bevaringsværdi, Brødregade Eksempel på fredet bygning, Helligåndshuset Eksempel på bygning med nedslidt facade, Apotekerstræde 
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FUNKTIONER  
Byens liv udspiller sig hele døgnet, både når butikkerne 
holder åbent i dagtimerne, på restaurationer om aftenen 
og når hverdagslivet udspiller sig for midtbyens beboere.  

En levende midtby handler både om handel, kulturliv og 
rekreative oplevelser. Disse funktioner understøtter på 
hver sin måde en levende midtby og skaber oplevelses-
værdi - både for den handlende, beboeren og turisten. 

Flere boliger i midtbyen, betyder også at de offentlige op-
holdsarealer i højere grad anvendes til ophold og samvær 
i hverdagen for byens beboere. 

Kulturlivet, events og aktiviteter foregår både som spon-
tane tiltag, som større planlagte events og faste tilbage-
vendende traditioner. Byens torve anvendes i løbet år året 
til traditioner, som Rådhushaven, torvedage, skøjtebane 
og julehygge.   

Bylivet udspiller sig forskelligt i løbet af året, døgnet og 
ugen. Ikke alle gader og torve opleves ”levende” hele døg-
net. Om aftenen og i weekenden opleves bylivet omkring 
restaurationer og barer, mens Brødregade vrimler af liv 
lørdag formiddag, når butikkerne holder åbent. Det sam-
me gør sig gældende med byens pladser, hvor aktiviteter 
og events tiltrækker folk på forskellige tidspunkter. 
Byens funktioner skaber et varieret og oplevelsesrigt 
byliv. 

Torvegade. Eksempel på handel i midtbyen. Rådhustorvet. Eksempel på rekreative ophold om sommeren. Slotspladsen. Eksempel på event og aktiviteter  
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REGISTRERING AF TOMME BUTIKKER   

Handelslivet er en vigtig del af midtbyen. De 
mange aktive butiksfacader og handlende 
skaber byliv, en pulserende atmosfære, bynære 
arbejdspladser og et bredt udbud af detailvarer. 

Mange byer oplever udfordringer med et sti-
gende antal tomme butikslokaler. I nogle byer, 
er nogle gader endda ramt af en ”butiksdød”, 
hvor en stor del af butikslokalerne står tomme 
på samme tid eller hvor der er længerevarende 
udfordringer med genudlejning. 

Ledige lokaler er med til at sikre dynamik og ud-
vikling i detailhandlen, så der hele tiden er plads 
til nye erhvervsdrivende. For mange tomme 
lokaler på samme sted eller tomme lokale i mar-
kante bygninger, kan dog bidrage til et negativt 
indtryk af bylivet. 

I perioden fra foråret 2018-sommer 2020, har 
forvaltningn i Randers Kommune registreret 
udviklingen af tomme butikslokaler i midtbyen.

Registeringen viser, at en stor del tomme butiks-
lokaler bliver genudlejet, mens kun enkelte bu-
tikslokaler har stået tomme i hele registerings-
perioden. Registreringen viser også skiftende 
mønstre i placeringen af tomme lokaler. Nogle 
gange er der mange tomme lokaler i bestemte 
gader, mens de tomme butikker ved andre regi-
streringer har været spredt ud. 

Situationsbillede af registrerede tomme butikslokaler i foråret 
2018. Tomme lokaler fandtes primært på trækningen fra Storega-
de til Kirketorvet samt fra Østergade til toppen af Brødregade. 

Situationsbillede af registrerede tomme butikslokaler i foråret 
2019. Tomme lokalerer spredt ud på mange gader. 
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Oversigt over alle registrerede tomme butikslokaler i perioden 
fra forår 2018 til efterår 2020. En kraftig farve indikerer at butik-
ken har stået tom ved flere registreringer, mens en svag farve 
indikerer at butikken kun har stået tom ved en eller få registre-
ringer .  

Lokaler som har været tomme ved alle registreringer fra forår 
2018 - efterår 2020.   

Butikker som har stået tomme ved tidligere registreringer, men 
som nu er genudlejet eller har været genudlejet i perioden forår 
2018-sommer 2020.  
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BYRUMSANALYSER 
En registrering af midtbyens identiteter og pladser 
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Byrum er byernes rygrad. Fysiske rum opstår 
mellem bygningerne, og sociale rum skabes, når 
mennesker mødes. Det sker på vej til og fra arbejde 
eller skole, når der skal købes ind, dyrkes sport, 
shoppes eller slappes af. 

Tidligere var der aktiviteter i byens rum, fordi det 
dagligt var nødvendigt at gå på gaden eller i gården 
for fx at vaske tøj og købe ind. I dag klares meget 
transport af varer i biler og lastvogne, og funktioner 
som tøjvask er rykket ind i hjemmene. Samtidig er 
mange købsstaders funktion som centrum for alt 
handel og erhverv under forandring. 

Det 21. århundredes byliv er i høj 
grad blevet det valgfrie byliv

Det moderne byliv stiller krav til omgivelserne 
om ordentlig kvalitet. Der er brug for at samtænke 
flere funktioner og skabe en mangfoldig by, så 
både bygninger og rum mellem bygninger kan 
skabe kvaliteter i bylivet og rammerne om det gode 
hverdagsliv.

Hvad er et byrum? 
Et byrum er alle de områder der er mellem 
bygninger. Gader er et af de vigtigste byrum vi 
har. Ud over gader, er torve, pladser og mindre 
parker vores fælles rum, hvor mange forskellige 

mennesker mødes i hverdagen. 

Den vellykkede plads
I alle byer er der pladser. De kan være store, små, 
åbne, lukkede, smukke, kedelige osv. Ikke alle 
pladser opleves som steder, hvor man har lyst til at 
opholde sig. Nogle af dem giver ligefrem lyst til at 
gå igen hurtigst muligt.

To vellykkede pladser behøver ikke at ligne 
hinanden. Pladser kan være vidt forskellige, men 
lige smukke og virkningsfulde. Man kan dog finde 
en række fællestræk, som går igen ved vellykkede 
pladser. Pladsen skal eksempelvis være omgivet 
af forskellige bygninger, og disse bør ikke have 
samme funktion. Der skal fx både være beboelse, 
kontorer og butikker – måske endda en skole, 
et rådhus eller en kirke blandt bygningerne. De 
forskellige funktioner betyder, at der kommer 
mennesker på pladsen på forskellige tidspunkter og 
med forskellige formål.

Der skal være en sammenhæng mellem pladsens 
størrelse og den bygning, der fylder mest af 
bygningerne rundt om pladsen. Hvis fx pladsen 
ligger ud fra et rådhus eller en kirke, skal pladsen 
være stor og åben, så bygningen ikke virker for 
voldsom. På samme måde vil det virke forkert, hvis 
en stor og åben plads er omkranset af små, lave 
bygninger.

Ligeledes skal pladsen og husene spille sammen. 
En cafe kan fx have et hjørne af pladsen til 
udeservering, og en åbning mellem to huse skal 
helst føre ud i en åbning på pladsen og ikke ud i en 
mur eller en statue. 

Den vellykkede plads skal heller ikke kun være 
indrettet efter praktiske hensyn. Der skal også være 
elementer, der kun har en udsmykkende funktion, 
såsom en særlig stensætning i brolægningen, et 
springvand, smukke bænke eller blomsterbede.

Pladsen skal også opleves som et rum for sig selv 
– med husenes facader som vægge, brolægningen 
som gulv og himlen som loft. Den skal dog ikke 
virke lukket. Endelig skal man kunne komme ind til 
pladsen fra mange sidegader. Pladsen må dog ikke 
blive et kryds, hvor man straks går videre i en ny 
retning. 

Et byrum i menneskelig skala 
Den lille skala, menneskeskalaen, er en nøgle 
til arbejdet med at skabe gode byrum. ”Byen i 
øjenhøjde”, menneskeskalaen, er afgørende, når der 
skal skabes kvalitet i hverdagslivet. 
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KERNEN

ØSTERGADE
KVARTERET 

VESTERVOLD
KVARTERET 

KULTURSTRØGET 

SØMMEN

KLOSTERET 

Kirketovet 

Houmeden  

Rådhustorvet   

Brødregade   

Slotspladsen     

Østervold      
Jens Otto 
Krags plads       

Storegade    

Torvegade  

I den strategiske udviklingsplan, er 
midtbyen inddelt i seks kvarterer der 

har forskellige karakteristika i forhold 
til funktion, arkitektur og byliv. 

Kernen er den gamle middelalderby. 
Kigger man nærmere på det område, 
finder man også forskellige identiteter og 
delområder i midtbykernen. 
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IDENTITETER I BYKERNEN 
DEN MANGFOLDIGE BY  

Randers midtby består af flere forskellige kvarterer og 
delområder.  

Kulturkvarteret omkring Øster Vold, Thors Bakke og Jens 
Otto Krags Plads er den nyere urbane bydel hvor man fin-
der funktioner som museum, bibliotek og biograf. Kvar-
terer omkring Østergade og Vestervold har en tæt byg-
ningsmasse, men i højere grad boliger og i mindre grad 
butikker og udadvendte funktioner. Kernen i midtbyen er 
de gamle snoede middelaldergader, hvor funktionerne i 
stueetagen i højere grad er handels -og restaurationsfor-
mål. 

Bevæger man sig længere ind i den gamle middelalder-
kerne, vil man opdage at denne også har forskellige iden-

titeter og stemninger. De forskellige gader og pladser har 
forskellige styrker og særlige kendetegn. Opholder man 
sig på Slotspladsen, i Storegade eller Houmeden, oplever 
man forskellige stemninger og byrum. 

En levende midtby skal rumme aktiviteter og oplevelser 
for alle. Midtbykernens forskellige identiteter, tilbyder 
varierede steminger og oplevelser. Gadernes og områder-
nes særlige identiteter bliver skabt af bygningernes skala 
og udtryk, omkringliggende funktioner, kulturhistorie, 
traditioner og byinventarets form og design. 

De aktiviteter og events som planlægges på byens 
pladser, bidrager også til at skabe en særlig stemning og 
identitet. 

Nogle gader og pladser har en meget tydelig identitet og 
en stærk fortælling, mens andre områder er mere uklare. 
Særligt har området omkring Houmeden, Østervold og 
Rådhustorvet et klart visuelt udtryk og en stærk fortæl-
ling. Man kan understøtte udviklingen af områdernes 
identiteter ved at målrette events og midlertidige byrum 
til stedets stemning. Når man afholder events eller opstil-
ler midlertidige byrumsmøbler, ændrer det anvendelsen 
af byens rum. Eksempelvis kan events for børn og famili-
er på Slotspladsen, understøtte pladsens identitet som et 
særligt godt byrum for børn. 

Byinventar og adaptering som bænke og belysning samt 
bygningsfacaderes farve og udtryk, kan også understøtte 
en særlig stemning. 

Stemning og aktivitet i Houmeden. Stemning og aktivitet på Slotspladsen. Stemning og aktivitet i Storegade. 
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HOUMEDEN RÅDHUSTORVET BRØDREGADE  STOREGADE 
VINTAGE
HYGGE 

KLASSISK 
HISTORISK 

PULS LOUNGE 

Collage der viser en udvalg af midtbyens mange forskellige kvaliteter og identiteter. De 
mange forskellige delområder understøtter et varieret og oplevelsesrigt byliv. 
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SLOTSPLADSEN  STOREGADE  ØSTERVOLD JENS OTTO 
KRAGS PLADS LOUNGE FAMILIEHYGGE

FANTASI 
LEG

URBANT
UNDERGROUND
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Et af de vigtigste byrum er gaderne, hvor vi side om side 
slentrer, cykler eller kører i bil, når vi transporterer os fra 
a til b. Midtbyen består af mange forskellige typer af ga-
der. En gade som er indrettet med hensyn til fodgængere, 
opleves inviterende og rolig at bevæge sig igennem. 

Gadens visuelle udtryk har en stor betydning for oplevel-
sen af midtbyen. Det offentlige byrum omkring middel-
alderkernen bør først og fremmest indrettes som rum for 
mennesker, hvor det sociale liv, interaktionen mellem 
mennesker og byliv prioriteres.  Det handler ikke om der 
er biler eller ej, men om hvordan vejprofilen er indret-
tet. Vejens visuelle udtryk, særligt belægningen, har en 
betydning for hvordan vi færdes til fods og om man som 
fodgænger føler sig ”inviteret indenfor” og hvordan vejens 
aptering ser ud. Eksempelvis kan skiltningen eller puller-
ter opleves som barrierer når man færdes til fods.  

STRØG: primært indrettet til fodgængere, som bevæger 
sig i midten og på tværs. I nogle gader kører biler i én 
retning. 

Plads: Et torv, park eller opholdsareal med bænke eller 
aktivitetsmuligheder. 

GADE: Biltrafik i lav hastighed, gående langs facader. Vi-
suel adskilt vej og areal til gående, enten ved niveaufor-
skel eller pullert. Denne type gade er i princippet egnet 
som shared space. 

VEJ: Traditionel vejprofil med bred kørebane af asfalt, 
højere hastighed og smallere fortov. Biltrafik i to retning-
er. 

BYRUM
GADERNE

Eksempler på oplevede barriere. 



BYRUMSANALYSER  RANDERS MIDTBY 

25

BYRUM
Kvalitet til hverdagslivet
Pladser og torve er byens mødesteder, hvor besøgende og 
beboere opholder sig, mødes til events og begivenheder i 
løbet af året. Vores personlige oplevelser i byen er med til 
at gøre byen til “vores egen”. Et element i byen, som ofte 
bliver til et omdrejningspunkt for en personlig oplevelse, 
er byens pladser, torve eller grønne områder. I et sådant 
byrum har samspillet mellem mennesker, bygninger og 
udsmykning stor betydning.

Byens rum har forskellige kvaliteter og kan forskellige 
ting. Selv om byrum er forskellige, er der dog generelt 
nogle parametre som er vigtige for at et byrum fungerer 
- menneskets sanser, behov, og hvad der skal til for, at 
mennesker føler sig tilpas og tager ophold i byrum. 

Kvalitetskriterier 
Arkitekten Jan Gehl har gennem flere års studier udviklet 
kriterier, som kan anvendes til at måle kvaliteten i 
byrummet. Kvalitetskriterierne handler om meget andet 
end herlighedsværdi, æstetik og smag. Når et byrum 
vurderes, er det ikke i første omgang ud fra æstetiske 
parametre, men ud fra menneskets behov for beskyttelse 
fra biler, støj, regn og blæst, behov for muligheder for 
at gå, stå, sidde, se, tale, høre og behov for at udfolde 
sig. Ud over de generelle sanselige parametre, vurderes 
byrummene også ud fra arkitektur og stemning samt 
byinventarets stand og karakter. 

HERLIGHEDSVÆRDI KOMFORT BESKYTTELSE AKTIVITETER IDENTITET

Oplevelse af 
skala  

Positive 
aspekter ved 
klima  

Oplevelse af 
æstetiske 
kvaliteter 

Mulighed for 
at se  

Mulighed for 
at gå 

Mulighed for 
ophold 

Beskyttelse 
mod trafik og 
ulykker 

Beskyttelse 
mod vold og 
kriminalitet 

Beskyttelse mod 
ubehagelig 
sanse-
påvirkning

Mulighed for 
udfoldlese

Arkitektur 

Kulturhistorie 

Oplevese af 
sammenhæng  

Faciliter til 
aktiviteter 

Events og 
traditioner  

TORVE OG PLADSER  



26

RÅDHUSTORVET 

Rådhustorvet er en af byens centrale pladser, hvor mange 
af byens traditioner foregår, eksempelvis kan man opleve 
vielser, protester, dans om statuen af Niels Ebbesen for 
årets studenter og Rådhushaven i sommermånederne. 

Beskyttelse 
Pladsen er solrig, vindstille og der er en god balance mel-
lem fodgængere, cyklister og biltrafik. Pladsen er indret-
tet med tydelige zoner til ophold fodgængere og trafik.  

Komfort 
Pladsen ligger centralt og der er gode forbindelser til 
omkringliggende handelsgader. Der er et godt flow af 
mennesker og pladsen opleves hyggeligt. 

Kvaliteter:
Historisk og klassisk udtryk. En stærk identitet. 

Events og aktiviteter: Traditionsrige og tilbagevenden-
de begivenheder. 

Hvad skal bevares: 
Et byrum af høj kvalitet. Hyggelig stemning. 

Forbedringer:  
Fokus på at tilføje nyt byinventar af høj kvalitet og et 
æstetisk udtryk der matcher pladsens identitet. Flere 
permanente siddepladser. 

Herlighedsværdi  
Der er en god variation af detailhandel og cafeer, som 
skaber et varieret byliv. De historiske bygninger og den 
markante statue af Niels Ebbesen i midten af pladsen 
har et historisk og klassisk udtryk. Bygningernes faca-
der er velholdte og der er en god sammenhæng mellem 
bygningernes udtryk, pladsens udformning og det faste 
byinventar. 

De særlige kvaliteter 
Det er vigtigt at pladsen bibeholder sin fleksibilitet, så der 
faste traditioner med Rådhushave, studenterfest, julebe-
lysing mv. kan fortsætte. Pladsen opleves i en menneske-
lig skala. 

Opholdsmuligheder og begrønning Rådhushaven - midlertidig indretning i sommermånederne 
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Hvad kan forbedres? 
En del af det midlertidige byinventar og BID-møbler 
fremstår nedslidt og er fremstillet af materialer med en 
lav holdbarhed. Byinventar bør opgraderes eller udskiftes 
i materialer af højere kvalitet og længere holdbarhed. Der 
kan med fordel etableres flere permanente siddemulighe-
der, så pladsen fremstår mere inviterende i de måneder 
hvor der ikke er midlertidige byrumsinstallationer. Disse 
møbler kan eksempelvis placeres ved Torvegade eller 
mod Nørregade. 
Der er enkelte steder hvor træer er blevet fældet, men 
træets rod og planterist er ikke fjernet. Ligeledes kan en 
oprydning af skilte og rengøring af elskabe styrke plad-
sen identitet.   
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Erik Menvends Plads Østervold 

Slotspladsen Rådhustorvet 
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MusiktorvetKarin M. Torv 

Analyseresultat: Rådhustorvet scorer højt på mange paramtere. 
Pladsen scorer lavest på aktiviteter og byinventar. Det skyldes 
blandt andet, at en del af de midlertidige bymøbler fremstår ned-
slidt og at der ikke er fast udstyr til aktiviteter. Pladsen indrettes 
dog ofte med midlertidigt udstyr, som skaber gode rammer for 
byliv og aktivitet. 

Midlertidige BID-møbler skaber alternative siddemuligheder  
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SLOTSPLADSEN 

Slotspladsen har sit navn fra et slot der tidligere har 
været placeret hvor slotspladsen er i dag. Området har 
sidenhen været anvendt som busterminal, og levn fra 
middelalderbyen er derfor få. 

Pladsen er omgivet en blandet arkitektur og det 
samlende element er i øjeblikket pladsen og dens 
belægning og indretning. Man etablerede en legeplads 
i det vestlige hjørne af pladsen, pga den centrale 
placering samtid med at børn kun færdes trygt på 
behørig afstand af trafik. 

Beskyttelse 
Pladsen ligger i læ og sol. Der er afskærmet fra trafik 
og støj. Den østlige del af pladsen ved Slotscenteret 
fremstår en smule mørk, og kan i aftentimerne opleves 
som utryg. 

Komfort 
Når der er legende børn og åbne cafeer, opleves pladsen 
med byliv og der er noget at kigge på. Da der kun er 
få aktive facader i bygningerne omkring og pladsen 
er meget stor, er der risiko for at området fremstår 
uinteressant og at besøgende kun opholder sig kort. Der 
er gode siddemuligheder omkring legepladsen, men der 
mangler opholdsmuligheder øvrige steder. 

Herlighedsværdi  
På pladsen findes kunstværket ”Et Randersspil”, der 
ligesom legepladsen appellere til fantasien hos både store 
og små. Pladsen fremstår usammenhængende.

De særlige kvaliteter 
Begrænset trafik, læ og sol skaber gode rammer for en 
plads til længerevarende ophold. 

Kvaliteter:
Læ, sol og afskærmning for larm og trafik. Legeplads. 
Pladsen har en vigtig placering og mange ankomstveje. 
Både legeplads og kunstværk har et fantasifuldt og legende 
udtryk. 

Events og aktiviteter: Pladsen er godt egnet til familievenlige 
events og shows. 

Hvad skal bevares: Plads til aktiviteter, events og shows. 

Forbedringer:  
Dyrke det familieorienterede og skabe en legende atmosfæ-
re på hele pladsen. Byinventar der matcher legeplads og 
kunstværk. 

Målgrupper: Børn og børnefamilier 

Legeplads tiltrækker børn og børnefamilier Også kunstværket bruges til at kravle og lege på 
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Hvad kan forbedres? 
En af udfodringerne ved Slotspladsen er manglende 
sammenhæng i æstetik og byinventar. Nyt byinventar 
som belysning og bænke kan bidrage til at skabe 
sammenhæng på pladsen, hvis dette udføres i en 
formsprog der harmonerer med kunstværket og 
legepladsen. Der er kun få aktive facader, og til tider 
kan pladsen opleves en smule øde. Man kan undersøge 
mulighederne for at aktivere facader, eksempelvis 
gennem udsmykning eller renovering. 

En del af pladsen opleves mørk, særligt i aftentimerne og 
der kan investeres i stemningsfyldt belysning der appel-
lerer til fantasi og leg. En stor del af facaderne omkring 
pladsen er uden butiksvinduer. 
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Erik Menvends Plads Østervold 

Slotspladsen Rådhustorvet 
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MusiktorvetKarin M. Torv 

Analyseresultat: Slotspladsen scorer højest i kategorien ”akti-
viteter”. Det skyldes både legepladsen og kunstværket, der ofte 
bruges af til at kravle og sidde på. Legepladsen bidrager til at 
skabe et familieorienteret byrum. Men legepladsens udtryk og 
det øvrige byinventar har meget forskellig karakter og stemning. 
Ved at forbedre det øvrige byinventar, kan pladsens legende 
atmosfære styrkes. 

Opholdsmuligheder og begrønning 
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ØSTERVOLD  

Østervold forbinder den nye og den gamle del af 
midtbyen. Østervold har altid været i stor forandring. 
Pladsen ligger i dag, hvor 1500-tallets voldanlæg var 
byens grænse mod øst. Da voldene forsvandt, udviklede 
området sig til et haveanlæg, og derfra voksede gradvist 
Frederiksplads frem. Byudviklingen indhentede 
Frederiksplads i 1950’erne. Pladsen blev en del af den 
store moderne brede boulevard, der blev etableret, så 
biltrafikken kunne glide problemløst gennem midtbyen. 
Fra at være en vold og efterfølgende en aflukket plads 
udviklede Frederiksplads/Østervold sig til en trafikeret 
hovedvej gennem Randers.

Østervold har i de seneste år gennemgået større 
renoveringer. I 2005-2010 blev der gennemført en 
områdefornyelse på Østervold, hvor de trafikle forhold 
blev opgraderet og belægningen og byinventar blev 
udskiftet. 

Der er planer om at etablere et regnvandsbassin med 
rekreative opholdsmuligheder på den nederste del af 
Østervold. Dette vil skabe et ny type byrum i midtbyen. 

Beskyttelse 
Østervold kan opleves som vindblæsende og støjende. For 
fodgængere kan det opleves utrygt at krydse Østervold, 
da der er en del gennemkørende trafik. Der er en god 
belysning. 

Komfort 
Der er siddemuligheder flere steder på Østervold, hvor 
man kan nyde udsigten mod havnen.
 
Herlighedsværdi  
Der er en god rytme i vejtræer og lysmaster. Byinventaret 
er af høj kvalitetet. Der er både flere kunstværker - 
herunder Fontænen af Ingvar Cronhammer og den 

Kvaliteter: Et urbant byrum i materialer af høj 
kvalitet, kunstværker, sigtelinje til havnen. 

Events og aktiviteter: Større events med et 
bredt publikum, eksempelvis biltræf og 
kunstudstillinger. 

Hvad skal bevares: 
En urban og stram designlinje. 

Forbedringer:  
Trafikale forbedringer eller tiltag der styrker 
krydsning af Østervold for forgængere. 

Biltrafik på Østervold. Stemning - kunst, vand og træer skaber herlighedsværdi 
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Jyske Hingst. Om aftenen giver Fontænen en god 
stemningsfyldt belysning med rislende vand. 

Pladsen kan skalamæssigt opleves stor, uinteressant 
og kold, særligt i perioder hvor der ikke er events, 
udstillinger eller grønne træer. 

De særlige kvaliteter 
Det urbane byrum og materialer i høj kvalitet. Den 
klare designlinje og stramme akse med vejtræer og 
centralt placerede kunstværker. Sammenhæng mellem 
byrummets størrelse, identitet og byinventar. Pladsen er 
format til større arrangementer.

Hvad kan forbedres? 
Forbedringer ift. Trafiksikkerhed og negative 
sansepåvirkninger som bilstøj og os. Der kan investeres 
i begrønning i plantekasser, som matcher byrummets     
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Erik Menvends Plads Østervold 

Slotspladsen Rådhustorvet 
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MusiktorvetKarin M. Torv 

Analyseresultat: Østervolds særlige kvaliteter er det urbane 
udtryk og stramme designlinje. Både byinventar, belægning og 
rummets udformningen hænger sammen. Pladsen fungerer godt 
til større events og kunstudstillinger. Der er siddemuligheder 
fordelt på hele pladsen. 

Den Jyske Hingst er et varetegn i Randers. 
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KARIN MICHAËLIS 
TORV 

Torvet er et mindre byrum, som forbinder Jens Otto Krags 
Plads og Østervold. Selv om Karin Michaëlis Torv er en af 
byens mindste pladser, har den mange kvalitetet. Pladsen 
ligger ved Kulturhuset og blev navngivet i 2015 efter 
forfatter Karin Michaëlis, der er født i Randers. I midten af 
pladsen står en burste af forfatteren udført i bronze. 

Beskyttelse 
Pladsen opleves vindstille og solrig. Der er dog en del 
støj fra biltrafik på Østervold. I aftentimerne kan pladsen 
opleves mørk og utryg. 

Komfort 
Der er gode siddemuligheder. Bænkene er placeret langs 
facaderne, hvor man kan sidde tilbagetrukket og snakke. 

Herlighedsværdi  
Byinventaret er i samme designlinje som Østervold 
og Jens Otto krags Plads. Det bidrager til at skabe 
sammenhæng. 
På opholdsarealet er belægningen udskiftet med grus 
af samme type som anvendes i toppen af Østervold. 
En simpel terrassering med 3 skrånende trin skaber 
et velfungerende opholdsareal. Ud over bænke af god 

Kvaliteter: Et mindre, dog velfungerende 
byrum. Der er træer, kunst og komfortable 
opholdsmuligheder.

Events og aktiviteter: Pladsen er ikke egnet til 
events med mange gæster på samme tid. Der kan 
eksempelvis gennemføres aktiviteter af mindre 
skala, eksempelvis kunstudstillinger. 

Hvad skal bevares: Hyggelig atmosfære, gode 
opholdsmuligheder. 

Forbedringer: Stemningsfyldt belysning. 

Målgrupper: Besøgende i Kulturhuset. 

Belægning skaber en god atmosfære Tilbagetrukket siddemuligheder langs facade med plads til snak
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Analyseresultat: Pladsen scorer højt på komfort og identitet. Der 
er gode siddemuligheder i læ og sol. Pladsens identitet og byin-
ventar harmonerer med designlinjen på Østervold og Jens Otto 
Krags Plads. Pladsen er et bindeled mellem Østervold og Jens 
Otto Krags Plads. 

kvalitet et moderne design og kunst, er der også træer 
som bidrager til at skabe en hyggelig stemning. 

De særlige kvaliteter 
Sammenhængende byrum i en menneskelig skala. Skift i 
belægning indikerer at pladsen er beregnet til ophold. 

Hvad kan forbedres? 
I aftentimerne opleves pladsen mørk. Der kan installeres 
stemningsfyldt belysning, eksempelvis uplights på 
træer, lyskæder i træerne i vintermånederne eller 
pullertbelysning. 

Pladsen fremstår mørk i aftentimerne
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JENS OTTO KRAGS 
PLADS   

Jens Otto Krags Plads blev etableret i 2012 og er et af de 
nyeste byrum i midtbyen. Hensigten med pladsen var at 
etablere et byrum med plads til kulturelle formål. 

Beskyttelse 
Særligt kan støjen fra Havnegade opleves som et 
forstyrrende element. På kolde dage er pladsen 
vindblæst. Som fodgænger kan man bevæge sig trygt hen 
over pladsen. 

Komfort 
Der er flere forskellige opholdsmuligheder på Jens Otto 
Krags Plads. Der er bænke og alternative siddemuligheder 
på plinte og trapper. 

Herlighedsværdi  
Byinventar  og belægning harmonerer med pladsens 
anvendelse og generelle udtryk. Pladsen er stor og 
kan opleves åben - dog giver det sollys hele dagen. 
Omkringliggende arkitektur og skala harmonerer med 
pladsens størrelse. Belægningen er beskadiget, men der 
er ikke yderligere nedslidning eller byinventar i forfald. 

De særlige kvaliteter 
Pladsen ligger ved VIA Campus og tæt ved 
KAOSambassaden. Nærheden til institutionerne gør 
området velegnet til et mødested for byens unge. 
Arealmæssigt er der plads til større events og aktiviteter 
som kræver scene og telte. 

Kvaliteter:Et synligt ungdomsmiljø, plads til store aktiviteter.

Events og aktiviteter: Længerevarende aktiviteter f.eks. 
skøjebane eller kunstudstillinger, events med bevægelse og 
sport, aktiviteter der kræve telte eller overdækning, f.eks. 
musikfestival. Events der kræver et stort publikum på samme 
tid, f.eks. teaterforestillinger. 

Hvad skal bevares: 
Fleksibilitet, så der fortsat er plads til mange forskellige typer 
events og aktivitetet. Et urbant bymiljø. 

Forbedringer:  
Inventar der understøtter mere bevægelse og sport.

Målgrupper: Unge og omkringliggende aktører og institutioner. 

Alternative siddemuligheder i sol og læ Jens Otto Krags Plads. Areal til større events. 
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Hvad kan forbedres? 
Der kan gøres en indsats for at de omkringliggende 
aktører, campus og kulturinstitutioner i højere grad 
aktiverer pladsen med aktiviteter. I sommermånederne 
anvendes pladsen ofte til skate og faciliteter for unge. 
Det kan investeres i nyt inventar og udstyr, som i højere 
grad inviterer unge og andre til at anvende byrummet 
i hverdagen. Dog er det vigtigt at pladsen fortsat er 
fleksibel til større events. 

I sommeren 2019 blev der anlagt en midlertidig græseng 
med vild beplantning på et uanvendt byggefelt ved siden 
af Jens Otto Krags Plads. Det kan undersøges hvorvidt 
området fortsat ønskes bebygget eller om området kan 
indrettes som et parkområde. Arealet ligger indenfor 
centerringen og vil både kunne tilføje et grønt byrum til 
midtbyen og samtidig være et rekreativt opholdsareal i 
forbindelse med Campus.     
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MusiktorvetKarin M. Torv 

Analyseresultat: Pladsen scorer højt på komfort, identitet og 
aktiviteter. Pladsens identitet og byinventar harmonerer med 
designlinjen på Østervold og  Stemannsgade ved Kulturhuset. 

Hverdagsaktivitet på Jens Otto Krags Plads. 
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ERIK MENVEDS 
PLADS 

Beskyttelse 
Der er ro og området opleves sikkert som fodgænger. Der 
er ikke negative sansepåvirkninger fra støj, trafik eller 
bilos og området ligger i læ. Det gamle bygninger, caféliv 
og kunstværker bidrager til at skabe en tryg atmosfære. 
Særligt i aftentimerne kan dele af pladsen opleves mørk 
og en smule utryg. Der er gadebelysning, som kom i min-
dre grad understøtter en hyggelig stemning. 

Komfort 
Bænke er placeret langs Helligåndshuset, hvor det er rart 
at sidde, man kan overskue området og betragte bylivet. 
Bænkene er placeret på to sider af bygningen, så der både 
er mulighed for ophold i skygge og sollys. Der er mangel 
på alternative siddemuligheder og flere opholdsmulighe-
der. Pladsen er tilgængelig og ligger synligt langs Hou-
meden og Kirkegade. Området inviterer i høj grad til mere 
stillesiddende og rolige aktiviteter. 

Herlighedsværdi  
Bygninger og rum er i en menneskelig skala, der skaber 
en intim stemning. Pladsen opleves hverken for stor eller 
for klemt. Områdets bygningsmasse og belægning er i 
god stand, og har både en arkitektonisk og kulturhisto-
risk værdi. Særligt har bygningernes varierede facader 
og tekstur en stor herlighedsværdi. På pladsen er der 
desuden enkelte træer, som også har en positiv virkning 
på stemningen. I hverdage og i perioder hvor der ikke er 
pallemøbler eller torvedag, opleves pladsen en smule tom. 
En stor del af pladsen ligger i skygge de fleste dagstimer, 
til gengæld er der læ og ro. 

De særlige kvaliteter 
De særlige kvaliteter ved Erik Menveds Plads, er den ro-
lige og indbydende atmosfære, bygningsfacaderne stand 
og udtryk samt områdets kulturhistoriske værdi. 

BILLEDE

Område med sol, café stemning og byliv Helligåndshuset bidraget til pladsens identitet. 

Kvaliteter: Stemning, bygningsarkitektur og skala. Stor 
herlighedsværdi. 

Events og aktiviteter: Markeder og torvedage, midlerti-
dige byrum og oaser.  

Hvad skal bevares: Den kulturhistoriske værdi og ste-
dets særlige identitet. 

Forbedringer: Pladsen kan forbedres ved at etablere se-
kundære siddemuligheder, stemningsfyldt belysning 
og mulighed for aktiviteter/udfoldelse. 
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Midlertidigt byrum der matcher skala og identitet. 

Hvad kan forbedres? 
Da pladsen primært ligger i skygge i dagstimerne, er det 
oplagt at arbejde med at etablere alternative siddemulig-
heder omkring pladsen, så der er flere valgmuligheder 
for at sidde i både sol, og skygge. Alternative siddeplad-
ser kan samtidig fordre til aktiviteter, som eksempelvis 
kravle eller hoppe. 

Pladsen opleves mørk i aftentimerne. En stemningsfyldt 
og god belysning, kan bidrage til at gøre pladsen attrak-
tiv, særligt i aftentimerne og i vintermånederne. Der kan 
arbejde med lys på en kunstnerisk måde, som skaber 
oplevelsesværdi og stemning. 

Der har i perioder været opsat pallemøbler og midlertidi-
ge byrum på pladsen, som har bidraget til at skabe mere 
liv. Pallemøbler har en midlertidig karakter og kort hold-
barhed. Der kan abejdes på at etablere et mere permanent 
møbel i højere kvalitetet og robuste materialer.
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Analyseresultat: Særligt er identiteten og herlighedsværdien 
i højsædet på Erik Menveds Plads. Området fungerer desuden 
godt i forhold til beskyttelse og komfort. 
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KIRKETORVET 

Kvaliteter: Pladsen omkring Kirken har en central 
beliggenhed og er et vigtigt ankomstpukt 

Events og aktiviteter: 

Hvad skal bevares: 

Forbedringer: Opholdsmuligheder, belysning, herlig-
hedsværdi. Adpering der gør pladsen anvendelig til 
events. 

Pladsen foran Sct. Mortens Kirke Sct. Mortens Kirke 

Sct. Mortens kirke skaber rammerne omkring Kirketor-
vet. Kirken er opført ca. 1494-1520 i gotisk stil med barok-
facade fra 1751. Kirken, der er opført i røde munkesten, 
er den eneste af middelalderens kirker, som fortsat står 
tilbage i dag. 
 
Kirketorvet er en meget central plads i midtbyen. Når 
man ankommer til midtbyen fra Vestergade og Blegdam-
men, er Kirketorvet den første plads man møder. 

Beskyttelse
Som gående kan det opleves utrygt af færdes, da der er 
gennemkørende trafik og gangareal tæt ved kørebanen og 
langs parkeringspladser. I aftentimerne kan pladsen ople-
ves mørk og øde. En del af pladsen henligger i skygge. 

Komfort
Der er kun meget få opholdsmuligheder på Kirketorvet. 
Der er ikke en stemningsskabende belysning. Pladsen 
formål fremstår uklar for besøgende. 

Herlighedsværdi 
Facaden langs Sankt Mortens Kirke liger mod syd, hvor 
der er sol hele dagen. Kirken har et monumentalt udtryk 
og en stemningsskabende facade. 

De særlige kvaliteter 
Pladsen rummer et stort uudnyttet potentiale. Kirkens 
arkitektur og materialitet skaber en middelalderlig stem-
ning. 
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Sol på Kirketorvet 
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Analyseresultat: Pladsen har et stort uudnyttet potentiale. Sankt 
Mortens Kirke tilføjer pladsen identitet. Pladsen scorer lavt på 
øvrige parametre.  

Hvad kan forbedres? 
For den gående fremstår pladsen en smule tom og funk-
tionsløs, og der er ikke særlig gode opholds -og aktivi-
tetsmuligheder i området. Et nyt byrum med opholdsmu-
ligheder vil kunne bidrage til at skabe mere byliv i den 
sydvestlige del af midtbyen, hvor der i dag kun forefindes 
få opholdsmuligheder. Hvis der investeret i nyt byinven-
tar til området, kan Kirketorvet fungere som et byrum 
for både besøgende og beboere. Nyt byinventar kan 
understøtte identiteten og den særlige stemning som er 
omkring kirken og Houmeden. Modsat mange andre om-
råder i midtbyen er der foran kirken et stort ududnyttet 
areal. Man kan undersøge mulighederne for at opgradere 
forholdene for parkering, gående og cyklister samtidig 
med at en del af området indrettes med nyt byinventar. 
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MUSIKTORVET 

Kvaliteter: Begrænset mængde biltrafik. Stemnings-
fyldt belysning. En plads i menneskelig skala. Køreba-
nen anvendes af gående. 

Events og aktiviteter: Musik og pop-up arrangementer. 
Udeservering for omkringliggende cafeer og spilleste-
der. 

Hvad skal bevares: 
Belægning og stemningsfyldt belysning. 

Forbedringer: 
Pladsen kan fremstå tom og der er ikke mulighed for 
ophold når restaurationer er lukkede. 

Udeservering og event på Musiktorvet Gående i Storegade i dagstimerne.  

I 2015 blev Storegade forskønnet med nyt byinventar, be-
lægning og belysning. I forbindelse med fornyelsen, blev 
der etableret en større sammenhængende plads mellem 
Brødregade, Storegade og Middelgade. Belysningen op-
leves særlig stemningsfyldt i aftentimerne, hvor de store 
lamper kan skifte farve. 

Bylivsaktiviteterne i Storegade og Brødregade er meget 
forskellige. I Brødregade opleves bylivet i dagstimerne, 
mens bylivet i Storegade primært opleves i aftentimerne 
og i weekenderne. 

Beskyttelse
Der er begrænset biltrafik gennem gaden. Som gående 

anvendes kørebanen i midten af Storegade og det opleves 
trygt og roligt at færdes. 

Komfort
Der er ikke offentlige siddemuligheder, som bænke, plinte 
eller tilsvarende. 

Herlighedsværdi 
Skalamæssigt harmonerer bygningernes udformning 
og højde med pladsens størrelse og bredde. Når restau-
rationer er lukket opleves pladsen øde. Stemningsfyldt 
belysning. Belægning er i god stand. 
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Storegade om aftenen. Stemning og belysning. 
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Analyseresultat: Pladsen scorer højt på beskyttelse, da der kun 
er begrænset biltrafik og pladsen ligger i læ og uden støjgener. 
Der er kun begrænset med byinventar, der dog er i god stand. Der 
er en stemningsfyldt atmosfære, særlig i aftentimerne. 

De særlige kvaliteter 
Pladsen er bindeled og overgang mellem Storegade og 
Brødregade. Potentielt set kan pladsen anvendes både i 
forbindelse med shopping og handel i dagstimerne, og til 
events og begivenheder i eftermiddag og aftentimerne. 

Hvad kan forbedres? 
Pladsen opleves tom og uden funktion når omkringlig-
gende butikker og cafeer er lukkede. Restaurationer og 
butikker i Storegade kan inddrages i at udvikle ideer til 
anvendelsen af pladsen. 
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RÅDHUSTORVET 

RÅDHUSTORVET 

JENS OTTO KRAGS PLADS 

ØSTERVOLD  

ERIK MENVEDS PLADS  

KARIN MICHAËLIS TORV 

MUSIKTORVET LAKSETORVET  

KIRKETORVET   
SLOTSPLADSEN   

Pladser i nord/øst

Byrumsanalysen har vist at de mest 
velfungerende pladser er samlet i 
den nord-østlige del af midtbyen. 

Pladser i syd/vest

Mindre pladser/nichér
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TORVE OG PLADSER  
Randers midtby har mange forskellige torve og plad-
ser. Byens torve og pladser har forskellige kvaliteter og 
udfordringer. Byrummenes forskelligheder kan bidrage 
til at tiltrække forskellige brugergrupper og et varieret og 
oplevelsesrigt byliv.   

Byrumsanalyserne har vidst, at særligt fungerer Jens 
Otto Krags Plads, Rådhustorvet og Erik Menveds Plads på 
flere parametre. De 3 byrum har alle en stærk identitet og 
en stor herlighedsværdi ift. æstetik og sanseoplevelser. 
Ligeledes funger byrummene godt i forhold til ophold og 
komfort. For alle 3 byrum gælder desuden, at man som 
forgænger føler sig sikker. 

Slotspladsen og Jens Otto Krags plads, er de byrum der 
fungerer bedst i forhold til aktiviteter, leg og bevægelse. 
Jens Otto Krags Plads tiltrækker især unge, mens facilite-
terne på Slotspladsen i højere grad henvender sig til børn 
og børnefamilier. Særligt skaber beskyttelse fra vind og 
biltrafik særlige gode rammer for børneleg og familiesam-
vær på Slotspladsen. 

Østervold er et urbant byrum i høj kvalitet med et klart 
æstetisk udtryk og materialer af god holdbarhed. Oplevel-
sen af trafiksikkerhed er dog lav, og særligt er mængden 
af biltrafik også en udfordring i forhold til negativ san-
sepåvirkning som støj og os. Særligt mængden af gen-
nemkørende trafik er en udfordring i forhold til at krydse 
Østervold til fods. 

Analysen af midtbyens pladser og torve giver et billede af, 
hvor det gode byliv har de bedste forudsætninger for at 

leve. De torve og pladser som fungerer bedst, er alle place-
ret nordøstlige del af middelalderkernen. I den sydøstlige 
del af midtbyen findes kun få pladser og torve, og disse 
mangler mangler faciliteter til ophold, herlighedsværdi 
og apaptering der muliggør at pladserne kan anvendes 
til events og aktivitet. Samtidig er pladserne i denne del 
af midtbyen placeret med længere afstand til hinanden 
end i den nordvestlige del af byen. For at midtbyen kan 
opleves sammenhængende og inviterende for besøgen-
de og gående, er det vigtigt at der er herlighedsværdi og 
mulighed for ophold fordelt ud over midtbyen. 

Eksempler på forbedringer
Erik Menvends Plads:
Pladsen fungerer overordnet set godt. Der kan eksempel-
vis arbejdes med byinventar der understøtter den histori-
ske fortælling om danmarks ældste gågade eller hellig-
åndshuset eller stemningsfyldt belysning.  

Østervold: 
Forbedringer ift. Trafiksikkerhed og negative sansepå-
virkninger som bilstøj og os. Der kan investeres i mere 
begrønning som matcher byrummets karakter. 

Rådhustorvet: 
En del af byinventaret fremstår nedslidt eller af dårlig 
kvalitet. Byinventar bør opgraderes eller udskiftes. 

Karin Michaëlis Torv: 
Byrummet fungerer godt i forhold til komfort og her-
lighedsværdi. Der er træer, kunst og komfortable op-

holdsmuligheder. Selv om torvet ikke indbyder til ud-
foldelse og leg, fungerer det godt som et lille pauserum. 
Stemningsfyldt belysning kan forbedre byrummet. 

Jens Otto Krags Plads: 
Der kan investeres i flytbart byinventar der understøtter 
aktiviteter og bevægelse og som kan bidrage til at skabe 
mindre rum og nicher. Pladsen ligger omkring flere kul-
turinstitutioner og kunst-og musikforeninger. Pladsen 
kan anvendes i forbindelse til kulturelle midlertidige 
arrangementer, som kunstudstilling, forestillinger, kon-
certer, sportskonkurrencer mv. 

Slotspladsen: 
En af udfodringerne ved Slotspladsen er manglende 
sammenhæng i æstetik og byinventar. Nyt byinventar 
kan understøtte den legende atmosfære og udføres i et 
design der matcher legepladsen og stedets stemning.  
En del af pladsen opleves mørk, særligt i aftentimerne 
og der kan investeres i stemningsfyldt belysning der 
appellerer til fantasi og leg. En del facader omkring 
pladsen er uden butiksvinduer eller fremstår kedelige 
eller nedslidte. Man kan undersøge mulighederne for 
at aktivere facader, eksempelvis gennem udsmykning 
eller renovering. 

Kirketorvet: 
Pladsen rummer et stort uudnyttet potentiale - både 
som ankomstpunkt og som byrum med plads til ophold 
og aktivitet. 

OPSUMMERING 
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MÅLSÆTNINGER   
Forslag til initiativer i midtbyen 



45

Den sidste del af mappingen omhandler målsætninger, 
der kan bidrage til at sikre sammenhæng mellem inve-
steringer og midtbystrategiens fire indsatser. 

I kapitlet præsenteres 4 overordnede designprincipper. 
Designprincipperne tager udgangspunkt i udviklingspla-
nens fire strategiske indsatser: 
• Noget at komme efter
• Inviterende med grønne oaser
• Et mødested hele døgnet
• Også om 100 år

Midtbystrategiens fire indsatser sætter ambitionen, 
visionen og de overordnede mål for udvikling i midtbyen. 
Designprincipperne har fokus på de fysiske sammen-
hænge. Designprincipperne er første skridt på vejen, til at 
omdanne de fire strategier til handlinger og en sammen-

hængende tiltang til den fysiske udvikling af midtbyen. 
Designprincipperne skal sikre en balance mellem for-
skellige hensyn, som infrastruktur, bylivskvaliteter og 
oplevelsesværdi. 

Kortlægningen af midtbyen har vist, at der er mange for-
skellige ruter og oplevede ankomstpunkter. Det betyder, 
at midtbyen skal være inviterende og indbydende fra 
både nord, syd, øst og vest. Samtidig er der mange måder 
at bevæge sig rundt i byen på. Midtbyen består af et grid 
af mange gader, passager og forbindelser. 

Midtbyen rummer mange forskellige stemninger og iden-
titeter, men sammenhæng på tværs af gader og pladser 
er vigtig for at sikre flow. Skifter gaden pludselig karak-
ter, fremstår facaderne nedslidte eller er der mangel på 
opholdsmuligheder, kan man føle sig på afveje. Derfor er 

et sammenhængende udtryk nødvendigt - der skal være 
elementer der fortæller, at man er på rette vej og fortsat er 
i midtbyen, f.eks. belægning, byinventar, skiltning mv. 

Midtbyens snørklede gadeforløb er en styrke, der kan øge 
oplevelsesværdien, hvis gadernes potentialer kommer i 
spil . 

Kortlægningen af midtbyen har vist, at der er stor forskel 
på pladsernes styrker og udfordringer. De fleste velfun-
gerende pladser ligger placeret i den nord-østlige del af 
midtbyen. Særligt i området omkring Kirketorvet og Mid-
delgade, er der kun få opholdsmuligheder. Gode pladser 
med opholdsmuligheder, rekreative elementer og plads til 
aktiviteter skaber byliv.  
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DESIGNPRINCIPPER 

Designprincipperne er første skridt på vejen, 
til at sikre sammenhængende tiltang til 
den fysiske udvikling af midtbyens byrum, 
adaptering og faciliteter. 

Designprincipperne er udarbejdet på baggrund 
af kortlægningen af midtbyen og analyser af 
midtbyens pladser og byrum. 

Designprincipperne er det operationelle 
lag der kobler strategi og konkrete anlæg. 
Designprincipperne skal bidrage til at sikre 
sammenhæng på tværs af skala, fra større 
fysiske anlæg til byrums inventar. Uanset om 
man skal gennemføre et mindre anlægsprojekt, 
renovere et større byrum, eller blot udskifte 
adaptering, kan designprincipperne understøtte 
sammenhæng og helhed. 

De fire designprincipper handler ikke kun 
om æstetik. Det er samtidig vigtigt at der 
er en balance mellem forskellige hensyn, 
som infrastruktur, bylivskvaliteter og 
oplevelsesværdi. 

1 SAMMENHÆNGENDE 
DESIGN 

En sammenhængende designlinje for byin-
ventar, belægning og facader, skaber visuel 
sammenhæng i midtbyen. Et gennemgå-
ende design understøtter oplevelsen af 
sammenhæng på tværs gågader og byrum. 
Den gamle middelalderkerne har snoede 
gadeforløb hvor besøgende kan bevæge sig 
gennem byen på mange forskellige måder. 
En designlinje fortæller besøgende, at man 
forsat er på rette vej, når man bevæger sig 
på tværs af gader. 
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2 3 4VARIERENDE 
IDENTITETER 

Midtbykernen har varierede byrum med 
forskellige identiteter og stemninger, der 
hver især har særlige kendetegn. Midtby-
ens forskellige delområder understøtter va-
rierede oplevelser. Gadeinventar tilpasses, 
så det understreger de rigtige stemninger 
og funktioner i de enkelte delområder. 

SYNLIGE ANKOMSTER 

Der er mange ankomstveje til midtbyen, 
både hvis man ankommer i bil, på cykel 
eller til fods. Uanset om man ankommer 
fra nord, syd, øst eller vest, skal man blive 
mødt af interessante og synlige ankom-
ster. Man skal føle sig velkommen og blive 
ledt mod midtbyen. Det kan både være 
ankomster i porte og passager, som skaber 
blikfang eller oplevelsesruter der leder fra 
parkeringspladser til gågadenettet. 

GODE ATTRAKTIONER 

Der skal være noget at komme efter og se 
på i midtbyen, både i hverdag og week-
end, på tværs af døgnet og  året. Byrum 
med plads til aktiviteter og ophold skaber 
rammerne om det gode byliv. Der skal 
være gode byrum fordelt jævnt i midtbyen, 
så bylivet har gode rammer flere steder. 
Legepladser, grønne områder og hyggelige 
kroge med bænke anvendes både af hand-
lende og beboere, og bidrager til liv - også  
udenfor butikkernes åbningstider.
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1
SAMMENHÆNGENDE 
DESIGN 
En sammenhængende designlinje for 
byinventar, belægning og facader, skaber 
visuel sammenhæng i midtbyen. 

Et gennemgående design understøtter 
oplevelsen af sammenhæng på tværs 
gågader og byrum. 

En designlinje fortæller besøgende, 
at man forsat er på rette vej, når man 
bevæger sig gennem byens gader. 

Et sammenhængende design kan understøttes ved at: 

Væve videre på kernens struktur af varierende gader og 
byrum, når der skal omdannes eller opføres nyt. 

Synliggøre den unikke kulturarv, når der planlægges for 
omdannelsesprojekter. 

Udarbejde gademanualer for at sikre sammenhæng og 
kvalitet i fremtidig investeringer. 

Investere i oplevelsesruter, der skaber inviterende ruter 
fra parkeringspladser til midtbyen. 

Skabe bedre krydsningsmuligheder på Havnegade og 
Tørvebryggen for cyklister og gående.

Tydeliggøre Sløjfen som et særligt sted, hvor bilerne i 
hverdagene færdes på de gåendes præmisser.

Bruge grønne elementer til at understøtte oplevelsesruter 
og sammenhængen til naturen udenfor midtbyen.

Tydeliggøre gågadeforløb, hvor bilerne i hverdagen kan 
færdes under hensyntagen til de gående. 

Gør gaderne i middelalderkernen mere sammenhængen-
de for gående ved at rydde forhindringer af vejen, så gå-
ende  højere grad oplever en sammenhængende midtby. 

Fjerne nedslidt, ubrugt og forældet byinventar, f.eks. 
skilte. 



49

Inspirationseksempler på en sammenhængende designlinje, hvor materialitet og farver i belægning, byinventar og facader 
harmonerer.  Materialer og udformning af belægning understøtter en sammenhængende opleves for gående og hvor biler 
færdes under hensyntagen til bløde trafikanter . 



50

2
VARIERENDE 
IDENTITETER 
Midtbykernen har varierede byrum med 
forskellige identiteter og stemninger, der 
hver især har særlige kendetegn. 

Midtbyens forskellige delområder under-
støtter varierede oplevelser. 

Varierende identiteter kan forbedres ved at: 

Understøtte kvartersindsatser, 1:1 forsøg og 
synergi imellem kommune, kulturlivet, handelslivet og 
restaurationslivet.

Udarbejde principper og manualer for omdannelse 
og anvendelse, der værner om og styrker midtbyens 
forskellige identiteter.  

Tydeliggøre hvad de enkelte byrum kan og f.eks. 
prioritere, hvor der skal kunne være støjende aktiviteter 
og events. 

Samtænke rekreative kvaliteter med f.eks. investering i 
regnvandshåndtering i midtbyen, hvor bænke, regnbede 
og vandrender kan give kvalitet til byens gader og byrum.

Have fokus på dialog og samarbejde med 
erhvervsdrivende og cityforeningen om hvordan man 
kan understøtte gadernes identitet, eksempelvis gennem 
udstilling og butiksskilte.

Fornyelse og udskiftning af byinventar sker under 
hensyntagen til gadernes identiteter og stemning.
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Inspirationseksempler fra Superkilen i København, hvor pladsens identitet bliver tydeligt synliggjort gennem belægning, 
facaderenovering, byinventar, begrønning og aktivitetsmuligheder.  
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3
SYNLIGE 
ANKOMSTER 
Der er mange ankomstveje til midtbyen, 
både hvis man ankommer i bil, på cykel 
eller til fods. 

Uanset om man ankommer fra nord, syd, 
øst eller vest, skal man blive mødt af 
interessante og synlige ankomster. Man 
skal føle sig velkommen og blive ledt 
mod midtbyen. 

Synlige ankomster kan understøttes ved at: 

Udbygge brugen af orienteringsskiltning, byinventar, 
lys og markeringer i belægningen til at guide besøgende 
rundt. 

Arbejde med oplevelsesruter, hvor fodgængeroplevelsen 
prioriteres højt. 

Fortsætte udbygningen af cykelparkeringen i midtbyen.

Synliggør hvornår man ankommer til midtbyen, eksem-
pelvis gennem belysning, kunst, ændring i belægning 
eller mindre opholdszoner. 

Genetablere en tydelig og dynamisk digital parkerings-
henvisning og forenkle betalingssystemerne på de kom-
munale pladser.
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Inspirationseksempler på synlige ankomster, der skaber en rolig atmosfære og indikerer at man er ankommet til midtbyen. 
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4
ATTRAKTIONER
 
Der skal være noget at komme efter og se 
på i midtbyen, både i hverdag og week-
end, på tværs af døgnet og  året. Byrum 
med plads til aktiviteter og ophold skaber 
rammerne om det gode byliv. Der skal 
være gode byrum fordelt ud på midtbyen, 
så bylivet har gode rammer flere steder. 

Attraktioner kan understøttes ved at: 

Arbejde med at styrke byrummene Rådhustorvet, Slots-
pladsen, Østervold, Kirketorvet, Musiktorvet i Storegade 
og Erik Menveds plads i Houmeden, som pejlemærker og 
byrum, der byder på hver deres oplevelse og atmosfære.

Sikre gode opholdsmuligheder i hele midtbyen. 

Placer bænke på steder hvor der er sol og læ og noget at 
kigge på. 

Arbejde på at finde gode samlede parkeringsløsninger til 
kommende boliger i midtbyen, som også giver plads til 
opholdskvaliteter.

Gøre det let at bruge byens rum til arrangementer gen-
nem digitale løsninger og god aptering på byens pladser. 

Udbygge serviceinfrastrukturen i byrummet med f.eks. 
eludtag, vand, belysning. 

Styrke samarbejdet på tværs af aktører om at skabe et 
stærkt årshjul af tilbagevendende traditioner og nye begi-
venheder i byens rum.

Bruge sæsonbetonede grønne elementer i midlertidige 
tiltag, som f.eks. juletræsskov, rådhushaven
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Inspirationseksempler på  attraktioner der skaber oplevelsesværdi og aktivitet. 
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FREMTIDIGE ANLÆGSPROJEKTER
PLADSER OG  OPHOLD TRAFIKALE FORHOLD  OPLEVELSESRUTER 

UDVIKLING I RANDERS MIDTY 

RUTE FRA TØRVEBRYGGEN TIL APOTEKERSTRÆDE ØSTERVOLD 

ØVRE DEL AF TORVEGADE 

KIRKEGADE 

ST. VOLDGADE 

MELLEM HOUMEDEN OG ST. VOLDGADE 

LAKSETORVET  

ERIK MENVEDS PLADS  

KIRKETORVET 

VED SVANEAPOTEKET 

SLOTSPLADSEN 

RÅDHUSTORVET 

JENS OTTO KRAGS PLADS 

ØSTERVOLD SYD

FORBINDELSER MELLEM GÅGADER OG PLADSER 

BLEGDAMMEN 

GRÅBRØDRESTRÆDE   

RUTE FRA VESTERVOLD TIL KIRKETORVET  

RUTE FRA ADELGADE TIL RÅDHUSTORVET 

RUTE MELLEM DYTMÆRSKEN OG HAVNEGADE 

PORTÅBNING VED VESTERGRAVE 29 

PORT MELLEM SLOTSPLADSEN OG ØSTERVOLD 

FORBEDRINGER I BUNDEN AF SØNDERGADE 

ANKOMST TIL SLOTSPLADSEN  

En velkomst fra Randers Bro. Søndergade ved Tør-
vebryggen er første møde med midtbyen, når man 
ankommer fra Randers Bro. Der kan etableres en synli-
gere velkomst samt opgradering af skiltning. 

En forbedret ankomst fra Burschesgade, eks.ved at 
aktivere nedslidte facader, mere begrønning eller 
belysning. 

En inviterende åbning, der leder fra Laksetorvet til 
midtbyen  

Forbedre synligheden ved portåbningen, eksempelvis 
ved  ny belysning, skiltning eller streetart.  

Der kan indrettes med beplantnig og bænke foran den 
gamle Amtsavis-bygning og det tidligere posthus, så 
gående i højere grad ledes mod midtbyen.   

Byen til Vandet - forbindelse til Havnegade

Velkomstområde ved Blegdammen, mere begrønning 
og opholdsmuligheder der fremmer herlighedsværdien.   
Oprydning/opgradering af byinventar langs Vestergade 

Ruten forbinder midtbyen til Regnskoven, Justesens 
Plæne og den blå bro. Bedre forhold for cyklister og 
flere opholdsmuligheder. 

Forbedringer på Østervold med henblik på at øge 
tryghed for gående ift. trafiksikkerhed. Forbedre 
krydsningsmuligheder for gående fra øst og vestside af 
Østervold. Eksempelvis kan man på forsøgsbasis teste 
om den gennemkørende trafik kan begrænses. 

Opgradering af vejareal, med henblik på at gøre gaden 
mere inviterende for gående. Eksempelvis fjerne 
pullerter. 

Opgradering af parkeringsforhold og forbedringer for 
gående og cyklister. 

Opgradering af fortov og parkeringsforhold. 

Et lille pauserum med bænke og begrønning og 
opgradering af cykelparkering. Parken fungerer også 
som velkomstport til Houmeden.  

Opgradering af byrum, så der skabes bedre opholdsmuligheder 
og plads til aktiviteter. Mulighed for rekreativt og grønt byrum 

Nyt byinventar med fokus på stemningsfyldt belysning, 
referencer til kulturhistorie og identitet. Ophold. 

Nyt byrum med aktivitetsmuligheder og 
opholdsmuligheder. Byrummet er er vigtigt for byliv i den 
sødvestlige del af midtbyen. 

Indretning af en nyt byrum med bænke og byinventar så 
der skabes bedre opholdsmuligeder i den sydlige del af 
midtbyen. 

Fokus på børn og familier, så byinventar og belysning 
understøtter den legende atmosfære. 

Opgradering af midlertidigt byinventar. Fokus på robu-
ste materialer i et godt design. 

Mobile og flytbare byrumsinstallationer, nyt udstyr der 
giver bedre aktivitetsmuligheder, faciliteter for unge. 
Opgradering af ”Engen”. 

Reakreativt byrum. Regnvandsbassin, klimatilpasning. 
Vandmiljø Randers. Klimatilpasningsprojekt .  

Øget oplevelsesværdi, blikfang og udsmykning i de små 
passager giver anderledes oplevelser og overraskelser til 
midtbyens besøgende. Skønnere smutveje gennem byen.  

Bænke og begrønning der giver forbedrede opholdsmu-
ligheder på turen mellem parkering og midtby 

Et lille åndehul med begrønning, udsmykning og 
ophold. 
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PLADSER MED POTENTIALE 

TORVEGADE

EKSEMPEL PÅ KONKRET INITIATIV 

LAKSETORVET En af midtbyens kvaliteter er, at der er mange 
små byrum, pladser og nicher med forskellige 
kvaliteter og funktioner. Der er mulighed for at 
forbedre nogle af de eksisterende områder, så de 
bedre kan bruges til ophold og aktiviteter. 

Kortlægningen af midtbyen har vist, at der sær-
ligt i den sydlige del af midtbyen ikke er mange 
pladser med ophold - og aktivitetsmuligheder. 
Dog har mange områder forudsætninger for at 
blive til pladser med byliv og gode mødesteder. 
Tre eksempler på disse områder, er Laksetorvet, 
Kirketorvet bunden af Torvegade. 

Alle 3 byrum har skalamæssigt og arkitektonisk 
gode forudsætninger, og ligeledes er der områ-
der med læ og sol.  

For at byrummene kan blive gode pladser med 
byliv, skal byinventaret opgraderes og der skal 
etableres gode siddemuligheder. Nyt byinventar 
kan samtidig understøtte en særlig stemning og 
identitet i områderne.  

Laksetorvet forbinder midtbyen med Tørvebryggen og området ved Justesens 
Plæne og den blå bro. Torvet ligger i læ, har sol hele dagen og skønne store 
træer. Byrummet er særligt anvendeligt til en grøn oase i midtbyen, der både 
kan anvendes af besøgende og beboere. 

Bunden af torvegade kan indrettes med plads til ophold. Et nyt byrum i 
bunden af torvegade med bænke eller siddemuligheder, kan bidrage til mere 
byliv i den sydlige af gågaderne. 

15 18
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Pladsen har en meget central placering i midtbyen. Når 
man ankommer til midtbyen fra Vestergade og Blegdam-
men, er Kirketorvet det første torv man møder. 

Pladsen foran Kirken fremstår en smule tom og funkti-
onsløs, og der er ikke særlig gode opholds og aktivitets-
muligheder i området. Et nyt byrum med opholdsmu-
ligheder kan bidrage til at skabe mere byliv i den 
sydvestlige del af midtbyen, hvor der i dag kun forefindes 
få opholdsmuligheder. Hvis der investeret i nyt byinven-
tar til området, kan Kirketorvet fungere som et byrum 
for både besøgende og beboere. Nyt byinventar kan 
understøtte identiteten og den særlige stemning som er 
omkring Kirken og Houmeden. 

Modsat mange andre områder i midtbyen er der foran 
kirken et meget stort areal og en bred vej. Der kan men 
fordel undersøges mulighederne for at opgradere både 
parkering og skabe bedre forhold for gående og cyklister 
samtidig med at en del af området indrettes med nyt 
byinventar. 

KIRKETORVET 

Pladsen foran Sankt Mortens Kirke. Pladsen rummer et stort potentiale for 
øget oplevelsesværdi og bedre opholdsmuligheder. 

Pladsen foran Sankt Mortens Kirke. En opgradering af pladsen kan skabe 
bedre forhold for både bilister og gående. 

17



60Eksisterende lommepark ved Von Hattenstræde 
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SMÅ NICHÉR I BYEN   
LOMMEPARKER 

De snoede gader i midtbyen gemmer på mange små 
hjørner og nicher. Hvis disse steder indrettes som 
små pladser og pauserum, kan de bidrage til at ska-
be herlighedsværdi, oplevelser og ophold for besø-
gende og beboere i midtbyen. Se små nicher ligger 
ofte placeret langs gader og de ruter som gående 
anvender.  Derfor kan de små nicher både fungerer 

som en lille pauserum og synlige og inviterende 
ankomstpunkter. 

I takt med at der kommer flere boliger og beboere i 
midtbyen, får de små nicher en større betydning da 
de kan anvendes til udendørs hverdagsophold og 
sociale mødesteder for midtbyens mange beboere.  

Mange hjørner og kroge kan indrettes med beplant-
ning og byinventar som skaber små lommeparker 
og grønne oaser i midtbyen. De små lommeparker 
kan skabe opholdsmuligheder, så besøgende og 
særligt gangbesværede, i højere grad kan tage en 
pause under besøget i midtbyen. 

Hjørne mellem Houmeden og St. Voldgade Der er allerede en bænk og 
begrønning på arealet. Området kan opgraderes og blive en synlig og invite-
rende velkomst til Houmeden. 

Hjørne mellem Polititorvet og Blegdammen. Området fremstår nedslidt og 
uinteressant. Blegdammen er en vigtig ankomstvej til midtbyen. 

Hjørne på Gråbrødrestræde. Et skjult lille område, som kan indrettes til en 
hyggelig krog med plads til ophold, beplantning eller udsmykning. 

EKSEMPEL PÅ KONKRET INITIATIV 
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PASSAGER 
FORBINDELSER MELLEM GÅGADER  

Randers midtby har mange snoede gader som er 
forbundet på kryds og tværs af passager, mindre 
stræder og gyder. Ofte har passagerne ikke 
særlige mange butiksvinduer eller andet spæn-
dende at kigge på. En del af passagerne fremstår 
uinteressante uden funktion og med nedslidte 
facader og inventar. Ofte er de ret smalle og kan 
særligt ved aftentid fremstå utrygge og mørke. 

En af midtbyens styrker, er at middelalder-
kernens snoede gader er spændende at gå på 
opdagelse i. De små passager og skjulte genveje 
har et potentiale. De kan bidrage til at skabe 
anderledes og forunderlige oplevelser for byens 
besøgende.  Ofte virker passagerne som byens 
bagside med nedslidte udtryk. Det kan i stedet 
vendes til en positiv oplevelse, hvis der sker en 
særlig indsats. De mange passager kan blive et 
attraktiv og kan understøtte varierede oplevel-
ser. Det kan være gennem streetart, udsmyk-
ning, midlertidige installationer eller en unik 
og stemningsfyldt belysning. Passagerne kan 
endda fungere som en særlig attraktion i sig 
selv. Passagerne kan gøre det nemt at skyde 
genvej gennem byen.

Lille Kirkestræde. Passagen forbinder Vestergrave med 
Kirketorvet. Passagen er meget smal og lige. I dagstimer-
ne kan den oplevelses som hyggelig, mens den opleves 
utryg i aftentimerne. 

St. Kirkestræde. Både belægning og byinventat fremstår 
nedslidt. Passagen fremstår tydeligt som en bagside. En 
opgradering og oprydning i byinventar kan eksempelvis 
bidrage til at få de flotte bygningsfacader fremhævet. 

EKSEMPEL PÅ KONKRET INITIATIV
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Vester Kirkestræde. Passagen er præget af tomme bu-
tikslokaler og nedslidte facader. Passagen er et vigtigt 
bindeled mellem Houmeden og Kirketorvet. 

Tårngade. Passagen har en vigtig funktion, da den forbin-
der to større handelsgader, Brødregade og  Middelgade. 
Der er aktive butiksfacader. 

Apotekerstræde. Passagen forbinder mindtbyen til Lak-
setorvet. Passagen fungerer som ankomst for cyklende og 
gående fra Den blå Bro, Justens plæne og Regnskoven.  
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OPLEVELSESRUTER 
FRA PARKERING TIL MIDTBY  

EKSEMPEL PÅ KONKRET INITIATIV

LAKSETORVET - APOTEKERSTRÆDE 

En rute mod syd, kan bidrage til at styrke forbindelsen 
mellem området ved Gudenåen og Randers Regnskov. 
Fra Vorup kan gående og cyklister krydse Den Blå Bro og 
fortsætte ind til midtbyen via Odinsgade og Laksetorvet. 
I forbindelse med ’Flodbyen Randers’ opgraderes Juste-
sens Plæne.  En styrket forbindelse mellem midtbyen 
og det nye rekreative område ved Justesens Plæne kan 
understøtte sammenhæng mellem midtbyen og ’Flodbyen 
Randers’.  I forhold til arkitektur og rumlighed, har ruten 
et varieret gadeforløb. 

ADELGADE - RÅDHUSTORVET 

Ankomsten til midtbyen via Adelgade og Nørregade kan 
styrke forbindelsen til den nordlige del af byen. Når man 
står på Adelgade, er der et direkte kig mod Rådhustorvet. 
De omkringliggende bygninger, som eksempelvis den 
gamle avis og det gamle posthus, giver en god atmosfære. 
Etableringen af en mere synlig ankomst og rute kan ske 
gennem mindre investeringer, som eksempelvis plante-
kummer, belysning og vejvisningsskilte. 

DYTMÆRSKEN - TØRVEBRYGGEN 

I udviklingsplanen for ’Flodbyen Randers’ omdannes Dyt-
mærsken og busterminalen. Fra Dytmærsken påtænkes 
etableret en rute der forbinder midtbyen til Havnegade. 
Ruten knytter sig til flowet af gående og cyklister der 
ankommer til byen fra Kristrup via cykelbroen. 

Oplevelsesrute langs Laksetorvet og Apotekerstræde kan kombineres 
med flere andre indsatser, blandt andet forbedrede opholdsmuligheder og 
opgradering af byrum ved Laksetorvet. 

Oplevelsesrute fra Adelgade kan kombineres med en opgradering af byin-
ventar på Rådhustorvet. 

Oplevelsesruten er en del af udviklingsplanen for ’Flodbyen Randers’. 
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BLEGDAMMEN - KIRKEGADE 

En oplevelsesrute fra Blegdammen til Kirkegade vil 
styrke midtbyens forbindelse til den vestlige del af byen. 
Blegdammen, Vestergade og Kirkegade er en velbenyttet 
rute til midtbyen når man parkerer sin bil på Gasværks-
grunden, Polititorvet eller Vestertorv. Ligeledes kan ruten 
styrke oplevelsen af midtbyen for gående der ankommer 
fra togstationen. Oplevelsesruten kan suppleres med digi-
tale henvisningsskilte til parkeringspladserne. 

Oplevelsesrute langs Blegdammen og Kirkegade kan kombineres med flere andre ind-
satser, blandt andet nyt byrum ved Sankt Mortens Kirke. 
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MIDLERTIDIGHED   
ET STRATEGISK REDSKAB 

EKSEMPEL PÅ KONKRET INITIATIV
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Levende, attraktive og mangfoldige byer opstår i et sam-
spil mellem byen og dens borgere og besøgende. Stra-
tegisk brug af midlertidige aktiviteter kan tilføre liv og 
dermed positiv opmærksomhed, byliv, ejerskab og værdi. 
I Randers midtby anvendes midlertidighed på forskellige 
måder og der er i løbet af de seneste år blevet gennemført 
mange midlertidige tiltag i midtbyen. Midlertidighed og 
tests kan skabe nye traditioner og et brugbart redskab til 
at igangsætte en udvikling. 

Midlertidighed og midlertidige projekter anvendes i 
stadig større grad som en led i udvikling af byer og byde-
le. Bruger man midlertidighed smart som et strategisk 
værktøj, kan det i høj grad understøtte byliv og udvikling 
i midtbyen. 

Midlertidighed som katalysator 
Midlertidige byrum kan være katalyator for at udvikle 
helt nye funktioner og aktiviteter i et byrum. I midlerti-
dige byrum som Rådhushaven om sommeren, ændres 
anvendelsen og pladsens identitet. Både eksempler som 
Rådhushaven og Skøjtebanen på Jens Otto Krags Plads er  
faste tilbagevendende traditioner i Randers Midtby og er 
en del af byens DNA. I disse tilfælde anvendes de mid-
lertidige installationer til at skabe sæsonbetonet byliv. I 
disse tilfælde bliver de midlertidige tiltag til permanente 
tiltag - tilbagevendende begivenheder. 

Midlertidighed som test
Man kan også bruge midlertidighed som ”testforsøg” til 
at afprøve nye tiltag inden man laver permanente fysiske 

ændringer eller til at skabe dialog med byens aktører og 
brugere. Midlertidige aktiviteter giver rum til at udforske 
og eksperimentere med byens udvikling og er derfor et ef-
fektivt redskab til at kvalificere permanente løsninger og 
udviklingsproblematikker. Det er eksempelvis tilfældet 
med de testforsøg der blev gennemført i forbindelse med 
midtbystrategien i 2018-2019. 

Midlertidighed som impuls 
Midlertidighed kan også anvendes som en ”implus” der 
skaber nyhedsværdi og enkeltstående oplevelser. Det er 
eksempelvis tilfældet med loppemarkeder, pop-up kon-
certer og andre enkeltstående events.


