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Repræsentanter fra det lokale erhvervsliv i Randers har ønsket at samle midler til opførelse af en
kunsttrappe, udformet af kunstner Erik A. Frandsen. Kunsttrappen skal forbinde området omkring Thors
Bakke med Østervold og erstatte den ellers planlagte landskabstrappe, som KPC som bygherre på
Thorsbakken ellers er forpligtet til at udføre. Planafdelingen i Randers Kommune har i 2018 estimeret
omkostningerne ved en simpel landskabstrappe til 2.4 mio. kr. Thorstrappen vil blive udformet som et
monumentalt kunstværk på internationalt niveau, som forventes at blive en stor attraktion som kunstværk
og som en nytænkende måde at skabe byrumsinventar på. Randers Kommune har bistået
indsamlingsgruppen med administrativ bistand.
Projektet er efter en fundraisingproces tilpasset i det fysiske omfang og i økonomien, således at trappen nu
dækker det område, hvor niveauforskellen mellem Thors Bakke og Østervold forløber som en bakke. Der
vedlægges slides, som byrådet fik til orientering den 19. august 2021, hvor det fysiske område, økonomi,
erhvervslivspartnere og baggrund fremgår. Der er fortsat tale om en trappe med store, hvide cirkler som
kunstnerisk idé, men den endelige udformning af trappen kan først ske, når der er indsamlet 5.000.000 kr.,
hvorefter kunstneren går i gang med udformningen. KPC skal udføre byggeriet af trappen samtidig med de
byggerier, der i øvrigt skal gennemføres af KPC i det pågældende byggefelt. Byggeriets omfang skal derfor
være kendt inden udgangen af 2021.
De indsamlede 5 mio. kr. skal dække honorar til Erik A. Frandsen og en del af omkostningerne ved
projektet. KPC udfører byggeriet og vil efter aftale overdrage grunden og skulpturen uden omkostninger til
Randers Kommunes Kunstfond. Herefter vil det være i kunstfondens eje, og drift samt vedligehold vil blive
varetaget af Randers Kommune.
Gruppen af erhvervsfolk har pt. indsamlet 1.325.000 kr. og forventer at indsamle i alt 2.000.000 kr. Der kan
desuden findes 500.000 kr. på SIK-udvalgets område. Der er derfor et finansieringsbehov på 2.500.000 kr.
før processen kan igangsættes.
KPC’s donation af grunden er vurderet til en værdi af 3.300.000 kr. Ved at overdragelsen sker til Randers
Kommunes kunstfond i stedet for Randers Kommune, opnår Randers Kommune en mindre-omkostning på
1.750.000 kr. i sparet fondsmoms.
Randers kommune overtager drift og vedligehold af skulpturen på samme måde som ved andre skulpturer,
der hører til under Kunstfonden. Da værket ikke er endelig kendt endnu, kan udgiften til drift og
vedligehold ikke fastlægges pt., men da der ikke er tale om en vandskulptur, forventes omkostningerne at
være begrænsede.

