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Bybeskrivelser
God planlægning tager udgangspunkt i de særegne kvaliteter og forhold, der er i lokalområderne. Bybeskrivelserne i kommuneplanen giver sammen med
landsbyregistreringerne en grundlæggende viden om de eksisterende forhold i områderne, som kan danne base for den fremtidige udvikling. I Randers by er der
ligeledes beskrevet udviklingsmuligheder.
Randers Kommune er inddelt efter bymønsteret i Randers bydele, centerbyerne, lokalbyerne samt landsbyerne og de mindre landsbyer.
På kortet nedenfor kan zoomes til byerne eller byerne kan findes i menuen til venstre.
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Randers
Randers er kommunens langt største by som dækker et areal på ca. 8.200 ha og har ca. 60.000 indbyggere. Randers by er kommunens kommunecenter. Området er
især karakteriseret ved kyststrækningen langs Randers Fjord og Gudenå samt den tætte bymæssige bebyggelse.
Området udgøres af Randers by, forstæder nord og syd for Randers Fjord og Gudenåen. Byen er inddelt i 10 bydele med hver deres karakteristika. De 10 bydele kan
du se i menuen til venstre og hvis du klikker på dem kan du læse mere om den enkelte bydel.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
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Randers midtby
Randers midtby er det befolkningsmæssige, kulturelle og trafikale centrum i kommunen. Midtbyen, og de omkringliggende bydele, rummer en stor del af kommunens
arbejdspladser samt offentlig og privat service. Midtbyen er det vigtigste mødested i byen og i kommunen og et brændpunkt for byens kultur, detailhandel og service.
Samtidig er Randers midtby det historiske samlingssted. Herfra er hele Randers by vokset. I midtbyen kan man ved at færdes i de forskellige kvarterer finde utallige
spor til forståelse af byens historie og nuværende situation, i form af gader, torve, bygninger, institutioner og virksomheder. Midtbyen er derfor ét af kommunens største
aktiver, som det er vigtigt at tage vare på.

Midtbyen i Randers med de mange bevaringsværdige huse er kommunens naturlige centrum.

Forskellighed og sammenhæng
Randers midtby består af forskellige kvarterer, og byrådet ønsker at bevare og udbygge hvert enkelt kvarter i overensstemmelse med dets særpræg og muligheder. Der
lægges samtidig vægt på at bevare og tilpasse de gennemgående træk, der kan skabe sammenhæng imellem de enkelte kvarterer. Dette kan fx. ske ved et koordineret
udvalg af materialer og belægninger, koordineret skiltning, belysning og byudstyr samt ved at sammentænke byens grønne områder, skulpturer, markante bygninger og
pladser.

Planer for Randers midtby
Byen til vandet
Midtbyens særlige arkitektoniske kvaliteter og oplevelsesmuligheder skal bevares, forstærkes og udvikles. Især skal midtbyens nære beliggenhed ved havn, fjord og å
udnyttes og tydeliggøres i langt højere grad end i dag.
Byrådet har igangsat byudviklingsprojektet Byen til Vandet, som er byrådets vision for fremtiden Randers: Byen skal forbindes med vandet. Randers har et stort
uudnyttet potentiale for at blive en af Danmarks mest attraktive, naturskønne byer, hvor naturen samler byen og vandet. Byudviklingsprojektets areal løber langs
Gudenåen fra Hvidemølleområdet i vest til Randers Fjord i enden af Pieren mod øst.
Der kan læses mere om Byen til Vandet via link i boks.
Byen til Vandet skal løse byens udfordringer i form af bl.a. klimatilpasning af de lavtliggende områder og håndteringer af de store mængder trafik, der i dag skaber
barrierer for bevægelse fra byen til vandet. Her tænkes i særdeleshed på forbindelser på tværs af Havnegade og Tørvebryggen. I modsætning til andre byer har Randers
dog den fordel, at løsningerne kan tænkes sammen med oplevelser i naturen, rekreative funktioner og arealer til byudvikling til glæde for byens nuværende og
kommende borgere samt besøgende.
Byrådet har derfor fået udarbejdet en forundersøgelse, hvori de forskellige muligheder for at få byen til vandet blev undersøgt. På den baggrund har byrådet besluttet, at
der i 2016 er udarbejder nærmere konkretiserende undersøgelser for bl.a. de trafikale løsninger og byudviklingsscenarier. Det forventes, at byrådet primo 2017 kan
træffe beslutning om, hvilken løsning der skal bringe Byen til Vandet. På den baggrund kan byrådet begynde at fastlægge, hvordan arealerne langs vandet i midtbyen
skal forme sig i fremtiden, og hvor de første skridt skal tages.
Den eksisterende Randers Havn er som erhverv i en situation, hvor den mangler udvidelsesmuligheder, specielt i form af bagarealer. Det er derfor besluttet, at havnens
virksomheder efterhånden skal flytte ud til en ny erhvervshavn øst for den eksisterende  syd for fjorden. Planlægningen for den nye havn er på plads, og i takt med at
havnen flytter, og der bliver arealer ledige, vil der være mulighed for at omdanne de bynære havnearealer til andre formål.
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De indre havnearealer, som ligger i forlængelse af Østervold, rummer meget store muligheder for at trække byen til vandet. Eksempelvis kan der i dette område skabes
en spændende bymiljø med caféer, restauranter, kultur og oplevelser. Byrådet afprøvede i august 2016 muligheden for at lukke Havnegade og etablere et nyt grønt
byrum  Havnegadeparken  i forlængelse af Østervold. Her blev det for alvor synligt, hvor stort potentialet er for at få byen og byens liv til vandet.

Havnegadeparken viste med alt tydelighed det store potentiale der er for at få byen og byens liv til vandet.

Brotoften og Tronholmen
Syd for Randers Bro ligger bydelen Brotoften og Tronholmen, der i kommuneplanen i øvrigt indgår som en del af bykernen. Området adskiller sig dog væsentligt fra den
del af bykernen, der ligger nord for fjorden/åen i både tæthed, historik og bygningstypologi, hvorved bydelen beskrives særskilt.
Tronholmen er i bebygget med fritliggende domicilbygninger til liberale erhverv og service, herunder Sparekassen Kronjyllands hovedsæde. Bygningerne fremstår i en
høj arkitektonisk kvalitet og med et moderne udtryk. Mellem bygningerne og fjorden/havnen  ligger Tronholmparken med et udvalg af idrætsaktiviteter, græsarealer til
boldspil, fitnesspavilloner og lig. Der er etableret trædæk og plateauer nede ved vandet.
Vest for Århusvej ligger Gudenåcenteret, der består af bebyggelse i 2½ etager med røde tegltage. Bebyggelsen er opført i 1990, og bebyggelsen fremstår lav i forhold
til den centrale placering og Århusvej store bredde.
Brotoften fremstår primært som en grusparkeringsplads. Der har tidligere har været planer om et kunstmuseum, og arealet indgår nu som en del af Byen til Vandet.
Området forventes på sigt at kunne anvendes til en ny byfront mod vandet samt klimasikring i form af et grønt klimabånd.
I den sydlige del af området ligger den tidligere slagterigrund, der fremstår som et tiloversblevet industriareal i byen. Området indgår som en del af Byen til Vandet, og
det er sandsynligt, at ny vejføring skal etableres på tværs af grunden. Men der er tale om en meget centralt beliggende grund med et stort potentiale til udbygning.
Grunden ligger inden for bymidtens butiksområde og kan fx anvendes til butikker. Der bør dog i planlægningen tages udgangspunkt i, at der skabes en levende og
dynamisk bydel, der også kan rumme erhverv og boliger.
Langs Grenåvej ligger et større erhvervsområde, der på lang sigt forventes at skulle omdannes til mere bymæssige formål.
Størstedelen af området indgår som en del af Byen til Vandet.

De nye bydele og Østervold
I den østlige del af midtbyen ligger Thors Bakke og Jens Otto Krags Plads, der er nye bydele med boliger, uddannelse, oplevelser, restauranter, service, kultur og
detailhandel. Både Thors Bakke og Jens Otto Kraghs Plads er delvist udbygget, men der er stadig flere byggemuligheder og mulighed for yderligere byliv.
Det forventes, at yderligere udbygning af Thors Bakke kan påbegyndes i 2017.
Østervold er en vigtigt sammenbindende akse i midtbyen. I østvest gående retning  på tværs af Østervold , forbindes den historiske del af midtbyen med Jens Otto
Krags Plads. I nordsyd gående retning skaber Østervold forbindelse mellem den historiske del af midtbyen og Thors Bakke mod nord, men Østervold har også en
vigtig rolle som det byrum, der kan trække midtbyen helt ned til vandet, i takt med at de indre havnearealer kan omdannes til byformål. Allerede i dag kan man, når man
står for enden af Østervold, fornemme, at byen ligger i umiddelbar forbindelse med vandet og havnen.
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Østervold er den nye sammenbindende akse i bykernen.

Butiks og servicecenter
Midtbyens attraktion er det store udbud af butikker, private og offentlige serviceydelser kombineret med arkitektoniske kvaliteter, atmosfære og forskellige
oplevelsesmuligheder, samt byens beliggenhed ved vandet, Gudenåen og Randers Fjord.
Midtbyens begrænsning er, at bygningerne er svære at udvide, fordi der på grund af husenes historiske baggrund er meget lidt plads, vanskelige funderingsforhold og
høje grundpriser. Det er specielt vanskeligt at indpasse store bygningsenheder med de dertil hørende parkeringspladser og at skaffe adgang for kunde og varetrafikken.
Samtidig er det helt afgørende, at der tages særlige arkitektoniske og bevaringsmæssige hensyn, når der etableres nybyggeri i den historiske midtby. Byrådet ønsker at
fastholde og videreudvikle Randers midtby som Danmarks hyggeligste handelsby.
Det fremgår af byrådets vision 2012, at der arbejdes for at udvide bycentrum med forbindelse til et overdækkes center fra busterminalen over Slotscenteret. Et
butikscenter vil kunne give mulighed for at indpasse større butiksenheder i midtbyen. Det er dog vigtigt, at et butikscenter etableres i umiddelbar tilknytning til det
eksisterende gågadenet, og at der således bliver tale om en udvidelse af bymidtens butiksliv og oplevelser  ikke en konkurrent. Ligeledes bør placeringen af et
butikscenter tænkes nøje sammen med Byen til Vandet, så det placeres, så det er med til at øge mulighederne for at få Byen til Vandet  både i form af funktioner og
byrum.

Boliger i midtbyen
Det er byrådets vision, at antallet af boliger i midtbyen skal øges i den kommende planperiode. Byrådet ønskes, at der skal etableres 500 nye boliger i midtbyen, heraf
en del til unge for at understøtte et aktivt ungdomsmiljø. Flere boliger i midtbyen vil være til gavn for et mere aktivt og attraktivt byliv.
Byrådet opfordrer derfor til, at overflødige erhvervs og kontorlokaler omdannet til boligformål. Kontorlokaler og lignende, der omdannes til boliger, skal sikres
opholdsarealer i et passende omfang, men der kan tages hensyn til, at det er boliger i den tætteste del af byen, hvorved der vil blive stillet mindre krav.
Det er planer om nye boliger på Thors Bakke, og når virksomhederne på havnen begynder at flytte ud til det nye havneområde, forventes det, at der bliver mulighed for
at omdanne de bynære havnearealer til andre formål, herunder et større antal boliger.

Opholdsarealer og parkering til boliger
I midtbyen er byggemulighederne fastlagt, så der i de enkelte delområder er muligt at tilvejebringe et opholdsareal på mindst 25 % af boligetagearealet. I nogle af de
tætte karréer i midtbyen kan det være vanskeligt at opfylde kravene til opholdsarealer.
Kommuneplanen fastsætter i de generelle rammer krav til opholdsarealer til boliger. Men for at sikre, at der er mulighed for flere boliger i Randers bymidte er det
fastlagt, at i bymidten kan hele opholdsarealet etableres som tagterrasser og altaner. Det er desuden understreget, at ved omdannelse af erhverv til boliger eller
indretning af nye boliger i tagetagen skal udendørs opholdsarealer udgøre mindst 10 % af boligetagearealet. Hvis det kan godtgøres, at opholdsarealer ved omdannelse
fra erhverv til bolig reelt er brugbare og har en høj kvalitet, kan normen for opholdsarealer reduceres.
Det er vigtigt, at der ved omdannelse fra erhverv til boliger kan opretholdes parkeringspladser på de private arealer, der mindst svarer til det nuværende antal, så det
sikres, at der er adgang til parkering fra boligerne. Der er i kommuneplanen fastlagt en parkeringsnorm ved nybyggeri, hvor normen for midtbyen er mindre end for de
øvrige dele af kommunen. Det tager udgangspunkt i, at der i Randers midtby er adgang til et stort antal offentlige parkeringspladser samt nærhed til kollektiv trafik.
Ligeledes er der i midtbyen givet mulighed for fradrag ved dobbeltudnyttelse; det betyder, at parkeringspladser der anvendes til butikker og erhverv om dagen, kan
anvendes til boliger om aftenen og i weekender.
Ved omdannelser fra erhverv til bolig, vil det i særlige tilfælde være nødvendigt at prioritere mellem parkering og opholdsarealer. I disse tilfælde vil behovet for
opholdsarealer med kvalitet til boligerne vægtes højere end det konkrete antal parkeringspladser.
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Byrum i midtbyen
Det øgede fokus på byliv og aktiviteter i byens rum kombineret med ønsket om flere boliger i midtbyen betyder, at der er behov for at se på anvendelsen af byens rum.
Det betyder, at bymidtens gader og parkeringspladser bør omdannes fra alene at varetage trafikale funktioner til at blive multifunktionelle byrum med mulighed for
ophold og rekreation. Derved kan midtbyens gader og torve også fungere som fælles udendørs opholdsarealer i kombination med boligernes private tagterrasser,
altaner og gårdrum.
Omdannelsen af Østervold til et nyt byrum og den gennemførte områdefornyelse og renovering af de tilgrænsende karréer, gader og pladser er et godt eksempel på
dette.
Det fremgår af Vision 2021, at der skal planlægges særskilt for mere attraktive byrum, og at udviklingen af byrum, pegepladser mv. skal understøtte udviklingen i
midtbyen. Der er i budgettet afsat midler til en moderne og aktiverende legeplads i Randers midtby. Legepladsen har til henblik at styrke børnefamiliernes muligheder for
at være aktive i byrummet, og den vil både henvende sig til handlende og besøgende i midtbyen, og til beboerne i midtbyen. Derved vil legepladsen kunne medvirke til at
gøre det mere attraktivt at bosætte sig i midtbyen.

Randers midtby i en sammenhæng
Bløde trafikanter og kollektiv trafik
Randers Kommune vil arbejde for at fremme bruge af cyklen som det foretrukne transportmiddel på ture under 5 km. Midtbyens centrale beliggenhed og nærhed til
tætbefolkede boligkvarterer betyder, at den nemt kan nås til fods eller med cykel af mange af byens borgere. For at understøtte brugen af cyklen som transportmiddel til
og fra midtbyen, skal der sikres gode forhold for cyklister  både med hensyn til fremkommelighed og til parkering af cyklerne. Cykelstier og ruter skal anlægges under
hensyn til både cyklisternes og fodgængernes sikkerhed.
Borgere og gæster, der kommer med kollektiv trafik til bykernen, skal opleve, at der er en let og smidig sammenhæng til bykernen. Her er gode og trygge forhold for
fodgængere meget vigtig.
Rygraden i den kollektive trafik i midtbyen er busterminalen ved Dytmærsken. Det er vigtigt, at busterminalen er centralt placeret, for at sikre at det er attraktivt at
benytte den kollektive trafik. Samtidig er de mange buspassagerer, der hver dag færdes i området, med til at skabe liv i midtbyen. Det forventes, at busterminalen på sigt
kan omdisponeres, så den optager et mindre areal end i dag.
Omdisponering eller flytning af busterminalen indgår i planerne om at styrke midtbyen, da området ved busterminalen er én af mulighederne for placering af et
overdækket butikscenter. Området indgår også som en meget vigtig del af "Byen til Vandet". Det er en unik mulighed for at koble bykerne med vandet, og en ny bydel
på havnen, og der forventes udarbejdet en samlet plan for omdannelsen af de bynære havnearealer og området ved busterminalen.
Ved planlægning bør mulighed for bedre sammenhæng mellem togstationen og busterminalen indtænkes, ligesom der skal tages højde for en fremtidig letbane.

Trafik og parkering
Randers Kommune har fokus på udviklingen af attraktive bymiljøer. Et levende bymiljø skabes af mennesker, og gående og cyklister i byens rum er en vigtig parameter.
Pladsen i gader og byrum er begrænset. Derfor er man nødt til at prioritere mellem plads til ophold og udfoldelse, plads til fodgængere, plads til cyklister, plads til
kollektiv trafik og plads til biler. Prioriteringen mellem de forskellige aktiviteter vil variere afhængig af, hvor man er i bykernen.
Det fremgår af byrådets Vision 2021, at det skal være muligt at køre i bil tæt på centrum, men at det skal være bilfrit i den indre by. Der gennemføres ved
kommuneplanens udarbejdelse en proces til afklaring af den fremtidige trafik i bykernen.
Regler for færdsel og anvendelse af byens rum i de snævre gaderum er reguleret i Gågaderegulativet. Det eksisterende regulativ som er vedtaget af Randers Byråd i
2010 er nu under revision i forhold til at få udfoldet byrådets vision. I forbindelse med revision af regulativet vil også parkeringsmuligheder i bymidten og regler for
varekørsel blive belyst.
Parkering i Randers bykerne skal fortrinsvis forbeholdes byens besøgende og bykernens beboere. Butikkernes ansatte og øvrige beskæftigede i byen bør som
udgangspunkt benytte parkeringspladser placeret ved kanten af bykernen.
Inden for en gåtur på 5 minutter er det muligt at nå ca. 2000 parkeringspladser som ligger centralt indenfor centerringen eller lige uden for.
Ved større nybyggeri vil der blive stillet krav om parkering på egen grund eller som fællesparkering. I forbindelse med udbygningen af Thors Bakke forventes der
etableret mindst 700800 parkeringspladser.

Arkitektur og bevaring i Randers midtby
Midtbylokalplan
Bykernen er omfattet af lokalplan 309 for midtbyen, der indeholder bestemmelser om ændringer af facader, opsætning af skilte og baldakiner, udskiftning af tage og
vinduer mm. Lokalplanen har været med til at sikre bevaring af bykernens særpræg og miljø. Planen har bidraget til at fremhæve de mange fredede og bevaringsværdige
huse, og planens intentioner skal derfor fastholdes.
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Det betyder ikke, at bykernen skal fremtræde som en museumsby, hvor der ikke må ske ændringer, eller hvor ændringer kun må ske på en bestemt måde. Tværtimod
skal planlægningen sikre, at der inden for fastlagte rammer er mulighed for variation i udformning og detaljeringsgrad, så der på den måde kan skabes et afvekslende,
men alligevel harmonisk bymiljø.
Der er dog bestemmelser i lokalplan 309, der ikke er tidssvarende og som gør lokalplanen svær at administrere. Ligeledes bør bestemmelser omkring facadeudtryk og
skiltning præciseres, ligesom bevaringsbestemmelserne med fordel kan opdateres. Der forventes derfor i planperioden udarbejdet en ny midtbylokalplan.
Det forventes, at der i planperioden gennemføres en proces omkring udviklingen i Randers midtby, hvilket også kan medføre behov for ændring i plangrundlaget  såvel
kommuneplan og lokalplan  i form af ændrede eller nye bygge og anvendelsesmuligheder.

Houmeden, Randers midtby.

Bevaringsværdige træk i byen
Det er vigtigt at fastholde de historisk betingede særlige træk i Randers' bykerne, samtidig med at der kan ske opdatering og udvikling. Det er naturligt, at der skal
udvikling, men det skal sikres, at udviklingen sker med respekt for historien og Randers bykernes unikke identitet. Dette er både af hensyn til det helt lokale i form af
den enkelte bygnings betydning. Men det er også vigtigt af hensyn til at sikre, at Randers bykerne også fremadrettet er en attraktiv handels og oplevelsesby. Borgere og
forbrugere efterspørger i dag det autentiske. Det er ikke nødvendigvis butikker og parkeringspladser, der får flere kunder til bymidten. Det kan også være den særlige
stemning og identitet. Derfor er det også af hensyn til konkurrencen mellem byer, identiteten samt borgernes tilhørsforhold vigtigt at bevare og udvikle med respekt for
særpræget i Randers bykerne.
Det kan for eksempel være ved at bevare historiske bygninger og miljøer eller lade dem være inspiration for nye byggerier og anlæg. Dette betyder ikke, at det der
bygges, skal ligne det gamle. Det kan kombineres med en tidssvarende arkitektur, en enkel moderne bygning, der indgår i samspil med historiske bygninger.
Historisk kvalitet afspejler sig ikke udelukkende gennem arkitektur. Også de mere ydmyge områder eller diskrete træk i byen kan have stor værdi. Det kan for
eksempel være en bygning, hvortil der knytter sig vigtige begivenheder, en speciel skulptur eller et særlig smukt eller traditionsrigt grønt område eller gårdrum. Det er
ikke hensigten at bevare alt eller genskabe mindre gode bygninger eller anlæg, blot fordi de er gamle. Historiske hensyn kan godt bestå i blot at bevare diskrete spor af
fortiden, samtidig med at der kan bygges nyt.

Arkitektonisk kvalitet
Nybyggeri skal forholde sig til det eksisterende byggeri i gaden og kvarteret, så der opnås en god helhedsvirkning. Eksisterende byggeri, herunder de mange
bevaringsværdige bygninger, skal ved tilbygning og ombygning tilpasses den eksisterende arkitektur og skala.
Når det skal besluttes, om eksisterende byggeri skal kunne erstattes af nybyggeri, bør der tages udgangspunkt i kvaliteten  både i arkitektur, proportioner, form,
materialer og detaljer men også i oplevelse og funktion. Som hovedregel bør en ny bygning give mere end den tager. En ændring bør være til det bedre, og den bør
tilføre og bidrage med kvaliteter såvel i form af bygningens eget udtryk og udformning men også til byens rum, omgivelserne eller byens liv. Ved ombygninger, ændret
anvendelse e. lign. skal der tages særligt hensyn til bevaringsværdige bygninger.
Ved omdannelse af større områder bør der udarbejdes en masterplan eller helhedsplan for området, der fastlægger den overordnede struktur samt fastlægger rammerne
for den arkitektoniske sammenhæng. Der bør tages udgangspunkt i placeringen i byen og omgivelserne, men samtidig bør der også fastlægges en klar strategi for
områdets arkitektoniske udtryk. Større områder udbygges ofte over længere tid, og en masterplan samt en arkitektonisk strategi kan sikre, at bydelen på sigt fremstår
som en attraktiv helhed. Helheden behøver ikke at betyde, at bydelen skal fremstå ensartet. Netop variationen i såvel skala som materialer kan bidrage til kvalitet i nye
bydele.
For at sikre en visuel sammenhæng i bykernen bør der arbejdes for et samlet design af byudstyr, plakatsøjler, bænke, papirkurve mv. Der kan også være tale om et
sammenhængende design inden for de enkelte kvarterer, for eksempel gennem et begrænset farve og materialevalg. Generelt bør bænke, gadebelysning, kunst mv.
udformes og placeres, så det understøtter livet i det pågældende byrum.
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Randers Byråd har i 2010 vedtaget en arkitekturpolitik. Heri indgår hæfte 1 om Randers bykerne, der kan ses her. Den ses som link i boks. Arkitekturpolitikkens
byggemuligheder er ikke længere tidssvarende og tilpasset kommuneplanens rammebestemmelser, og det forventes, at arkitekturpolitikken skal opdateres i
planperioden.

STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Arkitekturpolitik  Randers bykerne
Byen til Vandet
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Randers
Bydelen "øvrige Randers" er et af Randers bys tættest bebyggede områder og består af det centrale Randers med undtagelse af bykernen. Øvrige Randers omfatter 8
kvarterer: Hvidemølle, Vester Altan, Vestervang indenfor Vester Boulevard, Skovbakken, Havnen, Nyvang, Nørrevang og Østervang.

Hvidemølle
Hvidemølle ligger mellem jernbanen og Gudenåen.
Hvidemølle er et blandet område, der primært består af et større erhvervsområde med tungere industri, lagerbygninger og oplag. Der er dog også enkelte helårsboliger,
kolonihaver, og et større naturområde langs med Gudenåen.
I Hvidemølleområdets vestlige ende, nærmest Gudenåen, ligger Randers Naturcenter.
Vest for Randers Regnskovs bygninger og jernbanen ligger "DanmarksParken", der er en udendørs udstilling med bondegårdsdyr, en legeplads mv. DanmarksParken er
forbundet med det øvrige Randers Regnskov via en bro og stiforbindelse under jernbanen og langs Pramdragerstien.
Hvidemølleområdet indgår i Byen til Vandet som fremtidige byggemuligheder. Men det indgår også, at området indgår som en stor del af Randers Regnskovs projekt
for Bioplanet Randers.

Randers Naturcenter i Hvidemølleområdet.

Vester Altan
Vester Altan ligger vest for midtbyen mellem Jernbanegade og Vestervold.
I Vester Altan kvarteret findes mange fine bevaringsværdige etagebebyggelser fra begyndelsen af 1900tallet. Efter en del byfornyelse er den overvejende del af
kvarterets bygninger i god stand. Der er udarbejdet en bevarende lokalplan for dele af Vester Altan, som bl.a. skal sikre de mange flotte "funkis"boligkomplekser og
fastholde bygningernes unikke arkitektoniske udtryk. Udskiftning af vinduer, udvendige døre, placering af kviste mm. På bevaringsværdige bygninger skal godkendes og
tilpasses bygningernes oprindelige arkitektur.
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Kig til Hvidemølleområdet fra Vester Altan.

Vestervang inden for Vester Boulevard
Parcelhuskvarteret mellem Vester Boulevard, Parkboulevarden og Hobrovej er fuldt udbygget. Syd for Vester Bakkevej ligger Vestparken med Sct. Clemens kirke
placeret på kanten af det stærkt skrånende parklandskab.

Skovbakken
Parken Skovbakken, som kvarteret har navn efter, var oprindeligt byens affaldsplads, men i 1820 påbegyndte man en tilplantning, så den efterhånden blev omdannet til
lystskov. I området nord for Skovbakken, ligger boliger, handel, enkelte fremstillingserhverv, samt Egnsteatret og Randers Musik og Teaterhus, "Værket". Det tidligere
hotel Kongens Ege, der ligger centralt placeret i området, er under ombygning til boliger.
Syd for parken Skovbakken findes Tøjhushavekvarteret, der ligger mellem Udbyhøjvej og havnens arealer og samtidig i nær forbindelse til midtbyen. Kvarteret har sidst
i 1990erne gennemgået en omfattende fornyelse gennem Kvarterløftprojektet. Tøjhushavekvarteret er et af de steder i den tætte by, hvor der stadig findes enkelte
mindre fremstillingserhverv og håndværksvirksomheder, og det søges at bevare denne blandede bolig og erhvervsstruktur. Langs med nordsiden af Toldbodgade er
der anlagt højvandssikring, som skal forhindre oversvømmelse af de bagvedliggende boligområder i Tøjhushavekvarteret. Grundene nord for Toldbodgade indgår som
en del af Byen til Vandet, og det forventes, at der i planperioden udarbejdes en samlet plan for, hvordan disse grunde kan bebygges i sammenhæng med en fremtidig
bebyggelse på Kornkajen. Bebyggelse på Kornkajen afhænger dog af, at erhverv flytter ud til den nye havn. Selvom Tøjhushavekvarteret fremstår som en udbygget
bydel, så er der flere byggemuligheder.
Bygningshøjden i Tøjhushavekvarteret varierer fra 1 etage til 34 etages bygninger, mange steder placeret lige ved siden af hinanden, hvilket er med til at give området
dets særlige karakter. Parken Tøjhushaven var det første etablerede parkanlæg i Danmark beregnet til offentligt brug. Den er anlagt i 18021805, i forbindelse med
opførelsen af Tøjhuset, hvor størstedelen af bygningerne er fredet. I dag fungerer parken som friareal, ikke kun for Tøjhushavekvarterets beboere, men også for
midtbyens beboere. Parken er sikret i en lokalplan, der samtidig giver mulighed for, at der kan etableres flere boliger i Tøjhuset.

Havnen
Randers Havn er Danmarks eneste flodhavn. Havnen er derfor meget afhængig af tilstanden i Randers Fjord. Indsejlingen til Randers foregår gennem en 28 km lang
gravet sejlrende, der er 7 m dyb. For at fastholde denne dybde er det nødvendigt at oprense den inderste halvdel af den 28 km lange sejlrende hvert 4. år. Det betyder,
at der løbende skal skaffes plads til det oppumpede udgravningsmateriale langs med fjordens bredder, kaldet spulefelter.
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Randers Havn er og skal forsat være en betydende trafikhavn. Planlægningen af havnens udviklingsmuligheder er færdiggjort, og der arbejdes på en udflytning af havnen
til et område øst for den eksisterende havn  syd for fjorden. I takt med at virksomhederne flytter ud, frigives areal til andre formål. Området indgår i
byudviklingsprojektet Byen til Vandet, og der vil i planperioden blive udarbejdet en helhedsplan for den nye bydel.
Området langs Toldbodgade  Kornkajen  er udnyttet af korn og foderstoffirmaet DLGs siloer og pakhuse. Arealet langs Toldbodgade er fortsat en væsentlig del af
havnens samlede virksomhed. Området er omfattet af byudviklingsprojektet Byen til Vandet, og der er mulighed for byudvikling, når der bliver ønske om dette.
Den vestligste del af pieren, der ligger tættest på bykernen, indgår som en del af bykernen for at signalere, at omdannelse til mere bymæssige formål kan påbegyndes i
dette område.

Nyvang
Nyvangkvarteret ligger nord for midtbyen og afgrænses af Rådmands Boulevard mod syd, Mariagervej mod øst og Hobrovej mod vest.
Nyvang er et område med en god blanding af boligtyper, samt produktions og serviceerhverv og undervisningsinstitutioner. Området er udbygget. Der er udarbejdet
lokalplan for området hvor den tidligere Nyvangsskole ligger. Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes offentlige formål som plejehjem og daginstitution.
Nybyggeri i området vil primært kunne ske i form af omdannelse og fortætning. Med kommuneplanen foreslås erhvervsområdet vest for Asavænget samt en del af
erhvervsområdet ved Hvedevej omdannet til blandet bolig og erhverv. Derved kan det opstå nye udviklingsmuligheder.

Nørrevang
Nørrevang ligger nord for midtbyen og afgrænses af Nørre Boulevard mod syd, Mariagervej mod vest og Hadsundvej mod øst.
Området er karakteriseret ved en blanding af boligformer med hovedvægt på fritliggende en og tofamiliehuse, samt etageejendomme primært opført i 1960erne.
Området må betragtes som udbygget, men der kan være muligheder for fortætning og omdannelse efter en konkret vurdering.

Østervang
Østervangkvarteret ligger i den østlige del af "øvrige Randers" og grænser op mod Dronningborg mod øst og afgrænses af Hadsundvej mod vest.
Området indeholder villaer opført i 1920erne og fremefter. I kvarteret findes der etagebyggeri af god kvalitet opført fra midten af 50erne. Området må betragtes som
udbygget, men der kan være muligheder for fortætning og omdannelse efter en konkret vurdering.

Planer for bydelen Randers
Byen til vandet og havneomdannelse
Byrådet har igangsat byudviklingsprojektet Byen til Vandet, som er byrådets vision for fremtiden Randers: Byen skal forbindes med vandet. Randers har et stort
uudnyttet potentiale for at blive en af Danmarks mest attraktive, naturskønne byer, hvor naturen samler byen og vandet. Byudviklingsprojektets areal løber langs
Gudenåen fra Hvidemølleområdet i vest til Randers Fjord i enden af Pieren mod øst.
Læs mere om Byen til Vandet via link i boks.
Byen til Vandet skal løse byens udfordringer i form af bl.a. klimatilpasning af de lavtliggende områder og håndteringer af de store mængder trafik, der i dag skaber
barrierer for bevægelse fra byen til vandet. Her tænkes i særdeleshed på forbindelser på tværs af Havnegade og Tørvebryggen. I modsætning til andre byer har Randers
dog den fordel, at løsningerne kan tænkes sammen med oplevelser i naturen, rekreative funktioner og arealer til byudvikling til glæde for byens nuværende og
kommende borgere samt besøgende.
Byrådet har derfor fået udarbejdet en forundersøgelse, hvori de forskellige muligheder for at få byen til vandet blev undersøgt. På den baggrund har byrådet besluttet, at
der i 2016 er udarbejder nærmere konkretiserende undersøgelser for bl.a. de trafikale løsninger og byudviklingsscenarier. Det forventes, at byrådet primo 2017 kan
træffe beslutning om, hvilken løsning der skal bringe Byen til Vandet. På den baggrund kan byrådet begynde at fastlægge, hvordan arealerne langs vandet i midtbyen
skal forme sig i fremtiden, og hvor de første skridt skal tages.
Den eksisterende Randers Havn er som erhverv i en situation, hvor den mangler udvidelsesmuligheder, specielt i form af bagarealer. Det er derfor besluttet, at havnens
virksomheder efterhånden skal flytte ud til en ny erhvervshavn øst for den eksisterende  syd for fjorden. Planlægningen for den nye havn er på plads, og i takt med at
havnen flytter, og der bliver arealer ledige, vil der være mulighed for at omdanne de bynære havnearealer til andre formål.
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De indre havnearealer kan på sigt omdannes til andre formål og blive en integreret del af bykernen.

Øvrige Randers i en sammenhæng
Å, havn og fjord
Byen til Vandet og den fremtidige omdannelse af havnearealerne skal ses i sammenhæng med Gudenåen mod vest og Randers Fjord mod øst. Langs hele å, havn og
fjordstrækningen arbejdes der med initiativer, som skal øge biodiversitet, tilgængelighed og oplevelser på og ved vandet.
Bioplanet Rewilding Park, der er en del af projektet for Bioplanet Randers, udgør ca. 750 ha i Gudenådalen. Der er offentlig adgang på stisystemet i Vorup Enge, der
bl.a. afgræsses af dyr af gamle, danske husdyrracer og europæisk bison. Afgræsningen er et led i områdets naturpleje. I området er der formidlingsaktiviteter som
skiltning, guidede ture og adgang til fugletårne. Området er sammen med flere grønne områder del af en levende genbank.
Langs fjorden samarbejder Randers Kommune med Norddjurs Kommune samt LAGer og turistorganisationer i begge kommuner, om at blive certificeret under
Friluftsrådet som "Naturpark Randers Fjord".

Parkbæltet
Igennem flere af de ovenfor beskrevne kvarterer løber "Parkbæltet", der er en sammenhængende grøn struktur, der tilsammen dannes af anlæggene: Tøjhushaven,
Skovbakken, Fabers anlæg, Gethers anlæg, Vestparken, Doktorparken, den gamle sygehusgrund ved Hobrovej, samt Vester Altananlæggene, hvori Vestparken
indgår. Parkbæltet har stor strukturel betydning for byen, og anlæggene har hver især høj rekreativ værdi for beboerne i den tætte indre by.
Parkbæltet skal indgå ved ny planlægning og så vidt muligt søges udbygget med nye grønne områder og strukturer.

Randers Bro
Randers Bro er byens hovedportal. Det er et vigtigt sted i byen  ikke alene som trafikåre og som markering af ankomsten til bykernen fra syd , men også fordi
Randers Bro er et symbol på byens historie: Byen ved vadestedet over Gudenåen.
Sammenlignet med andre danske byer er gaderne i og omkring bykernen i Randers meget trafikbelastede. Dette hænger naturligvis sammen med vejnettets struktur og
Randers Bro som knudepunkt for den åkrydsende trafik. Motorvejen er den eneste anden krydsning i Randers.
Udviklingen i trafikken er vanskelig at forudse og er afhængig af mange faktorer, herunder generelle samfundsforhold som den økonomiske udvikling, beskæftigelsen,
afgiftsændringer og priserne på brændstof.
Der er stort set ikke kapacitet til mere trafik over Randers Bro, og ikke mindst er krydsningspunkterne Havnegade/Tørvebryggen meget belastede. En fortsat stigning i
trafikken vil give alvorlige problemer med trafikafviklingen i og omkring bykernen. Ved omdannelse og byudvikling skal det derfor vurderes, hvordan projekterne vil
påvirke trafikmængden og trafikafviklingen i Randers midtby og på Randers Bro.
Udfordringer i forhold til trængselsproblematikken i midtbyen håndteres i arbejdet med byudviklingsprojektet Byen til Vandet, hvor muligheder for placering af nye
broer belyses yderligere.

Indfaldsvejene
Hobrovej, Viborgvej, Hadsundvej, Mariagervej, Udbyhøjvej og Ringboulevarden er de nordlige indfaldsveje til Randers og nogle af de mest trafikerede vejstrækninger
i byen.

177 / 316

Dato: 24. maj 2017
Randers Kommuneplan 2017

Bygningerne og rummene langs med vejstrækningerne har stor betydning for oplevelsen af vejrummet, og det skal ved planlægning sikres, at der etableres
sammenhængende bebyggelse, der styrker helheden.
Arkitektur og bevaring i bydelen Randers.

Bevaringsværdige træk i byen
Det er vigtigt at fastholde de historisk betingede særlige træk i Randers' bykerne, samtidig med at der kan ske opdatering og udvikling. Det er naturligt, at der skal
udvikling, men det skal sikres, at udviklingen sker med respekt for historien og Randers bykernes unikke identitet. Dette er både af hensyn til det helt lokale i form af
den enkelte bygnings betydning. Men det er også vigtigt af hensyn til at sikre, at Randers bykerne også fremadrettet er en attraktiv handels og oplevelsesby. Borgere og
forbrugere efterspørger i dag det autentiske. Det er ikke nødvendigvis butikker og parkeringspladser, der får flere kunder til bymidten. Det kan også være den særlige
stemning og identitet. Derfor er det også af hensyn til konkurrencen mellem byer, identiteten samt borgernes tilhørsforhold vigtigt at bevare og udvikle med respekt for
særpræget i Randers bykerne.
Det kan for eksempel være ved at bevare historiske bygninger og miljøer eller lade dem være inspiration for nye byggerier og anlæg. Dette betyder ikke, at det der
bygges, skal ligne det gamle. Det kan kombineres med en tidssvarende arkitektur, en enkel moderne bygning, der indgår i samspil med historiske bygninger.
Historisk kvalitet afspejler sig ikke udelukkende gennem arkitektur. Også de mere ydmyge områder eller diskrete træk i byen kan have stor værdi. Det kan for
eksempel være en bygning, hvortil der knytter sig vigtige begivenheder, en speciel skulptur eller et særlig smukt eller traditionsrigt grønt område eller gårdrum. Det er
ikke hensigten at bevare alt eller genskabe mindre gode bygninger eller anlæg, blot fordi de er gamle. Historiske hensyn kan godt bestå i blot at bevare diskrete spor af
fortiden, samtidig med at der kan bygges nyt.

Den Blå Bro
Stien over den gamle jernbanebro, Den Blå Bro til bykernen og mod vest til banegården er en af byens vigtigste stiforbindelser og skal fortsat have høj prioritet. Den Blå
Bro er også et oplagt emne som et andet vartegn for byen.

Arkitektonisk kvalitet
Nybyggeri skal forholde sig til det eksisterende byggeri i gaden og kvarteret, så der opnås en god helhedsvirkning. Eksisterende byggeri, herunder de mange
bevaringsværdige bygninger, skal ved tilbygning og ombygning tilpasses den eksisterende arkitektur og skala.
Når det skal besluttes, om eksisterende byggeri, der indgår i en sammenhæng, skal kunne erstattes af nybyggeri, bør der tages udgangspunkt i kvaliteten  både i
arkitektur, proportioner, form, materialer og detaljer men også i oplevelse og funktion. Som hovedregel bør en ny bygning give mere end den tager. En ændring bør
være til det bedre, og den bør tilføre og bidrage med kvaliteter såvel i form af bygningens eget udtryk og udformning men også til byens rum, omgivelserne eller byens
liv. Ved ombygninger, ændret anvendelse e. lign. skal der tages særligt hensyn til bevaringsværdige bygninger.
Ved omdannelse af større områder bør der udarbejdes en masterplan eller helhedsplan for området, der fastlægger den overordnede struktur samt fastlægger rammerne
for den arkitektoniske sammenhæng. Der bør tages udgangspunkt i placeringen i byen og omgivelserne, men samtidig bør der også fastlægges en klar strategi for
områdets arkitektoniske udtryk. Større områder udbygges ofte over længere tid, og en masterplan samt en arkitektonisk strategi kan sikre, at bydelen på sigt fremstår
som en attraktiv helhed. Helheden behøver ikke at betyde, at bydelen skal fremstå ensartet. Netop variationen i såvel skala som materialer kan bidrage til kvalitet i nye
bydele.
Randers Byråd har i 2010 vedtaget en arkitekturpolitik. Heri indgår hæfte 2 om bydelene i Randers, der kan ses her. Den ses som link i boks.
Det forventes, at arkitekturpolitikken skal opdateres i planperioden.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Byen til vandet
Arkitekturpolitikken
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Dronningborg
Dronningborg omfatter i store træk arealerne fra Ladegårdsbækken og mod øst til det åbne land.
Det samlede område kan opdeles i følgende 7 områder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dronningborg.
Boligområdet vest for Dronningborg Bykerne ved Dronningborg Boulevard og Rismøllegade.
Boligområdet øst for Dronningborg Bykerne på sydsiden af Udbyhøjvej.
Erhvervsområdet omkring Toldbodgade/Nyholmsvej.
Området øst for bykernen mellem Udbyhøjvej og Dronningborg Skov/Rismøllebækken.
Området mellem byen og bredningen.
Området vest for Dronningborg Skov til Jomfruløkken.

1. Dronningborg
Dette område er i sin sammensætning meget forskelligartet. Tyngdepunktet i Dronningborg ligger ved krydset mellem Udbyhøjvej og Dronningborg
Boulevard/Tjærbyvej. Her ligger de fleste af områdets butikker og den øvrige service.
Det er også i dette område, at Bydelscenter Dronningborg er placeret. Området omfatter herudover også den nærmeste del af Dronningborg Boulevard, Teglvej samt
den inderste del af Tjærbyvej. Området er stort set fuldt udbygget.

Bydelscenteret i Dronningborg med et udvalg af butikker og service.

2. Boligområdet vest for Dronningborg Bykerne ved Dronningborg Boulevard og Rismøllegade
Dette område består af to typer boliger. Etageboligområdet nord for Dronningborg Boulevard og villakvartererne henholdsvis syd for Dronningborg Boulevard og nord
for Rismølleskolen.
Etageboligområdet består af ejendomme fra henholdsvis 1950erne og 80erne. Denne del er fuldt udbygget. Villakvarteret syd for Dronningborg Boulevard er ligeledes
fuldt udbygget. En stor del af dette område er opført i 70erne, men husenes alder øges, jo nærmere man kommer Dronningborg bykerne.
På Bjellerup Allé og Egholmsvej er de ældste huse fra omkring 1920. Nord for Rismølleskolen ligger et nyere villakvarter, hvor de fleste huse er opført i 70erne, men
hvor der stadig er enkelte ledige grunde i en nyere udstykning. Der er i kommuneplanen givet mulighed for et nyt boligområde under forudsætning af at Ringboulevarden
forlænges.

3. Boligområdet øst for Dronningborg Bykerne på sydsiden af Udbyhøjvej
Dette villaområde aftager aldersmæssigt, jo længere man fjerner sig fra bykernen mod øst. De første dele af området er opført omkring år 1900 og de nyeste op til i
dag.
Det østligste område, som netop er fuldt udbygget, er Tjærbyvang 1 som ligger umiddelbart nord for Tjærbyvej.
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Tjærbyvang 2, som knytter sig til Tjærbyvang 1 på den nordlige side, er byggemodnet i 2009 og er delvist udbygget.

Et af de nyere boligområder ved Tjærbyvang i den østlige udkant af Dronningborg.

4. Erhvervsområdet omkring Toldbodgade/Nyholmsvej
Den vestlige del af området mellem Udbyhøjvej og Toldbodgade domineres i høj grad af togfabrikken Bombardier Transportation. (tidl. Scandia) Området er udpeget
som byomdannelsesområde.

5. Området øst for bykernen mellem Udbyhøjvej og Dronningborg Skov/Rismøllebækken
Dette område præges af de to store foretagender Agco A/S og Dronningborg Idrætscenter.
Nord for Agco A/S ligger et rekreativt område omkring Rismøllebækken. Vest for Agro ligger det tidligere Dronningborg Maskinfabrik, der er udlagt til byomdannelse
og forventes planlagt til boliger.
Øst for Dronningborg Idrætscenter ligger et naturområde, som krydser Udbyhøjvej og strækker sig helt frem til Gimmingvej.

6. Området mellem byen og bredningen
Denne del af området er udlagt som kolonihaveområde, rekreativt område og landbrugsområde med rekreative interesser og har stor rekreativ værdi for både bydelen
og Randers By.

7. Området vest for Dronningborg Skov til Jomfruløkken
Denne del af Dronningborg ligger som et grønt landbrugslandskab op mod Dronningborg Skov og præger området landskabeligt. Området skal friholdes for
bebyggelse.

Dronningborg i en sammenhæng
Infrastruktur
Udbyhøjvej er en af indfaldsvejene til Randers og hører til de stærkt trafikerede vejstrækninger i byen. Bygningerne og forløbene langs med vejen har stor betydning for
oplevelsen af vejstrækningen.
Der reserveres i kommuneplanen areal til en ny vej fra pieren til Udbyhøjvej.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
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Hornbæk
Hornbæk deles af motorvejen i en vestlig samt en østlig del. Bydelen består af forskellige områder med hver sine karakteristika.

Landsbyen Over Hornbæk
Tæt ved den oprindelige landsby Over Hornbæk ligger en del nyere parcelhuse blandet med enkelte gamle huse og enkelte gårde.
I området ﬁndes der en børneinstitution og en dagligvarebutik. Øst for Kjølvejen ligger Firmasportens idrætsanlæg hvor der er udlagt nye rekreative arealer der gør det
muligt at ﬂytte og udvide idrætsanlæggene i Hornbæk. På arealerne hvor elforsyningsvirksomheden Elros tekniske anlæg tidligere har ligget, er der nu planlagt et
boligområde. Over Hornbæk er et attraktivt bosætningsområde, og der er derfor udlagt et større boligområde med tilhørende rekreative områder nord for landsbyen,
som afgrænser byen mod det åbne land.

Området syd for Gl. Viborgvej
De ﬂeste af Hornbæks boliger ﬁndes her. Boligformen består overvejende af parcelhuse og tætlavbebyggelser i form af ejerboliger eller andelsboliger. Hornbæk skole
og Hornbæk idrætshal er placeret i området og fungerer som naturligt samlingssted for hele Hornbæk.
Et veludbygget stinet forbinder de enkelte kvarterer med skolen. Forbindelsen fra kvarteret øst for H. C. Andersens Vej trænger dog til at blive forbedret. Området
som helhed trænger ikke til indgreb eller større reguleringer.

Samspil imellem bebyggelse og landskab ved Skovsyrevej.

Området ved Gudenåen og banen
Arealerne mellem Viborgvej og jernbanen omfatter et ældre parcelhuskvarter, suppleret med en nyere parcelhusudstykning ved Niels Bohrs Vej og et offentligt
parkanlæg, Doktorparken. Øst for Parkboulevarden ligger Kollektivhuset med ældreboliger samt to børneinstitutioner. Arealerne mellem Viborgvej og Gudenåen er et
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ret blandet område, vokset frem omkring den gamle landsby Neder Hornbæk. Her ﬁndes Hornbæk Kirke, enkelte dagligvarebutikker, forskellige servicevirksomheder
samt enkelte landbrug i drift. Næsten alle boligformer, som f.eks. gamle landsbyhuse, parcelhuse fra 1940erne og 1950erne, bofællesskaber i form af
andelsboligbyggeri, almennyttige tætlav boliger, stuehuse mm., er repræsenteret i området. Der er ikke behov for større indgreb eller reguleringer i området.

Erhvervsområder
Ved Viborgvej og Fladbrovej findes områder til erhvervsformål.

Planer for Hornbæk
Hornbæk skal udbygges med nye boligområder. Områderne skal udbygges i en rækkefølge som tager hensyn til Hornbæk skoles elevkapacitet. Den særlige arkitektur,
der er skabt via godkendelsesordninger på huse beliggende ved hhv. Skovsyrevej og Bregnevej ønskes fastholdt. De skovklædte skråninger i Over Hornbæk skal
friholdes for bebyggelse.

Infrastruktur, indfaldsveje
Viborgvej er en af indfaldsvejene til Randers og samtidig en af de stærkt traﬁkerede vejstrækninger i byen. Bygningerne og rummene langs med vejstrækningen har stor
betydning for oplevelsen af bybilledet. Derfor skal lokalplaner, der omfatter arealer grænsende op til Viborgvej, omhandle skiltning, beplantning, belysning, mv. for at
skabe et harmonisk bybillede.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
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Nordre fælled
Bydelen Nordre Fælled afgrænses af Mariagervej, Højsletvej, Hadsundvej, den østlige grænse af erhvervsområdet ved Blommevej, ejerlavsgrænsen mellem Randers
Markjorder og Gimming Sogn, Ladegårdsbækken og linjeføringen for Ringboulevarden.
Det samlede område kan opdeles i følgende 3 områder:
Jennumparken og Plejehjemmet Nørrevænget.
Det tidligere kaserneområde, fritids og idrætsfaciliteter ved Langvang og landbrugsområdet ved Højsletvej/Hadsundvej.
Erhvervsområdet ved Jomfruløkken og Mirabellevej.

Jennumparken og Plejehjemmet Nørrevænget
Dette område omfatter Jennumparken, plejehjemmet Nørrevænget, ældreboligerne i Winthersvang samt et rekreativt område mellem Husarvej og
plejehjemmet/ældreboligerne.
Området er fuldt udbygget.
Etageboligerne i Jennumparken er opført i 1960erne. En del af bygningsmassen er renoveret i løbet af det sidste årti med modernisering af facader og tage.

Det tidligere kaserneområde, Langvang samt området ved Højsletvej/Hadsundvej
Dette område omfatter den gamle kaserne med tilhørende øvelsesterræn samt områderne mod nord langs Mariagervej. Der er udarbejdet en ny lokalplan for
idrætsanlægget ved Langvangen og Beredskabsgården på hjørnet af Mariagervej og Langvangen. Lokalplanen giver mulighed for at Beredskabsgården kan udvide
øvelsesarealet og for at der kan etableres en ny idrætshal på Langvangen.
Der er for kaserneområdet udarbejdet en lokalplan som varetager udviklingen for det ca. 20 ha store område, hvoraf kasernearealet udgør omtrent 18 ha og
størstedelen. Lokalplanen sikrer, at den tidligere Randers Kaserne kan omdannes til et bolig og erhvervsområde med faciliteter til idræt, kultur, kursusvirksomhed og
fællesfunktioner med respekt for historien og de naturmæssige kvaliteter.
Det tidligere militære øvelsesterræn ejes af Naturstyrelsen og ligger som et bynært grønt område med rekreative muligheder.
På naturområdet ved Langvangen er der en bred variation i de aktiviteter, der udfolder sig på arealet. Områdets system af veje og stier er veludbygget og der er et rigt
udbud af faciliteter for borgerne, som blandt andet omfatter en naturlegeplads, bålpladser og en økobase for skoleklasserne i Nordbyen. Der er ligeledes mulighed for,
at større arrangementer kan afvikles på Festivalpladsen midt i området.
For at understøtte den rekreative værdi som udflugtsområde, er en del af området tilplantet med skov.

Kasserneområdet er under omdannelse til nye formål.

Erhvervsområdet ved Jomfruløkken og Mirabellevej
Dette område øst for Hadsundvej er udlagt til erhvervsområde og offentligt område. Der er enkelte ikkebebyggede erhvervsarealer i området.
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Området etableredes i midten af 60erne med hovedvægten på byggeri fra først i 70erne. Bygninger og anlæg er i en god kvalitet og stand. Dog kunne en ny beplantning
langs vejene medvirke til, at området som erhvervsområde fik en højere status.

Nordre Fælled i en sammenhæng
Infrastruktur
Hadsundvej og Mariagervej er to af indfaldsvejene til Randers og hører til de stærkt trafikerede vejstrækninger i byen. Bygningerne og forløbene langs med vejene har
stor betydning for oplevelsen af vejstrækningerne.

Ringboulevarden og stiforbindelser
Ringboulevarden har stor betydning for afviklingen af trafikken i bydelen med rundkørsler ved tilslutningerne ved Mariagervej og Hadsundvej. Cyklister og fodgængere
krydser Ringboulevarden i forbindelse med rundkørslerne og Tkrydset ved Gl. Jennumvej samt via stibroen, der er anlagt fra Husarvej til Infanterivej. Denne sti
fungerer som skolesti til Nørrevangsskolen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
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Paderup og Randers syd
Boligområdet i Paderup indeholder et meget varieret udbud af boliger med forskellige ejerformer. Boligerne er bygget fra slutningen af 1980´erne og frem til i dag.
Bydelen er velforsynet med rekreative områder og er karakteriseret ved et smuk og varieret landskab, hvori Paderup Mose og dalstrøget omkring Brusgård Møllebæk
indgår.

Et af de nyere boligområder i Paderup er området ved Dionevej og Afroditevej.

Service, butikker og uddannelse
Serviceområdet i Paderup omfatter arealer udlagt til offentlig og privat service. Det vil sige arealer til kontor, handel, institutioner, skoler og uddannelse. Områderne til
handel og kontor ligger mellem Århusvej og Merkurvej samt langs Paderup Boulevard. Bortset fra området ved Neptunvej er de nævnte områder udbygget. Paderup er
velfungerende med generelt gode vej og stiforbindelser. Bydelen fastholdes som aflastningscenter for bykernen.
Langs den nordlige del af Minervavej og ved gymnasiet på Apollovej ligger de områder, som er udlagt til uddannelsesområde og ubestemte offentlige formål. Her ligger
bl.a. Paderup Gymnasium, Social og sundhedsskolen og Handelsskolen, som alle betjener et større opland end Randers Kommune.

Ny bæredygtig bydel i Randers syd
Boligområderne i Paderup er ved at være udbygget. Derfor planlægges en helt ny bydel ved Munkdrup og langs Clausholmvej. Byudviklingen i forlængelse af den
eksisterende Randers by mod syd er en naturlig følge af infrastrukturen omkring motorvej E45 og Ringvej Syd, her ligger de nye byudviklingsområder optimalt.
Centerområderne og uddannelsesinstitutionerne i Paderup giver god mulighed for at understøtte nye boligområder med indkøbsmuligheder, skoler mv. Samtidig byder
området syd for Paderup på store rekreative naturområder langs ådalen, hvilket gør arealet attraktivt til bolig og fritidsformål.
I principplanen for Randers syd, er der lagt stor vægt på at indpasse byudviklingsområderne til eksisterende natur og landskabsforhold med fokus på beskyttelse af de
rekreative værdier. Alle eksisterende beskyttelseslinier, fredninger og landskabelige sammenhænge er lagt til grund for planlægningen i området. Det er således kun de
tiloversblivende landbrugsarealer, hvorpå der ikke ligger bindinger, som er inddraget til byudvikling. Der er endvidere lagt store rekreative grønne områder ind imellem
de planlagte arealer til byudvikling.
En af de bærende tanker for byudviklingen af områderne ved Munkdrup er, at de nye arealudlæg til boligformål skal ske med særlig bæredygtig byudvikling for øje, og
at der skal gives lige så meget natur tilbage, som det, der inddrages. Det betyder, at der ved lokalplanlægning skal sættes særlige betingelser for bebyggelsens art,
omfang og udformning, så der sikres fokus på bæredygtighed og miljøvenlighed, så det bliver en grøn bydel, gerne med eksperimenterende boligformer. Den første
etape ved Landsbyen Munkdrup er byggemodnet og klar til udbygning. En del af arealerne ud mod Clausholmvej ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD).

Mose, dalstrøg og herregårdslandskab
Området indeholder nogle af de smukkeste og mest varierede landskabstræk i Randers Kommune. Mod nord fra Paderup mose er området karakteriseret af
landskabets intime skala med bløde bakker og små lunde. Mellem Munkdrup og Stånum åbner landskabet sig og bliver til det helt specielle landskabsrum, som
dalstrøget omkring Brusgård Møllebæk udgør. Og endelig, længst mod syd, ændres karakteren til et markant "herregårdslandskab". Området er således rigt på
rekreative værdier af betydning for hele kommunen.
Paderup mose er et naturskønt område med stor rekreativ værdi. Området er også meget sårbart, og det er derfor vigtigt, at udnyttelsen bliver skånsom over for planter
og dyr. Randers Kommune ønsker ved skånsom naturpleje at sikre Paderup mose som rekreativt område.
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Infrastruktur
Det overordnede vej og stinet i Paderup er generelt velfungerende. Der er anlagt tunneller under Paderup Boulevard og Hammelvej i forbindelse med hovedstinettet,
således at skolevejen til Tirsdalens Skole og cykelruten til midtbyen kan foregå trygt. Der er dog stadig nogle steder i området brug for fortove og supplerende
cykelstier til at binde stinettet sammen. Ringvej syd er åbnet i 2014 og sikrer forbindelse fra E45 til Paderup.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
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Romalt
Romalt er attraktivt beliggende tæt på Randers by og fjord. Landskabeligt set består bydelen af tre områder med hver sin karakter: 1 Landsbyen Neder Romalt,
beliggende i en dal, adskilt fra de nyere boligområder, 2 Boligområdet på de højtliggende arealer, der også rummer Romalts bydelscenter med service og butikker, og 3
Det rekreative naturområde, der afgrænses af Randers fjord mod nord, hvoraf Romalt enge udgør hovedparten.

Landsbyen Neder Romalt
Neder Romalt er den oprindelige del af Romalt og består i dag af enkelte gårde og primært længehuse placeret tæt ud til gaden. Landsbyen har ikke ændret sig
væsentligt siden byudviklingen i Romalt tog fart i 1970erne, fordi byrådet har været tilbageholdende med at anbefale nybyggeri og få lodsejere har ønsket at udstykke til
bebyggelse. I 2006 er der udarbejdet en lokalplan, der blandt andet skal sikre Neder Romalts klare afgrænsning og friholde arealerne op til landsbyen.

I Neder Romalt findes stadig det oprindelige landsbymiljø.

Boligområdet
De bebyggede, højtliggende arealer rummer bydelens boligområder og bydelscenter ved Romalt Boulevard. Boligområdet består af flere parcelhuskvarterer blandet
med tætlav bebyggelse, opført fra 1960erne til i dag. Hjortekvarteret nærmest Kristrup er udbygget fra 19601974 som et traditionelt parcelhusområde uden fælles
friarealer. Ved planlægning af de tilstødende boligområder er der givet mulighed for adgang til grønne arealer via nye stier. Mariesminde og Spjalshøj, mellem Grenåvej
og Neder Romalt, er fuldt udbygget og velforsynet med grønne områder. De senest lokalplanlagte boligområde Lindholt 2, mellem Romalt Boulevard og Grenåvej, er
endnu ikke udbygget.
Det rekreative naturområde og aktivitetsområdet i Romalt bakker.
Det rekreative område strækker sig over de skovklædte Romalt Bakker til Romalt enge ved fjorden. I området ligger også kolonihaveområdet Romalthaverne og
tekniske anlæg. De tekniske anlæg er spulefelter til opspuling af slam ved uddybning af fjorden, centralrenseanlægget ved Kristrup Engvej og den kontrollerede
losseplads. Spulefelterne og lossepladsen vil blive omdannet til rekreative arealer i takt med, at de opfyldes.
Romalt bakker er et værdifuldt rekreativt område for bydelens mange beboere. På de kommunale arealer i områdets vestlige del er der etableret et aktivitetsområde
med blandt andet forhindringsbane, 4crossbane, kælkebakke, klatretårn, bålplads, shelter og toilet.

Bydelscentret ved Romalt Boulevard
Romalt har et afgrænset bydelscenter til detailhandel ved Romalt Boulevard. Her kan bydelens dagligvareforretning, enkelte mindre detailhandelsforretninger og Romalt
aktivitetshal med idrætsfaciliteter, kultur og forsamlingshus ligge.

Planer for Romalt
Romalt er et af kommunens udviklingsområder, planlagt primært til boligformål. Der er også arealer til service og erhverv, og det kan være relevant at vurdere
mulighederne for mindre almene byggerier. Planen for Romalt tager sigte på at sikre den fortsatte byudvikling på de arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen. Det
store areal syd for fjorden er reserveret til udvidelse af Randers Havn, og arealet mod øst ved Neder Romalt åbner mulighed for et fremtidigt boligområde.
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Byudviklingsområder
De senest lokalplanlagte boligområder, Lindholdt 1 og 2, er beliggende mellem Romalt Boulevard og Grenåvej. En del af Lindholdt 1 er udbygget, mens anden etape,
Lindholdt 2, er byggemodnet men endnu ikke udbygget. Lokalplanen for Lindholdt 2 giver mulighed for op til 237 nye boliger i forlængelse af Lindholdt 1 mod øst. Når
hele området er fuldt udbygget vil der blive skabt en bymæssig sammenhæng mellem boligområderne nord og øst for Romalt Boulevard.

Byggemodning af boligområderne ved Lindholdt.

Fremtidige naturområder
Engarealerne nord for Kristrup Engvej er værdifulde rekreative arealer, der hverken må bebygges eller springe i skov. Naturområderne omfatter dele af Romalt enge, en
del af Romalt bakker og et areal øst for Neder Romalt. De fremtidige naturområder omfatter resten af Romalt enge og arealer øst for Egehøj ved DAKA, der i dag
dyrkes landbrugsmæssigt.
Arealet mellem Grenåvej, Romalt Boulevard og Mariesmindevej og et landbrugsareal øst for Neder Romalt er udpeget til landbrugsområde med rekreativ interesse.
Arealerne er vigtige for etableringen af en planlagt grøn forbindelse, der skal sikre sammenhæng i de rekreative arealer omkring Randers by. Det er derfor vigtigt, at
disse arealer ikke bebygges.
Efter endt anvendelse vil også spulefelterne ved fjorden og lossepladsen ved Kristrup Engvej overgå til rekreative formål.

Romalt i en sammenhæng
Romalt er attraktiv til bosætning på grund af beliggenheden tæt på Randers by og fjord. Placeringen på skrænterne over fjorden begunstiger Romalt med et varieret
landskab, der flere steder opleves i stort format med udsigt til engene.

Infrastruktur
De fleste overordnede veje og stier i Romalt er anlagt. Romalt Boulevard er hovedfærdselsåren, der via sideveje betjener boligområderne. I planlægningen af
boligområderne er der lagt vægt på at begrænse gennemkørende trafik, og der er etableret en cykel og gangbro over Romalt Boulevard til det fremtidige grønne
område på kontrollerede losseplads.
Romalt grænser op til Grenåvej, der er indfaldsvej til Randers og en af de stærkest trafikerede vejstrækninger i byen. Bygningerne og arealerne langs vejstrækningen har
stor betydning for oplevelsen af vejrummet, og der er fokus på at forskønne indfaldsvejene.
Arealreservationen til Østbrolinien gennem lossepladsen og naturområdet fastholdes.

Arkitektur og bevaring i Romalt
Landsbyen Neder Romalt
Neder Romalt har ikke ændret sig væsentligt siden byudviklingen i Romalt tog fart og fremstår derfor velbevaret. Landsbyen og de omgivende boligområder adskilles af
dyrkede marker, som resultat af en bevidst planlægning. I 2006 er der udarbejdet en lokalplan for at sikre landsbyens karakter, værdifuld beplantning og klare
afgrænsning mod det åbne land. Landsbyen og de omkringliggende landbrugsarealer skal fortsat sikres mod egentlig byvækst. Neder Romalt bevares i landzone.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
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Sdr. Borup
Landskabet i Sdr. Borup er som det øvrige landskab i kommunen præget af bakkede moræneflader. Inden for området er der flere områder af stor rekreativ værdi,
blandt andet Haslund Skov, skoven ved Karlslund, Ølst Bakker og skoven øst for Askildrup.
Sdr. Borup ligger i kommunens sydvestlige hjørne. Området afgrænses mod nord af Haslundområdet, mod øst af motorvejen og mod syd og vest af kommunegrænsen
til Favrskov kommune. Området omfatter landsbyen Sdr. Borup.
Bydelen kan opdeles i 6 delområder med hver sine karakteristika:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erhvervsområdet ved Stålvej. (Trekantområdet)
Erhvervsområdet Frederiksdalvej.
Den grønne kile langs Haslund Klostervej.
Landsbyen Sdr. Borup og erhvervsområderne langs Motorvej E45.
Området vest for Karlsbergvej.
Rødekrat og Karlslund skov.

Erhvervsområdet ved Stålvej
Området er et udbygget erhvervsområde, hvor hovedparten af bygningerne er fra 1980´erne. Området er udbygget efter Byplanvedtægt 37/Lokalplan 111, og planlagte
veje og stier er etableret.
Området forekommer noget rodet, når man kører igennem. Det skyldes dels bygningernes svingende arkitektoniske kvalitet, dels den vidt forskellige måde
virksomhederne behandler deres udearealer på. En opstramning af den gennemgående Stålvejs profil samt en forskønnelse af virksomhedernes forarealer vil øge
områdets kvalitet.

Erhvervsområdet Frederiksdalvej
Området er omfattet af lokalplanerne: 271 (218) Frederiksdalvej, 1. etape, 240  Fredriksdalsvej, 2. etape, 501 Frederiksdalsvej 3. og 4. etape. Området er i dag fuldt
udbygget for så vidt angår 1. og 2. etape. 3. etape er godt på vej, mens der stadig er en del ledige arealer i etape 4. I området ligger en lang række større virksomheder.

Frederiksdalsvej.

Den grønne kile
Mellem landsbyen Haslund og de store erhvervsområder omkring Sdr. Borup ligger den grønne landsskabskile. Kilen er en del af den grønne strukturring omkring
Randers, som er med til at give grønne åndehuller i byen.

Sdr. Borup
Landsbyen består af et mindre antal enfamiliehuse og et par landbrugsejendomme. Bebyggelsen ligger omkring Nordtoften og Sdr. Borupvej. Afstanden til
Søndermarksskolen er ca. 4,5 km, og til nærmeste indkøbsmulighed i Paderupcentret er der ca.3 km. Landsbyen er beskrevet nærmere i landsbyregistreringen for
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kommunens landsbyer. Se nedenfor.

Området vest for Karlsbergvej
Området er i dag i landbrugsmæssig drift.

Rødekrat og Karlslund skov
Området ligger i vest for Århusvej og består af landbrugsarealer og Karlslund skov.

Sammenfatning for Sdr. Borup
Sdr. Borup ligger i et vidtstrakt landskab, der omkring landsbyen er udpeget til fremtidig byvækst.
Sdr. Borup påvirkes kraftigt af industriudviklingen nord og syd for landsbyen.
Sdr. Borup har flere velbevarede træk som f.eks. gårdenes placering og gadekæret, som er et gammelt fælles vandingshul. Der er dog ikke bygninger af høj
bevaringsværdi.

Planer for Sdr. Borup
Nye Erhvervsområder
I Sdr. Borup er der udlagt et stort erhvervsområde omfattet af lokalplan 523. Området er beliggende syd for Sdr. Borup mellem Gl. Århusvej og Hadstenvej og er
under udbygning. Vest for Hadstenvej ligger Trifolium og Carlsberg teglværk. Området vest for Hadstenvej har betegnelsen 1.10.E.2 og er fjerde etape, der er omfattet
af lokalplan nr. 501 Frederiksdalvej, 3 og 4. etape.
Når eksisterende erhvervsområder er ved at være udbygget er det muligt at planlægge for nye vest for Sdr. Borup.

Ølst Bakker og Grøde Bæk
I to områder i Ølst Bakker samt et område ved Grøde Bæk ved kommunegrænsen mod Favrskov er udpeget som beskyttede naturtyper. Det vil sige, at der her er en
skærpet målsætning for, hvad området må anvendes til, og hvilke hensyn, der skal tages.
I et sådant område gives kun tilladelse til indgreb, som understøtter naturtypekvaliteten. Kommunen har pligt til at støtte plejeforanstaltninger, herunder medvirken til
eventuel økonomisk støtte.

Askildrup Bæk
Flere arealer i omdrift (arealer, der dyrkes landbrugsmæssigt) omkring Askildrup Bæk, nord for Ølst Bakker, er i planen udpeget som områder, som især vil kunne
bidrage til at øge naturindholdet i landskabet.

Haslund Skov og Karlslund Skov
Randers Kommune er regionens mest skovfattige, men har til gengæld en af de mest spændende skove i regionen. Det er den fredede Haslund Skov på grænsen mellem
Langå og Randers kommuner. I området findes også Karlslund Skov. Begge skove er tilgængelige for offentligheden og beskyttet af Naturfredningslovens 300 m
beskyttelseslinjer.

Oprindeligt landsbymiljø
I bybeskrivelserne for Sdr. Borup og i Randers Kommunes Landsbyregistrering er der uddybende beskrivelser af landsbyernes kvaliteter og sårbarheder, som
byudviklingen bør tage hensyn til. Se bybeskrivelsen for landsbyen Sdr. Borup.
STATUS PÅ PLAN
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Vorup/Kristrup
Vorup og Kristrup ud gør den mest bynære del af Randers by syd for Gudenåen og Fjorden. Her er tæt adgang til alle byfunktionerne i Randers midtby.
Vorup/Kristrup kan opdeles i flere underområder der beskrives herunder:

Vorup enge
Engarealerne ned til Gudenåen ligger som store naturområder med stor rekreativ værdi for beboerne i Randers.

Udsigt fra Vorup Enge ind mod bykernen.

Området omkring Kærgade og Tebbestrupvej
Området er stort set udbygget. Omkring Kærgade er der en meget blandet bebyggelse med mange erhvervs og håndværksvirksomheder og en hel del forskellige
boliger.
Omkring Tebbestrupvej strækker sig et større villakvarter med en bebyggelse opført over en længere årrække. Skovlundområdet, beliggende nord for jernbanen,
består af et kolonihaveområde og et villaområde.

Området ved Bøsbrovej
Bøsbrovej er Vorups gamle hovedgade. I den nordlige ende ligger de ﬂeste butikker, institutioner, posthus og en hel del etageboliger. Mod syd tynder intensiteten ud
med erhvervsområdet på vestsiden og kanten af det store villaområde på østsiden af Bøsbrovej.

Villaområdet
Det store villaområde mellem Bøsbrovej og Århusvej. Fra Løgstørvej i nord til Hammelvej i syd strækker der sig et stort villaområde. Området indeholder desuden
Søndermarksskolen, en kirke og sognegård med tilhørende kirkegård, samt et mindre erhvervsområde vest for Århusvej. Der er udarbejdet lokalplan for den tidligere
Vorup Skole som giver mulighed for at omdanne skolen til etageboliger samt opføre boliger på en del af de tidligere idrætsarealer.

Det gamle Kristrup
Det gamle Kristrup ligger omkring Kristrupvej, der er områdets hovedgade og forbindelsesvej til Randers bymidte. Her ligger den tidligere landsby med kirken i syd og
Kristrup torv centralt placeret med butikker og banker. Bagved ligger almennyttigt boligbyggeri med Kristrup skole, bibliotek, plejehjem, ældreboliger, frikirke,
varmecentral, daginstitutioner og ﬂere butikker, og længere inde ad Kristrupvej de ældre villaer fra 1930erne og frem, samt et lille tilløb til et "brokvarter" ved
udmundingen i Århusvej. De ﬂeste bygninger i området er opført i perioden fra århundredeskiftet og frem til midt i 1960erne. Der mangler grønne arealer.

Boligkvarterer og erhvervsområder omkring Tirsdalen
De nyere boligkvarterer ligger syd for Kristrup og rummer erhvervsområdet i trekanten mellem Århusvej og Hammelsvej, parcelhuse, almennyttige tætlav og
etageboliger, det grønne område Tirsdalen, plejehjem, Tirsdalens skole og erhvervsområdet mellem Clausholmvej og Grenåvej mod sydøst. Dette kvarter er udbygget
fra midten af 1960erne og frem til slutningen af 1980erne. Der er kun meget begrænsede muligheder for nybyggeri på enkelte ledige arealer samt i erhvervsområdet.
Vorup og Kristrup er stort set udbygget.
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Vorup og Kristrup i en sammenhæng
De grønne områder
Den bymæssige del af Vorup er underforsynet med grønne områder. Det grønne område ved Kærgade og Høvejen er det eneste grønne friareal, der ligger inde i
Vorup. En del af området er en fredet kirkegård, der er registreret som fortidsminde. Vorup enge er et stort naturareal beliggende ved Gudenåen med mange rekreative
værdier for indbyggerne i Randers.

Infrastruktur, indfaldsveje
Århusvej er en af indfaldsvejene til Randers, og en af de stærkest traﬁkerede vejstrækninger i byen. Bygningerne og rummene langs med vejstrækningen har stor
betydning for oplevelsen af vejrummet.
Der er reserveret areal til vej nord for og vest for.

Tekniske anlæg
Centralrenseanlægget ved Kristrup Engvej vil fortsat spille en afgørende rolle i rensningen af spildevandet fra størstedelen af Randers.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
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Ydervang/Vestervang
Ydervang/Vestervang består af kvarterne Helsted, Vestervang og Ydervang.

Helsted
Helsted er et parcelhusområde bygget i 1970erne omkring den gamle landsby. Området er næsten udbygget. Området er velforsynet med grønne arealer.
Mellem Myntevej og Oust Møllevej er der et stort sammenhængende grønt område, bestående af landbrugsarealer og et naturområde. Nærmest boligerne er der
rekreative arealer med boldbaner.
Langs motorvejen ved Myntevej ligger et mindre erhvervsområde med en enkelt stor virksomhed og enkelte servicevirksomheder.

Parcelhuskvarteret ved Oust Møllevej
Et stort parcelhusområde, hovedsagelig bygget i 1960erne og 1970erne. I området ligger et større parkareal, som former en grøn kile ind i villaområdet. Der er
stiforbindelse fra naturområderne i bydelens sydvestlige del, der passerer Kærsmindebadet, Hobrovej og fører videre til boligområdet på den østlige side af Gl.
Hobrovej. Nærmest Ringboulevarden og Hobrovej er der som erstatning for dele af en rækkehusbebyggelse fra 1960erne opført ny bebyggelse med tætlav karakter.
Randers Stadion er beliggende i delområdets sydligste del.

Området mellem Hobrovej og Gl. Hobrovej.
Et udpræget boligkvarter hvor stort set alle boligformer er repræsenteret. I den sydlige del er der parcelhuse opført sidst i 1960erne og 1970erne og en almennyttig
blok og rækkehusbebyggelse. I området ﬁndes en række børneinstitutioner. Der er kun få dagligvarebutikker tilbage i området. I delområdets nordlige del ligger
boligkvarteret "Fiskergården" med parcelhuse og rækkehuse. Mellem "Helstedgård" og "Fiskergården" ligger et større sammenhængende grønt og rekreativt areal, som
ikke må bebygges. Nordøst for "Fiskergården", på områdets højeste punkt, ligger Enghøj kirke. Området som helhed trænger ikke til større indgreb eller reguleringer.

Området mellem Gl. Hobrovej og Skelvangsvej
Området er, som delområde i et boligkvarter overvejende med parcelhuse, opført sidst i 1960'erne og 1970'erne. I et mindre område ved Skelvangsvej ﬁndes en
blokbebyggelse med private udlejningsboliger og ejerlejligheder. Området trænger som helhed ikke til større indgreb eller reguleringer.

Området mellem Skelvangsvej og Mariagervej
Boligerne i områdets sydlige del består af parcelhuse opført i 1970erne og 1980erne, samt tætlave boligbebyggelser, primært i form af rækkehuse. De tætlave
bebyggelser indeholder både almennyttige boliger og ejerboliger. Der er ikke behov for større ændringer eller reguleringer i området.

Området nord for Nordskellet
Der er ved denne kommuneplan planlagt for et større boligområde nord for Nordskellet. Området kan anvendes til blandet boliger i form af tætlav og åbenlav
bebyggelse.

Erhvervsbyggeri
I Ydervang er de eksisterende erhvervsområder i den østlige del stort set udbygget. Der er ikke planer om at udlægge ﬂere arealer til erhverv i bydelen. En del af
erhvervsområderne og de blandede bolig og erhvervsområder i bydelen ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Det betyder, at der er skærpet
godkendelsesprocedure i forbindelse med etablering af nye virksomheder.

Vestervang i en sammenhæng
De grønne områder
Naturen og de landskabelige træk er vigtige parametre, der skal tages hensyn til. De eksisterende landbrugsområder i bydelen, som markerer overgangszonen mellem
den åbne og den tætte bystruktur skal sikres. De eksisterende plantebælter langs Mariagervej bør bevares og udbygges. Bydelen er velforsynet med grønne områder.
Den grønne kile bestående af et naturområde og landbrugsarealer nærmest Hobrovej markerer overgangen mellem den mere åbne by omkring Helsted og den mere
bymæssige bebyggelse syd for Helsted.
Det rekreative område, der kiler sig ind mellem boligområderne ved Enghøj, skaber sammen med arealerne syd for Hobrovej overgang mellem den åbne plan i
boligområderne og den mere tætte bystruktur syd for Enghøj. Langs Mariagervej er der et grønt bælte med beplantning, som også fremover skal bevares og udbygges,
for at fastholde en overgangszone til erhvervsarealerne.
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Infrastruktur, indfaldsveje
Mariagervej, Hobrovej, Ringboulevarden og Vester Boulevard er indfaldsveje til Randers og udgør nogle af de stærkest traﬁkerede vejstrækninger i byen. Bygninger og
rum langs vejstrækningerne har stor betydning for oplevelsen af gaderummet.
Derfor skal lokalplaner, der omfatter arealer grænsende op til indfaldsvejene, omhandle skiltning, beplantning, belysning, mv. med formålet at skabe et harmonisk
bybillede.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
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Centerbyer
De tre større byer Langå, Assentoft og Spentrup, der har over 2000 indbyggere, fungerer som Randers Kommunes centerbyer. Byerne er karakteriseret ved, at der er
et velfungerende handelsliv samt skoler og andre offentlige institutioner i den enkelte by.
De 3 centerbyer kan du se i menuen til venstre og hvis du klikker på dem kan du læse mere om den enkelte by.
I Landsbyregistreringen fra 2011 er alle byer og landsbyer udenfor Randers by gennemgået og beskrevet. Landsbyregistreringen er ikke et juridisk gældende dokument,
men et dokument, som kan anvendes ved konkrete vurderinger af udviklings og bevaringsmuligheder. Du ser landsbyregistreringen ved link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Assentoft
Assentoft er indbyggermæssigt Randers Kommunes næststørste by. De mange boligområder med primært parcelhuse, der kendetegner Assentoft i dag, er resultat af de
sidste 50 års udvikling. De første parcelhuskvarterer blev anlagt i 1960'erne i byens vestlige del, og nye boligområder har siden bredt sig mod nord og øst til store dele
af byen. De seneste år er udviklingen fortsat med nye udstykninger øst for byen med både storparceller og rækkehuse. Den markante udvikling og Assentofts
popularitet som boligby skyldes ikke mindst bydelens naturskønne beliggenhed og store landskabelige kvaliteter.

Assentofts placering over fjordskrænten giver nogen fantastiske kig mod nord.

Assentoft og Drastrup
Assentoft har været udgangspunkt for udviklingen mens Drastrup, den tilstødende landsby, har været friholdt indtil de seneste år, hvor der er udstykket nye
boligområder ved landsbyen. Med udlæg af et stort areal på ca. 35 hektar til boliger ved Drastrup er der lagt op til, at udviklingen i Drastrup tager fart, og på sigt vil
Assentoft og Drastrup reelt vokse sammen til én bydel.
De oprindelige landsbykerner i Assentoft og Drastrup kan stadig ses i det nuværende bybillede. Landsbyen Assentoft er efterhånden udvisket, men kendetegnes af den
langstrakte landsbygade, Storegade, flankeret af landsbyhuse og den gamle kro. Drastrups landsbymiljø er relativt velbevaret. En lille gruppe af gårde udgør et fint miljø
med et defineret gadeforløb. Nogle af de gamle gårde har fundet ny anvendelse til erhvervsformål og børneinstitution.
Assentoft er med sine unikke landskabelige kvaliteter et attraktivt sted at bosætte sig.
Bydelen er begunstiget med et af kommunens mest karakteristiske landskaber, på toppen af de stejle skråninger syd for Randers fjord. Grænsen mellem fjordengene og
bakkerne består af skovklædte skråninger med dybe slugter og udløbere, hvorpå flere af Assentofts parcelhuskvarterer er placeret. Hele den nordlige rand af Assentoft
ligger således, med få undtagelser, på kanten af kløfterne, højt hævet over engene.
De skovklædte slugter skærer sig ind som naturlige grønne kiler fra nord og tegner en markant grænse, der bør fastholdes og definere placeringen af ny bebyggelse. Syd
for Assentoft og Drastrup skærer Grenåvej sig igennem landskabet og markerer en umiddelbar grænse for byudviklingsmulighederne mod syd. Mod nordøst tegner den
dybe Svendsdal en naturlig grænse for byudviklingen.

Assentoft i dag
Assentoft er centerby og kommunens største bysamfund uden for Randers med 3427 indbyggere i 2016. Assentoft har en afgrænset bymidte til detailhandel, der
udvides med denne kommuneplan for at skae en mere central bymidte i Assentoft/Drastrup. Assentofts størrelse betyder, at der er et fint udvalg af service og erhverv.
Bydelens skole og fritidsaktiviteter er samlet mellem Assentoft og Drastrup. Assentoft skole er en af Randers Kommunes største, og der er børneinstitutioner,
ældrecenter, sundhedscenter og idrætsfaciliteter.
STATUS PÅ PLAN
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Langå
Oprindelse og struktur
Langå kan spores langt tilbage i tiden, og byens først kendte navn fra 1345 er Langhgu. Landsbyen Langå fik med anlæggelsen af den første del af den jyske
længdebane, strækningen ÅrhusRanders, i 1862 en broderby, stationsbyen Langå, omkring 1 km sydøst for landsbyen. I en lang årrække havde stationsbyens
tilstedeværelse ingen indflydelse på landsbyens miljø, men omkring 1930 når de to bebyggelser hinanden, og bebyggelsen begynder at indtage de nære marker omkring
landsbyen.
Byudviklingen er sket med afsæt i stationsbyen. Byen har bredt sig mod både øst, vest og nord. Langå er en meget sammensat by, hvor de forskellige historiske epoker
kan aflæses i strukturen og i arkitekturen. Den gamle landsby ligger på toppen af bakken, stationsbyen for foden af den, og erhvervsområderne nord for stationsbyen.
Rundt om disse karakteristiske strukturer ligger parcelhuskvartererne.

Stationsbykarakteren kan stadig ses i Langå.

Landskab og natur i Langå
Langå har en unik, naturskøn beliggenhed ved Gudenå, som giver mulighed for rekreation i umiddelbar nærhed af byen. Langå er omgivet af stejle dalsider, som er
dækket af skov ned mod Gudenå. Langås placering i det kuperede landskab giver byen karakter og identitet, og det er tydeligt, at Gudenålandskabet har stor
betydning for byen.
I det flade landskab mod øst, umiddelbart op til Gudenå, er der eng og skovarealer, hvor den mindre Egeskov og de lidt større Nørskov og Løjstrupskov dikterer
landskabets udtryk. Desuden er der rig mulighed for fiskeri i Gudenåen, hvilket er en stor attraktion både for lokalbefolkningen og turister.
Langå ligger i et flot og markant landskab, præget af Gudenådalen. Byen bør udvikle sig med respekt for landskabet og naturværdierne. Kontakten mellem byen og
landskabet er unik og sårbar, særligt i byens østlige og sydlige del.

Langå i dag
I dag tilfører Langå Station ikke længere byen det samme liv og den samme handelsaktivitet som tidligere. Det betyder, at hovedgaden skal tilpasses den mindre
handelsaktivitet og finde en ny form. Denne omstillingsproces er i fuld gang i form af et områdefornyelsesprogram i Langå med stor inddragelse af byens borgere.
Langå er Randers Kommunes tredjestørste by med 2.869 indbyggere i 2016 og har status som én af kommunens centerbyer. Byen byder på tilbud i form af kontorer,
handel, institutioner og uddannelse. Byens handelsliv foregår primært i området omkring Bredgade, hvor der findes et udvalg af butikker med detailhandel og bank, som
dækker nærområdets behov for indkøb. Der gennemføres et byfornyelsesforsøg om Bredgadens fremtidige rolle som handelsgade.
Langå tilbyder serviceydelser som daginstitutioner, ældrecenter og idrætscenter. Desuden indeholder Langå Skole årgangene 0. til 9. klassetrin samt ungdomsskole.
Langå har efter kommunesammenlægningen fået et kulturhus, som er indrettet i gamle Langå Kommunes rådhus, hvor byens bibliotek også befinder sig.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
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Spentrup
Oprindelse og struktur
Spentrup består af en oprindelig landsby med kirken som centrum og en stationsby på den nedlagte jernbane fra Randers til Hadsund. Kirkebyen og stationsbyen har i
mange år fremstået som én samlet by. Der er siden 1970'erne sket en udbygning af Spentrup med boliger i form af rækkehuse og parcelhuse, så byen nu fungerer som
en boligby i Randers opland.

Langs Stationsvej findes en del karakteristisk bebyggelse  her det gamle missionshus.
Spentrup Kirke er det tydeligste element i den oprindelige landsby. Den ligger i det nordvestlige hjørne af Spentrup ud mod landskabet. Arealerne omkring kirken bør
friholdes for bebyggelse, så denne fortsat er synlig fra oplandet.
Omkring Spentrup Kirke er der flere historisk vigtige bygninger. Det er bl.a. den gamle præstegård og Malvinas Hus, hvor St. St. Blichers yngste datter boede. Huset er
i dag indrettet til mindestue for Blicher. Desuden findes et atelier samt et udlejningslokale. Bygningerne danner et fint kulturmiljø, der er særdeles værdifuldt for byen.

Landskab
Spentrup ligger i et meget fladt landskab. SpentrupHastrup Bæk løber i et mindre dalstrøg, der slår et meget fint slag ind omkring Spentrup Kirke. Kirken ligger flot ud
mod det åbne faldende landskab ned mod slaget. Syd for Spentrup løber Kousted Å og Køllebæk i to mindre strøg. De tre dalstrøg indrammer tilsammen det hævede
plateau, som Spentrup ligger på.
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Det åbne strøg mellem Spentrup og Jennum bevares.

Spentrup i dag
Spentrup er centerby og kommunens største bysamfund uden for Randers med 2.438 indbyggere i 2016. Spentrup har en afgrænset bymidte til detailhandel. Spentrups
størrelse betyder, der er et fornuftigt udvalg af detailhandel, service og erhverv og har blandt andet en af Randers Kommunes største skoler, en ungdomsklub og en
idrætshal.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Lokalbyer
Der er 14 lokalbyer i Randers Kommune. Det er Asferg, Fårup, Gjerlev, Harridslev, Hald, Havndal, Haslund, Stevnstrup, Mellerup, Øster Bjerregrav, Råsted, Øster
Tørslev, Udbyhøj og Ålum. Disse byer planlægges til at være byzone, hvilket betyder at byudviklingen skal ske i byzone.
De 14 lokalbyer kan du se i menuen til venstre og hvis du klikker på dem kan du læse mere om den enkelte by.
I Landsbyregistreringen fra 2011 er alle byer og landsbyer udenfor Randers by gennemgået og beskrevet. Landsbyregistreringen er ikke et juridisk gældende dokument,
men et dokument, som kan anvendes ved konkrete vurderinger af udviklings og bevaringsmuligheder. Du ser landsbyregistreringen ved link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Asferg
Asferg ligger i et bakket landskab med den store Asferg Mose øst for byen. I alle andre retninger strækker de opdyrkede marker sig ud over bakkerne.
Asferg har samlet momentum i de to primære vækstperioder i landsbyens historie; andelstiden omkring år 1900 og parcelhustiden efter 1960. Asferg har i dag så stort
et opland, at både købmanden, ved hjælp af stærke lokale kræfter og skolen er bevaret. Desuden er der aktivitet i forsamlingshuset, der ligger centralt i byen.

Købmanden lever med stærk lokal opbakning.
Netop miljøet omkring det gamle vejkryds er en af Asfergs styrker. Her ligger foruden forsamlingshuset, kirken, skolen og præstegården, der alle er karakteristiske
bygninger.
Der er kun få af de gamle gårde tilbage i Asferg. Præstegården er pænt vedligeholdt og udgør et flot lille miljø i landsbyen. Den er desuden allerede på listen over
kulturmiljøer i Randers Kommune. Også den gamle skole er værd at bevare. Skolens gamle rødstensbygning fra 1914 er fortsat i brug og dominerer skolekomplekset,
der er udbygget af flere omgange.
Syd for Præstegården er der byggemuligheder i det allerede udstykkede "Æblehaven", ligesom jorden syd for et par af Asfergs centralt beliggende tidligere gårde, er
udpeget som byggemulighed.
Læs mere om Asferg i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Fårup
Fårup har gennemgået en markant udvikling fra lille landsby til stationsby og er i dag en attraktiv boligby. Både den gamle landsbydel og stationsbyen er karakteristiske
og har særlig historisk betydning for Fårup.
Landsbyen i byens sydøstlige ende er i langt højere grad end den øvrige by tilpasset landskabet, og den originale struktur fornemmes stadig. De små snoede gadeforløb
giver en fin stemning i bydelen.

Et kig ud over Ådalen fra området omkring kirken.
Stationsbyen ligger med sin stringente struktur og karakteristiske facadebygninger langs banen. I dag standser togene ikke i Fårup. Stationsbyen sydvest for banen er
ganske karakteristisk og rummer flere flotte eksempler på tidstypisk arkitektur. Det store gamle mejeri er udpeget til kulturmiljø og er et markant og bevaringsværdigt
anlæg i Fårup.
Her findes stort set alle de serviceinstitutioner, som en landsby har brug for med skole, ældrecenter, indkøbsmuligheder mv. Erhverv er her også med Fårup
Betonindustri som den mest dominerende i bybilledet. Byen er let tilgængeligt med bus og bil.
Der er fortsat ledige grunde på Granvænget til åbenlav boligbebyggelse, og på den østlige side af Poppelvænget er der udlagt et rammeområde til åbenlav eller tætlav
boligbebyggelse. Et stort område øst for Poppelvænget er desuden udpeget til for mulig fremtidig byudvikling. Ledige erhvervsgrunde findes på Platanvænget i den
nordlige ende af byen. Fårup har dermed udviklingsmuligheder for en lang periode, inden for rammer som sikrer landsbyens samlede karakter.
Læs mere om Fårup i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har lavet en udviklingsplan for byen som kan ses ved link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Udviklingsplan  Fårup
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Gjerlev
Den oprindelige landsby, Gjerlev, har ligget på bakken nord for det markante Gjerlev Kær og den lille skarpe sideslugt med Gjerlev Bæk. Mod nord stiger landskabet i
bløde bakker.
Gjerlev kan inddeles i tre hovedområder: Den gamle landsby, primært beliggende langs Østermarksvej og Ærteholmsvej, stationsbyen langs Frederiksbergvej og
Vestergade og endelig parcelhusbyen nord for Roensgårdsvej og langs Søren Bangsvej. Kirken ligger centralt i den gamle landsbydel, på toppen af dalskråningen.
Omkring kirken snor den gamle landsbygade sig.
Vestergades forløb understreges af en sammenhængende bebyggelse, som for størstedelens vedkommende kan dateres til stationsbyens storhedstid i begyndelsen af
1900tallet.

Et kig ned ad Vestergade.
Gjerlev har udviklet sig voldsomt. Mange af den gamle landsbys gårde blev erstattet med byhuse under industrialiseringen i begyndelsen af 1900tallet. Dette har skabt
miljøet, der ses langs Østermarksvej omkring Akseltorv. I 1970erne blev de store parcelhusområder udstykket og bebygget, og det har udvidet byens bebyggede areal
til det dobbelte.
Gjerlevs udbud af service og erhverv er godt med både indkøbsmuligheder og flere små erhvervsvirksomheder. Den aktive borgerforening er med til at skabe liv i
landsbyen og styrker tilhørsforholdet til byen for Gjerlevs borgere.
Byggemulighederne i Gjerlev er koncentreret i byens østkant, hvor større planlagte områder kan tages i anvendelse.
Læs mere om Gjerlev i landsbyregistreringen, som ses ved link i boks.
Borgerne har lavet en udviklingsplan for byen, som kan læses ved link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Udviklingsplan  Gjerlev
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Hald
Hald er højt beliggende, og opfattes naturligt som hele egnens centrum. Landskabet falder til alle sider. Især mod nord er udsigten betagende og næsten uendelig.
Byudvikling er primært sket på byens vestlige side bl.a. på grund af anlæggelsen af Hadsundvej. Hald ligger dog stadig markant på toppen af bakken, hvilket er et flot
træk ved byen.
Hald var i 1800tallet en meget stor landsby bestående af omkring 30 store gårde. I midten af Hald er gårdene udskiftet med byhuse, men på landsbyens sydside,
særligt mod øst, ligger flere store anlæg fortsat og skaber en meget flot ankomst til byen. Hovedparten af gårdene er ikke længere i drift.

Gårdbebyggelsen i Halds østlige del.
Hald huser næsten 400 indbyggere og er i kraft af sin høje beliggenhed og udsigtskvaliteter, attraktiv som boligby. Der er flere byggemuligheder i Halds nyere nordlige
del.
Læs mere om Hald i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har lavet en udviklingsplan for byen som kan ses ved link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Udviklingsplan  Hald og omegn
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Harridslev
Harridslev har oplevet en kraftig udbygning af parcelhuskvarterer siden 1960'erne. Den oprindelige landsby ligger umiddelbart nord for disse, men fungerer stadig som
byens centrum. Byudviklingen har overordnet fulgt de historiske linjer.
Harridslev er beliggende i et relativt fladt landskab og fra byen strækker der sig hegn, diger og veje ud i alle retninger, som fortæller om udskiftningstidens opdeling af
landbrugsjorden fra fælles til privateje. Fra syd skærer en blød slugt sig gennem landskabet og danner en grænse for byudviklingen mod sydøst.
Stort set alle landsbyens servicefunktioner er samlet i den gamle bymidte. Her findes mange forskellige byfunktioner så som indkøb, kirken, børneinstitution, ældrecenter
og forsamlingshus mm. Lidt mod øst ligger Korshøjskolen. Udbyhøjvej dominerer miljøet kraftigt.

Udbyhøjvej dominerer Harridslevs gamle landsbymidte.
Der er fortsat et stort antal ledige grunde i den sydlige del af byen til åbenlav boligbebyggelse og muligheden for tætlav bebyggelse ved Harridslevvej.
Læs mere om Harridslev i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har lavet udviklingsplan for byen, se link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Harridslev udviklingsplan
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Haslund
Haslund er en velfungerende landsby med store parcelhusområder og dertil hørende idrætsfaciliteter. Haslund nyder godt af sin centrale placering tæt på Randers og
Motorvejen og er derfor en ideel bosætningsby.
Haslund ligger i et bakket landskab på en sydvestvendt skråning af en slugt og har et flot view ud over landskabet. Byens placering i landskabet er en af byens helt store
kvaliteter.
Byen var oprindeligt en vejfortelandsby og den oprindelige forte ses i dag som den gennemgående vej Møllevangsvej.
Haslund kirke ligger som et visuelt samlingspunkt og "hængsel" i byen. Den flotte og komplette stensætning hele vejen rundt om kirkegården er friholdt og dermed synlig
på afstand, hvilket er et flot træk. Stensætningen understreges desuden af bøgetræer, der er plantet kontinuerligt hele vejen rundt langs denne. Udsigten til det åbne land
mod øst, fra kanten af kirkegården, er fantastisk.

Kig til Kirken fra Haslund Klostervej.
På et areal mellem Hammelvej og landsbyen er der mulighed for boligbebyggelse.
Læs mere om Haslund i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Havndal
Havndal er med sine 1.200 indbyggere et af de største lokalbyer i kommunen. Havndal har et bredt serviceudbud med skole, idrætshal, ældrecenter, indkøbsmulighed
og en bager.
Havndal ligger på kanten af et engdrag, der strækker sig fra byen og mod nord til Mariager Fjord. Byen er opstået omkring RandersHadsundbanen, som blev indviet i
1883 og nedlagt i 1969. Vesterbro/Østerbro tegner fortsat stationsbyens karakteristiske toetagers struktur. Udviklingen har i denne periode gået stærkt, og den er
fortsat op gennem 1960'erne og 70'erne med udstykning af store parcelhusområder. Boligområderne ligger primært syd for banen op over de bløde bakker.
Den grønne struktur omkring Havndal udgøres af området omkring Udbyover sø, Trudsholm plantage ca. 500 m nord for byen og en mindre skovklædt slugt sydvest
for Håndværkervænget. En sti omkring Udbyover sø, anlagt på initiativ af borgerne, har gjort søen til et mere tilgængeligt rekreativt område, hvor der er mulighed for at
nyde naturen og dyrelivet.

Udbyover Sø er et fint rekreativt element tæt ved Havndal.
Havndal er udpeget som kulturmiljø på baggrund af udviklingen som ren stationsby. Før banen blev anlagt, lå der ingen landsby, som det ellers er tilfældet med de øvrige
stationsbyer i Randers Kommune. Det er vigtigt at fremtidig bebyggelse i stationsbymiljøet støtter op om de karakteristiske stationsbytræk.

Stationsbykarakteren er stadig tydelig i Havndal.
Der er fortsat enkelte ledige grunde til åbenlav boligbebyggelse forskellige steder i Havndal. Herudover er der flere områder udlagt i kommuneplanens rammer hvor der
er mulighed for boliger. Ledige erhvervsgrunde findes i den vestlige del af byen. Havndal har dermed udviklingsmuligheder for en lang periode, inden for de eksisterende
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rammer.
Læs mere om Havndal i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har lavet udviklingsplan for byen, se link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Havndal udviklingsplan
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Mellerup
Mellerup har en helt unik beliggenhed på skrænten over Randers Fjord. Den oprindelige landsby udgør landsbyens nordvestlige del. De nyere boligområder ligger på
den øvre del af skrænten og har en fantastisk udsigt mod øst udover fjorden.

Mellerups store parcelhusområde set fra lystbådehavnen.
Nordøst for byen, i landskabet nedenfor skrænten, ligger en del spredt bebyggelse, som med tiden har udviklet sig til reelle boligkvarterer med en fin tilknytning til
fjordlandskabet.

Østerbro er opført som fritidshuse, men mange er udbygget til helårsbeboelse over tid.
Andelstiden, samt en meget aktiv Grundtvigsk bevægelse, har sat sit tydelige præg på byen med flere skoler, som fortsat er aktive og tilfører dagligt liv til byen.
Serviceudbuddet i Mellerup tæller foruden skolerne også lystbådehavnen og færgelejet.
Der er planlagt store områder til udstykning både sydvest for den gamle landsbymidte og nord for Amtsvejen.
Læs mere om Mellerup i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har lavet udviklingsplan for byen, se link i boks.
STATUS PÅ PLAN
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Mellerup udviklingsplan
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Råsted
Råsted og Terp ligger på Kousted Ådals skråninger. Omkring Hobrovej er landskabet reguleret, så husene ligger på hylder med skrænter ned til åen eller ud til vejen.
Råsteds historiske del ligger øst for Hobrovej, og det er her den største andel af bevarede gårde og huse samt kirken ligger. Den snoede Houmarksvej har et fint
bevaret forløb, og der ligger flere bevaringsværdige bygninger langs vejen som f.eks. den gamle rytterskole og gården Houmarksvej 12. Råsted har før i tiden haft en
meget stor og markant forte, men forten er i dag bebygget og derfor svær at få øje på.
Bebyggelsen vest for Hobrovej er af nyere oprindelse. Den vejorienterede husrække langs Hobrovej er meget synlig og tæller flere tidligere kulturhistorisk vigtige
bygninger som snedkeren, smedien m.fl.

Det gamle snedkeri (bagved) er ombygget til beboelse på en flot tilpasset måde.
Der er byggemuligheder i Råsteds østlige del og langs med Hobrovej.
Læs mere om Råsted i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Stevnstrup
Stevnstrup har gennemgået en voldsom udvikling. Først fra landsby til stationsby med banens anlæggelse og siden til boligby med store parcelhusområder. Stevnstrups
ældste del, den oprindelige landsby, har ændret sig meget, og kun lidt af den originale bebyggelse eksisterer stadig. Der er dog enkelte bygninger og den karakteristiske
snoede vej i bunden af den lille slugt som er bevaret, og er en vigtig del af fortællingen om Stevnstrups opståen.

Parcelhusene dominerer bakkerne i Stevnstrup.
Stevnstrup er til tre sider omgivet af brede, dybe dalstrøg, og byen har gennem sin udvikling forholdt sig fint til dette. Kun stationsbydelen har ikke taget højde for
landskabet på samme måde, da man her har udstykket uafhængigt af topografien. Bebyggelsen er her udlagt på en stram linje langs Stationsvej.
Der er fortsat mange byfunktioner i Stevnstrup med både skole og børnehaver, idrætshal, indkøbsmuligheder samt flere mindre erhvervsdrivende.
Der er fortsat ledige grunde til åbenlav boligbebyggelse i det nordvestlige Stevnstrup, og der er desuden udlagt større arealer til boligområder. Ledige erhvervsgrunde
findes i den sydlige ende af byen, hvor der også med kommuneplanen udlægges et område til blandet bolig og erhverv med mulighed for nye boliger. Stevnstrup har
dermed udviklingsmuligheder for en lang periode, inden for kommuneplanens rammer.
Læs mere om Stevnstrup i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har lavet udviklingsplan for byen, se link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Stevnstrup udviklingsplan
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Udbyhøj
Byen Udbyhøj er opstået omkring Færgevej, som er vejen der fører hen til færgestedet. Bebyggelsen har gennem mange hundrede år, blot bestået af få gårde og huse,
langs denne vej.
I 1800tallet voksede byen som følge af både havneaktiviteter og udvikling i landbruget. Der har også stået en mølle i byen.

Udbyhøj er en blanding af nyt og gammelt med relation til både fjorden og landbruget.
Siden 1960 er Udbyhøj vokset med store parcelhusområder, og der er opført et sommerhusområde øst for byen.
Umiddelbart syd for Udbyhøj ligger en campingplads, der åbnede i 1974. I maj 2012 blev lystbådehavnen indviet.
Placeringen ved udmundingen af Randers Fjord er unik og giver Udbyhøj attraktionsværdi som lystbådehavn, og som rekreativt område i kraft af den gode strand,
naturværdierne og de rolige omgivelser.

Udbyhøj strand tiltrækker både turister og lokale.
Der er fortsat enkelte ledige grunde til åbenlav boligbebyggelse spredt i byen, og der er desuden udstykket et boligområde i den nordlige del af byen med flere ledige
byggegrunde. Udbyhøj har dermed gode udviklingsmuligheder, inden for kommuneplanens rammer.
Læs mere om Udbyhøj i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har lavet udviklingsplan i samarbejde med Sødring, se link i boks.
STATUS PÅ PLAN
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Udviklingsplan Sødring og Udbyhøj
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Øster Bjerregrav
Den gamle del af Øster Bjerregrav ligger i en flad slugt, men omkring kirken byder landskabet på fine niveauspring. Byen har bredt sig mod syd og vest og indtager i dag
hele den flade bakketop. Det betyder, at der er udsigt over et let faldende landskab fra byens kant helt fra nordvest til øst. Særligt udsigten over Bjerregravholm og
Skals Ådal er flot med både marker, moser og skove.

Ankomsten til Øster Bjerregrav fra nord byd på et fint kig til kirken og ud over landskabet.
Øster Bjerregrav har gennemgået en kraftig udvikling. Allerede i 1800tallet var landsbyen relativ stor og talte omkring 30 gårde. Men udviklingen er især sket siden
1960, hvor der er kommet store parcelhuskvarterer og erhvervsområder til. Byens oprindelige struktur er blevet utydelig gennem årene, som følge af den kraftige
udvikling, men flere af de oprindelige vejforløb kan spores i bybilledet. Kun få af de gamle gårde ligger tilbage, men særlig byens østlige del er præget af landbrugsdrift.

DagligBrugsen og tanken er et naturligt mødested i byen.
Der er fortsat mange byfunktioner i Stevnstrup med blandt andet skole og børnehave, ældrecenter, indkøbsmuligheder samt flere mindre erhvervsdrivende.
Der er fortsat ledige grunde til åbenlav boligbebyggelse i det nordlige Øster Bjerregrav, og der er desuden udlagt arealer til boligområde i den sydvestlige del af byen.
Enkelte ledige erhvervsgrunde findes på Erhvervsparken i den østlige del af byen. Øster Bjerregrav har dermed gode udviklingsmuligheder, inden for kommuneplanens
rammer.
Læs mere om Øster Bjerregrav i Landsbyregistreringen, se link i boks.
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Borgerne har lavet udviklingsplan for byen, se link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Udviklingsplan for Øster Bjerregrav og Over Fussing
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Øster Tørslev
Øster Tørslev breder sig i det flotte, kuperede landskab. Den gamle landsbymidte ligger i den markante dal, hvor Øster Tørslev Å løber. Dette landskabstræk og
gennemskæringen af Øster Tørslev Å er byens hovedattraktion. I 2014 blev der gennemført byfornyelse i samarbejde med byens borgere, hvor blandt andet arealerne
ned til åen er transformeret til fine rekreative områder der iscenesætter åen som den attraktion den er i byen.

Øster Tørslev Å er synliggjort i bybilledet i forbindelse med områdefornyelse.
Øster Tørslev har en karakteristisk, labyrintisk gadestruktur i den gamle landsbykerne. Strukturen genkendes tydeligt på historiske kort og er ganske velbevaret.
Ligeledes ligger bygningerne i dette område, for en dels vedkommende, i den originale struktur og helt ud til vejen.
Øster Tørslev har gennemgået en markant udvikling siden 1960'erne, men udviklingen har langt hen ad vejen respekteret byens oprindelige struktur.
De store gårde, der markerer ankomsten til byen og afgrænser byen mod landskabet, fortæller en tydelig historie om landsbyens kulturgrundlag og er en vigtig del af
landsbyens identitet og historie.
Byens østlige rand markeres af kirken, som står på en forhøjning på kanten af ådalen. Overgangen fra byen til det åbne land er brat og præcis og danner en flot
markering af byen.

Øster Tørslev Kirke ligge højt på østsiden af byen.
Der er en del byfunktioner i Øster Tørslev med både skole og børnehaver, plejehjem, idrætshal, indkøbsmuligheder samt flere mindre erhvervsdrivende.
Der er fortsat enkelte ledige grunde til åbenlav boligbebyggelse i byen, og der er desuden udlagt areal til boligområde i den nordvestlige del af byen. Øster Tørslev har
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dermed gode udviklingsmuligheder, inden for kommuneplanens rammer.
Læs mere om Øster Tørslev i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Ålum
Ålum ligger i en flad sideslugt til Nørreådalen med store skovarealer lige nord for. Skovene er af stor rekreativ værdi, ikke kun for Ålums beboere, men for mange
naturelskere i oplandet.
Ålum ligger egentlig i slugten omkring en forhøjning, hvorpå kirken er opført. Ålum er udbygget langs Gl. Viborgvej og med parcelhuskvarterer både mod øst og vest.
Parcelhuskvartererne ligger på de jævne skråninger, hvor kun forreste husrække har udsigt over Nørreådalen.

Ålum Kirke med sine karakteristiske rødkalkede bygninger.
Der er næsten ingen af de gamle gårde tilbage i Ålum. Det er i højere grad forløbet langs Gl. Viborgvej med det gamle mejeri, brugsforeningen og det gamle
købmandshus, der tegner byen. Men også miljøet omkring kirken er originalt i sin struktur.
Ålum har en meget attraktiv beliggenhed og Brugsen med tilhørende tankstation, er et stort aktiv for landsbyen. Byen byder på mange af de kvaliteter, der forbindes
med landsbylivet. Ikke mindst det rolige miljø, en synlig historie og kontakten til naturen.
Der er byggemuligheder i Ålums vestlige del på Charlotte Amalievej.
Læs mere om Ålum i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Landsbyer
Under Landsbyer kan du læse om kommunens 54 landsbyer. Alle landsbyer skal forblive i landzone.
De 54 landsbyer kan du se i menuen til venstre og hvis du klikker på dem kan du læse mere om den enkelte landsby.
I Landsbyregistreringen fra 2011 er alle byer og landsbyer udenfor Randers by gennemgået og beskrevet. Landsbyregistreringen er ikke et juridisk gældende dokument,
men et dokument, som kan anvendes ved konkrete vurderinger af udviklings og bevaringsmuligheder. Du ser landsbyregistreringen ved link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Albæk
Albæk er den ældste og største af de Nedre Byer, der ligger langs Randers Fjords nordlige side. Landsbyen er placeret ved en slugt, hvori Albæk Møllebæk løber.
Bækken er sandsynligvis grunden til, at landsbyen er placeret netop her.
Kirken er en af Kronjyllands ældste og ligger på et lille fremspring midt i landsbyen. Kirken har oprindeligt ligget højt i forhold til den øvrige bebyggelse i Albæk. I dag
ligger den fortsat centralt og synligt.
Albæks bebyggelsesstruktur er styret af landskabet og Nedre Vej, der løber for foden af dalskrænten. Bebyggelsen udgøres af flere firlængede gårdanlæg, samt byhuse,
der er beliggende helt ud til vejen. På dalskrænten mod øst ligger der et større område med parcelhuse, der har en flot udsigt over fjordlandskabet mod syd.

I den centrale del af Albæk ligger gårdene fortsat helt ud til vejen.
Albæk har primært bredt sig mod vest frem til 1940 og siden mod øst. Parcelhuskvartererne, på skrænten nedenfor Østrupvej, er placeret tilpas lavt i terrænet til, at
udsigten fra Østrupvej er bevaret. Generelt er bebyggelsen godt tilpasset landskabet.
Småhusstrukturen omkring vejkrydset i midten af landsbyen er karakteristisk for landsbyen.
Albæk er i dag primært en boligby. Byggemuligheder i Albæk findes dels i den allerede udstykkede struktur, samt i byens sydøstlige del.
Læs mere om Albæk i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Albæks borgere har lavet en udviklingsplan i samarbejde med Østrup, se link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Udviklingsplan for Albæk og Østrup
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Bjergby
Bjergby ligger højt og meget karakteristisk i landskabet, med udsigt mod syd og Kousted Å, løbende i et dalstrøg mod nord. Oplevelsen af byen karakteriseres ved den
krans af gårde, der afslutter bebyggelsen hele vejen rundt.
Byen gennemskæres af Mariagervej, hvorfra man kan opleve gårdene, der for de flestes vedkommende ligger med hjørnet ud til vejen. Flere af gårdene er fortsat
firlængede, men der er foretaget mange ombygninger. Bjergby forsamlingshus ligger midt i byen, der ellers kun består af gårde og beboelseshuse.

Mariagervej 350 med sin lade ud mod Mariagervej danner langside i byrummet når man ankommer fra syd.
Beplantningen i Bjergby er meget karaktergivende for byen. Derfor er det også vigtig, at den fortsat indgår som rumskabende element inde i landsbyen og afgrænsende
element på kanten af landsbyen.
Læs mere om Bjergby i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Blenstrup
Blenstrup ligger i det åbne land og består af spredt bebyggelse langs vejene Munkebovej, Blenstrupvej og Krogagervej. Gårdene er det dominerende element i
Blenstrup. Disse ligger tilbagetrukket fra vejene, og der er ingen bebyggelse, der definerer gaderum. Mange gårde i Blenstrup er ikke længere i drift og enkelte huse er
revet ned.

Munkebovej 3.
Blenstrup har en spredt karakter der gør, at de enkelte gårdanlæg og huse træder frem. Sammenbindende og rumskabende beplantning kan medvirke, at landsbyen
virker samlet trods den spredte bebyggelse.
Læs mere om Blendstrup i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Borup
Borup Møllebæk og dalen omkring den er af stor betydning for Borup. Byens gårde ligger ned mod dette dalstrøg. Over dalen løber Borup Byvej og mod syd skråner
landskabet ned mod Randers.
Byen er langstrakt med luft mellem gårdene. Byens sydlige kant er mindre veldefineret, men landsbyens karakter af slynget vejby, kommer til udtryk gennem den ene
række huse, der ligger på sydsiden af Borup Byvej.
Der ligger en parcelhusenklave på den sydvendte skråning, syd for Borup Byvej.

Lindegaard med sit meget originale og karakteristiske stuehus.
Borup er en langstrakt og åben struktur, med kun én husrække langs Borup Byvej, hvilket gør det tydeligt når der sker en udtynding af bebyggelse. Opstående huller i
bebyggelsesrækkerne langs vejen bør derfor udfyldes med byggeri, der tilpasses den øvrige bebyggelse i skala og karakter.
Borups karakteristiske og rumskabende bygninger overfor kirken stammer fra andelstiden. Disse bygninger har traditionelt været åbne mod gaden.
Fremtidige større udstykninger bør ske i relation til det allerede udstykkede parcelhusområde øst for Borup Kirkevej og syd for Borup Byvej. Inden for den gældende
ramme er der mulighed for yderligere udstykning af grunde. Her bør man sikre, at det flotte kig mellem dalen og det højere liggende landskab mod syd bevares.
Læs mere om Borup i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Dagsvad
Dagsvad er navnet på vadestedet og senere broen over Elbæk. Landsbyklyngen Dagsvad er først opstået efter anden verdenskrig, omkring mejeriet. Tidligere havde
bebyggelsen en del butikker, hvilket stadig kan ses på bebyggelsens udformning. I dag tjener bygningerne primært boligformål.
Byen er ikke registreret i Landsbyregistreringen fra 2011.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
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Dagsvad
Dagsvad er navnet på vadestedet og senere broen over Elbæk. Landsbyklyngen Dagsvad er først opstået efter anden verdenskrig, omkring mejeriet. Tidligere
havde bebyggelsen en del butikker, hvilket stadig kan ses på bebyggelsens udformning. I dag tjener bygningerne primært boligformål.
Byen er ikke registreret i Landsbyregistreringen fra 2011.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017

229 / 316

Dato: 24. maj 2017
Randers Kommuneplan 2017

Dalbyneder
Dalbyneder ligger i bunden af en slugt ved et bredt engdrag. Landsbyen er opstået på sydsiden af dalen, men er vokset langs vejnettet mod hhv. nord, vest og sydøst.
Vejstrukturen er med få undtagelser meget velbevaret. Kirken ligger højt på et næs, på landsbyens sydlige kant.
Byen forholder sig fortsat til landskabets markante konturer. Enkelte gårde i bymidten er udskiftet med småhusbebyggelse.

Der er et veldefinerede byrum mellem de tætliggende gårde og huse.
Dalbyneder har mange veldefinerede fine kig og veldefinerede byrum mellem de tætliggende gårde og huse.
Dalbyneder har store rumlige kvaliteter i kraft af sin placering i bunden af dalen og sin tætte bebyggelsesstruktur.
En tilpasset beplantning vil kunne understøtte gadeforløbene og være med til at definere landsbyens rum.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Dalbyneder i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Dalbyover
Dalbyover ligger på en blød bakke omgivet af landbrugsjord.
Dalbyover består egentlig af to byer. Dels den gamle landsby og dels stationsbyen, som med tiden er vokset sammen langs Kronborgvej. De to bydele er meget
forskellige. Den gamle landsby er organiseret omkring en gruppe gårde og landbrugsdriften. Mens stationsbyen defineres af jernbanens tidligere forløb samt et retlinet
vejnet. Mellem de to byer er der opstået et parcelhuskvarter og der er anlagt et stort område med boldbaner.
I landsbyen er gårdbebyggelsen øst for Møgelvangsvej skiftet ud med byhuse.
Stationsbymiljøet er delvist bevaret i sin struktur og det gamle baneforløb kan stadig ses i både byen og i landskabet. Stationsbygningen rummer i dag beboelse.
Landsbyens gamle mejeri, der lå meget centralt ved jernbanen, er nu et boligmiljø.

Stationsbyen med retlinede Kronborgvej og byhuse helt ud til fortorvet.
Der er en del synlige erhverv og servicefunktioner i Dalbyover. Bl.a. en lille købmand og Dalbyover Kro, som er med til at åbne byen udadtil.
Der er flere byggemuligheder i form af huludfyldning og en sammenhængende udstykning i den sydlige del.
Landskabet vest for kirken friholdes for bebyggelse.

Karakteristisk lille bebyggelse bag kirken.
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Læs mere om Dalbyover i landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Dyrby
Dyrby ligger i et let bakket landskab i slugten mellem to små moræneplateauer. Bebyggelsen følger fint landskabets formationer.
Landsbyens tidligere meget centrale forte er ikke længere så synlig. Udstrækningen kan dog i nogen grad tydes i havelandskabet til gårdene. Gårdene har ikke skiftet
beliggenhed gennem de sidste 200 år, hvilket giver Dyrby en høj grad af originalitet.

Grænsen mellem by og land i Dyrby.
Dyrby er sårbar overfor såvel udtynding i bebyggelsesstrukturen som uhensigtsmæssig udformet og placeret ny bebyggelse.
Der er gennemført SAVEregistrering i landsbyen.
Læs mere om Dyrby i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Enslev
Enslev ligger i en dal og har en meget flot og velbevaret forte i midten af byen. Landsbyens bebyggelse, inklusiv kirken, ligger meget flot i dalen omkring denne forte.
Mod øst er byen vokset op af dalen og er begyndt at brede sig på fladen over denne.
Enslevs gamle forte er et flot, originalt og bevaringsværdigt træk ved landsbyen. Forten er traditionel set et åbent stykke fællesjord, der samler byens aktiviteter.

Den gamle forte med shelters og frokostpavillon, samt forsamlingshuset i baggrunden.
Enslev er delvis afgrænset af slugten, den ligger i. Bebygges arealer på kanten af denne slugt, svækkes tydeligheden af landskabets former, og landsbyens placering vil
ikke længere virke så stærk.
Fællesarealet i Enslevs midte, den gamle forte, bør friholdes for bebyggelse.
Eventuelle fremtidige udstykninger bør planlægges med udgangspunkt i landskabets former, så den markante dal fortsat definerer byen.
Læs mere om Enslev i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Gassum
Den lille sidedal til Kåtbæk tilfører den vestlige del af Gassum en fin landskabelig værdi og sætter gårdene i dialog med landskabet. Den østlige og nordlige del af
Gassum ligger i et fladt landskab og er mere indadvendt. Denne del af byen er kommet til op gennem 1960erne og 70erne, hvor Gassum voksede til dobbelt størrelse.
Udviklingen har betydet, at landsbyens oprindelige struktur er svær at genkende. En del af de tidligere fælles fortearealer er dog stadig synlige som grønne arealer
mellem gårdene. De gennemgående veje, Amtsvejen og Balgårdsvej, slynger sig også fortsat gennem byen nogenlunde originale i deres forløb.
Gassum har en DagligBrugs med tankstation, der ligger centralt overfor kirken. Her lå også det gamle forsamlingshus, som nu er nedrevet og erstattet med af Kultur og
Aktivitetshuset ved idrætspladsen.
En stor del af den gamle bebyggelse i Gassum er ombygget. Som eksempel kan nævnes den gamle skole, der nu er boliger. Der er enkelte gårde, som er relativt
originale i deres fremtoning. Disse få tilbageværende gårde må siges at have kulturhistorisk betydning for landsbyen, ligesom brugsforeningen er identitetsbærende
institution.
Det nordøstlige hjørne af parcelhusområdet er endnu ikke bebygget. (Vangen)Skulle der blive behov for yderligere areal, kan det evt. ske ved at inddrage området til
fremtidig byvækst syd for Dyrbyvej og øst for Støberivej.
Området omkring kirken, købmanden og gården er landsbyens naturlige centrum, men indbyder ikke umiddelbart til ophold.

Et kig mod sydvest ad Balgårdsvej fra landsbyens gamle centrum.
Arealet omkring brugsen og kirken kan fungere som centralt mødested i byen. Dette forudsætter en tilpasning af det store asfaltareal.
Gårdmiljøet omkring Halekær i Gassums sydvestlige hjørne danner en fin naturlig afgrænsning af Gassum mod vest. Afgrænsningen er karakteristisk for landsbyen.
Læs mere om Gassum i Landsbyregistreringen, se link i boks.
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Gassums borgere (og omegn) har lavet deres egen udviklingsplan, se link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Gassum og omegns udviklingsplan
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Gimming
Gimming ligger på et plateau syd for Nørrekær, hvor Ris Møllebæk løber. Landskabet er vidtstrakt og blødt bakket mod syd og øst.
Gimming virker ved første øjekast lidt fragmenteret og spredt, men ved nærmere studier ses det, at gårdene altid har ligget med brede mellemrum enten som enkeltgårde
eller i klynger. Den bedst bevarede klynge ligger nord for Runevej og udgør landsbyens vestlige ende. Gårdklyngen tegner, sammen med gårdene syd for Vestrupvej og
kirken midt i byen, grundtrækkene i den gamle landsbystruktur.

De grønne lommer i fom af små enge giver Gimming en fin åben karakter.
Den gamle Rytterskole og den nyere byskole overfor er begge vigtige historiske bygninger i den lille landsby. Forsamlingshuset på hjørnet af Runevej er fortsat aktivt.
I 1970'erne er to parcelhuskvarterer udbygget vest for Gimmingvej og omkring Gimming Kirkevej. For omkring 10 år siden er der bygget flere parcelhuse på
landsbyens østkant ved Vestrupvej.
Der er adskillige byggemuligheder i den eksisterende struktur i Gimming. Gimming har en særlig grøn karakter med mange græsarealer beliggende inde i byen.
Læs mere om Gimming i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen

237 / 316

Dato: 24. maj 2017
Randers Kommuneplan 2017

Grensten
Grensten ligger i et fantastisk flot landskab på toppen af Gudenådalens nordlige skrænt. Fra landsbyen er der flere spektakulære vue ud over Gudenådalen. Dialogen
med Væth på den modstående side af Gudenådalen er et flot motiv.

Et kig ned over Gudenådalen nordøst for Grensten.
Grensten er en velbevaret landsby, hvor en del af den oprindelige struktur er intakt. Strukturen og bebyggelsesmønsteret gør, at landsbyen fremstår meget original.
Landsbyens gamle forte er fortsat synlig, når man begiver sig rundt i landsbyen. Enkelte steder er den blevet bebygget med småhuse, som en naturlig del af landsbyens
udvikling. De små huse er en del af landsbybilledet, der fremstår helstøbt med sin varierede bebyggelse.

Byvej 1 overfor kirken.
Stort set al bebyggelse og særligt de tilbageværende gårde, er af høj strukturel og rumlig betydning. Generelt udgør Grensten et flot landsbymiljø, hvor det i dag er
naturværdierne og de rekreative værdier, der gør byen attraktiv.
I dag fremstår landsbyen samlet, hvilket er et stærkt træk op mod det faldende landskab mod vest, syd og øst. Ny bebyggelse bør ikke placeres på landsbyens kanter,
med mindre den er klart sammenhængende med landsbyen og klart afgrænset mod landskabet.
Læs mere om Grensten i Landsbyregistreringen, se link i boks.
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Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Helstrup
Helstrup ligger i et meget flot dallandskab, der præger landsbyens struktur og form. Landsbyen ligger flot i en karakteristisk forgrenet slugt. Oprindeligt var landsbyen
tilpasset terrænet på en meget gennemført måde, hvor kirken, som den eneste bygning, lå højt hævet over resten af landsbyen. De nye parcelhusudstykninger har brudt
med dette princip og er placeret på samme næs som kirken, i det højtliggende landskab.
Parcelhusenklaven præger dog ikke oplevelsen af den oprindelige landsby ret meget. Den lave beliggenhed betyder, at der i den gamle del af Helstrup, hersker en særlig
intimitet. Generelt virker den gamle del af Helstrup meget velfungerende.
Helstrups vejstruktur er stort set intakt, på trods af mange gårdnedlæggelser langs Helstrupvej. Her ligger der nu byhuse, som heldigvis fortsat definerer vejforløbet.
Der er få originale bygninger tilbage i Helstrup.
For at bevare Helstrups karakter er der udpeget et areal, der skal friholdes for bebyggelse i den nordlige del af landsbyen. Der findes enkelte byggemuligheder i byens
sydlige del. Desuden kan der evt. etableres ny bebyggelse på de tidligere industrigrunde nord for Gl. Silkeborgvej.

Et kig ud over den gamle landsbymidte fra kirken.
Helstrup har en meget tydelig gammel bymidte, hvis afgrænsning er bestemt af landskabstopografien i form af skrænterne. Helstrups placering på kanten af Elbækdalen
gør, at der er fine kig fra landsbyen ud i landskabet.
Den naturlige, landskabelige afgrænsning af Helstrup bør respekteres ved fremtidig bebyggelse. Særligt bør den gamle bydel skånes for sporadisk randbebyggelse.
Læs mere om Helstrup i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Hvidsten
Hvidsten ligger i et relativt fladt landskab omgivet af landbrugsjord. Den gamle landsby er fortsat et produktionssamfund, hvor byudvikling stort set ikke har fundet sted,
hverken i industrialiseringsperioden i 1800tallet eller i de vækstprægede 1960ere og 70ere. Tilbagegang i landbruget gennem de sidste årtier har ført til, at mange gårde
er taget ud af drift og enkelte synes helt forladte. Gårdene og småhusene langs vejene tegner fortsat denne del af landsbyen.
Syd for landsbyen ligger en parcelhusenklave med omkring 30 husstande. Bebyggelsen er meget klar og skarpt afgrænset af hække. Den karakteristiske feltstruktur
ligger skåret ned i landskabet omkranset af hække mod markerne. Denne udstykning ligger i et stramt mønster og betjenes af en enkelt vej, Toftevænget. Tæt på denne
bebyggelse ligger også Hvidsten Kro, det gamle mejeri (nu autoværksted) samt flere bebyggelser, der henvender sig til Mariagervej.
De to bydele er adskilt af et engdrag, hvilket skaber et ophold mellem de to forskelligartede bebyggelser. Man kan sige, at det er rart for beboelseskvarteret at komme
på afstand af landbrugene, men det svækker også landsbyen, der ikke fremstår som en samlet enhed.
Hvidsten Kro er et kapitel for sig. Kroen er landskendt for at have været tilholdssted for friheds og sabotørgruppen "Hvidstengruppen" under 2. Verdenskrig. Kroen er
udpeget til kulturmiljø og drives i dag som en kombination af museum og kro. Bygningerne er generelt godt vedligeholdt og enkelte har ud over kulturhistorisk
også bygningsmæssig bevaringsværdi.

Hvidsten Kro
Den nyere del af Hvidsten har en bebyggelsesrække, der henvender sig ud mod Mariagervej. Denne facaderække er i høj grad byens ansigt udadtil.
Hvidsten Kro bør fastholdes som kulturmiljø og bør fortsat være den første bebyggelse, man møder øst for Mariagervej ved ankomst fra syd.
Den gamle landsby (gårdbebyggelsen) i Hvidsten, bør fastholde sin struktur, men være åben overfor transformation og funktionstilpasning.
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Den gamle smedie ligger i den gamle del af Hvidsten.
Det åbne engstrøg mellem de to bydele bør fastholdes, så den gamle landsby fortsat ligger alene omkring vejkrydset Mariagervej/Asfergvej.
Der er gennemført SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Hvidsten i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Hørning
Den gamle del af Hørning ligger relativt fladt omgivet af landbrugsjord. Med tiden er landsbyen udbygget mod nordvest, op over bakken, hvor man har udsyn ud over
det store plateau mod øst.
Hørnings karakteristiske boomerangform har eksisteret siden landsbyens grundlæggelse, og er blevet stadig mere karakteristisk med udbygningen mod nord.
Vejstrukturen i den gamle, tætte bydel er meget original og intakt den dag i dag.
Hørning er en særdeles velholdt landsby, med flere små fine, karakteristiske miljøer. Et markant sted i landsbyen er pladsen foran kirken og Den Hørningske Stiftelse.
Her er i 2016 indrettet et nyt byrum med mulighed for ophold.
Dette område ligger på kanten af Hørning og er især synligt ved ankomst ad Præstedalsvej. Særlig karakteristisk er også Tjørnestien, der går bag om de små gårde fra
byens centrale del.

Tjørnestien går bag om de gamle gårde i Hørnings centrale del.
Hørning har oplevet en tilflytning af nye indbygger, men der er stadig enkelte byggemuligheder i Hørning og udbygning kan ske dels som huludfyldning i den sydlige del af
byen og egentlig nybyggeri i den nordlige del. Visse områder friholdes for bebyggelse for at sikre at landsbyens karakter fastholdes.
Den gamle del af landsbyen holder en helt klar struktur, der understreger landsbystemningen og byens historie. Nye udstykninger bør placeres så de historiske træk
fortsat kan aflæses i by og landskabsbilledet.
Læs mere om Hørning i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Udviklingsplan for Hørning 2013
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Jebjerg
Jebjerg ligger meget præcist i landskabet, på kanten af en bakke omkring den gennemgående og ret trafikerede Jebjergvej. Landskabet omkring landsbyen, særligt mod
nordøst omkring Frisenvold, rummer betydelige herlighedsværdier, både landskabsmæssige og kulturhistoriske.

Alléerne slynger sig gennem landskabet omkring Frisenvold.
Jebjergs struktur med bebyggelse langs vejen er bevaret. Tilføjelsen af parcelhuskvarteret Damvej/Damvænget i landsbyens østlige ende er sket relativt nænsomt, uden
at det har konsekvenser for oplevelsen af den gamle hovedgade.
Jebjergs struktur gør, at stort set alle huse i landsbyen har direkte kontakt til det åbne land mod enten nord eller syd. Nogle steder markeres overgangen med en tynd
hegnsbeplantning og andre steder markeres overgangen slet ikke. Her glider haverne blot ud i landskabet.
Generelt fremstår bebyggelsen samlet. Undtagelsen er den lille husrække, lidt syd for byen langs Gyden. Denne lille husrække har dog faktisk eksisteret gennem de
sidste 200 år.
Jebjergvej er belastet med en del trafik, der passerer med relativ høj fart. Derved kan Jebjergvej meget let få en negativ indvirkning på oplevelsen af landsbyen, hvilket
ikke tjener den ellers fine landsby.
Gård/husrækkernes direkte kontakt til det åbne land mod nord og syd er historisk betinget.
Der er foretaget SAVEregistreringer.
Læs mere om Jebjerg i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.
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Jebjergvej 48
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Karlslund
Navnet på landsbyen Karlslund er samtidig navnet på den firlængede gård, beliggende på Karlsbergvej 53. Bebyggelsen langs selve vejen er opstået efter år 1900,
dengang vejen var hovedfærdselsåren mellem Århus og Randers.
Landsbyen er ikke registreret i Landsbyregistreringen fra 2011 og borgerne har ikke lavet en udviklingsplan.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
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Kastbjerg
Kastbjerg ligger i et flot, skrånende landskab ned mod et bredt engdrag, som er en sidedal til Kastbjerg Ådal, der slår et skarpt knæk mod nord lige nordvest fra
Kastbjerg.
Gårdrækken langs Bygaden ligger præcist i landskabet med ryggen mod dalen. Den sydlige del af Kastbjerg ligger højt, med udsyn mod nord. Der er foretaget en del
terrænregulering, som ses tydeligst omkring kirken.
Kastbjerg har i udstrækning ikke ændret sig meget de sidste 200 år, men der er bygget mange byhuse langs gaderne, mellem gårdene. Den overordnede landsbystruktur
er nogenlunde intakt. Dog er det tidligere forteareal noget præget af de før omtalte terrænreguleringer. Muligvis har en del af forten været en sandgrav.

Et kig gennem Bygaden i Kastbjerg.
Nye bygninger bør placeres i overensstemmelse med den eksisterende bebyggelse, dvs. under hensyntagen til terrænets konturer og helt ud til vejene.
Læs mere om Kastbjerg i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Knejsted
Knejsted ligger omkring Borgergade  en rolig afstikker fra Udbyhøjvej. Landsbyen ligger højt, men landskabet omkring landsbyen er relativt jævnt.
Borgergade flankeres af varieret bebyggelse, og i landsbyens nordlige ende findes et lille gadekær.

Gadekæret i Knejsted.
En del gårde er gennem tiden udskiftet med byhuse og de tilbageværende gårde er ikke længere i drift.
Der er lavet SAVEregistrereringer i byen.
Læs mere om Knejsted i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.

Borgergade 17
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
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Landsbyregistreringen
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Kondrup
Kondrup ligger i et forholdsvist fladt, opdyrket landskab. Fra kanterne af byen kigger man til alle sider ud over vidtstrakte marker.
Kondrup har en meget flot bebyggelsesstruktur og mange store firlængede gårdanlæg. Kondrups overordnede struktur er meget velbevaret og gårdene danner et fint
miljø mellem sig.

Kondrup er en velbevaret landsby med mange flotte gårdanlæg.
Vejnettet var tidligere domineret af en stor forte, men denne er med tiden blevet bebygget med småhuse eller inddraget til tekniske anlæg, private haver eller
græsningsenge.
Der er etableret erhverv i to af gårdene i Kondrup.
Småhusene falder generelt fint ind i strukturen mellem gårdene og er med til at definere vejforløbene. Disse huse er, med deres historiske berettigelse, en vigtig del af
landsbyens miljø.
De åbne haver og enge mellem gårdene er vigtige for oplevelsen af landsbyrummet mellem gårdene.
Læs mere om Kondrup i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Kousted
Kousted ligger i en blød slugt nord for Kousted Ådal, ikke langt fra hvor Skals Å og Kousted Å løber sammen. Nordvest for byen ligger en markant bakkeø, og
landskabet stiger kraftigt. Kousted har en karakteristisk trekantet form, som er givet af landskabets konturer.
Selve landsbyen bestod oprindeligt af en veldefineret gårdbebyggelse, der omkransede landsbyens forte. Med tiden er der blevet tyndet ud i gårdbebyggelsen og mindre
byhuse på forten tegner i dag i højere grad landsbyen. Byens nordlige spids tegnes stadig af gårdene og den østlige del er meget velbevaret med flere interessante
bygninger. Her ligger Kousted Kirke med tilhørende kirkelade samt den meget fremtrædende Koustedgaard. I forlængelse af disse byggerier ligger landsbyens gamle
skole og forsamlingshus samt et karakteristisk muret transformatortårn.

Et kig ud over Kousted hvor forsamlingshuset, skolen, et gammelt muret transformatortårn, Koustedgaard, kirken og kirkeladen ses.
Kousteds store engarealer inde i byen er en stor kvalitet.
Bygningsmassen i Kousted har, for en stor andels vedkommende, en del år på bagen.
Kousteds overordnede form og struktur bør bevares, så landsbyens historie fortsat er aflæselig i bybilledet.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Kousted i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Kærby
Kærby ligger i en markant slugt, der mod nord munder ud i Kastbjerg Ådal. Oprindeligt havde Kærby et stort, bredt forteareal midt i landsbyen i bunden af slugten.
Bebyggelsen breder sig helt fra bunden og op ad slugtens sider til toppen, hvor gårdene ligger ud til de åbne marker. Kærbys landskabelige beliggenhed har stor
betydning for miljøet i byen, der er meget intimt, grundet de omsluttende skrænter.

Kærby Kirke ligger højt i landsbyens sydlige ende.
Også bygningsmassen bidrager til det fine miljø. Kærby er generelt godt tilpasset til landskabet, men ikke alle steder har man lagt ny bebyggelse hensigtsmæssigt i
forhold til det stejle terræn.
Der er ikke mange af de gamle gårde tilbage på byens østkant og det er småhusbebyggelsen der er dominerende her.
I Kærby er miljøet, som i mange andre landsbyer, stærkt afhængig af husenes rumskabende kvaliteter. Forten er i dag sporadisk bebygget, og skal landsbyens
sammenhæng bevares, bør ny bebyggelse i bunden af dalen placeres ud til vejene for at styrke både gadeforløbene og det grønne areal omkring bækken.
Der er gennemført SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Kærby i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Langkastrup
Langkastrup har en særlig spredt karakter, som er værd at værne om og styrke. Den oprindelige vejstruktur er intakt og understreges af bebyggelsen, når man bevæger
sig rundt i landsbyen. En del rumskabende beplantning bidrager til at definere vejstrukturen.
Fra Langkastrup skråner landskabet ned mod Randers Fjord. Bebyggelsen i Langkastrup tager, med sin spredte karakter, fint hensyn til dette. Der er særligt flotte kig
ud over Randers Fjord, fra nordkanten af byen.

Udsigt mod nord fra Langkastrup til Randers Fjord.
Der er byggemuligheder i Langkastrup i form af huludfyldning og et enkelt område til tætlavt byggeri syd for Hannebjergvej. Flere græsningsenge og friarealer i
landsbymidten skal friholdes for bebyggelse for at bevare Langkastrups særlige åbne karakter.
En stor del af Langkastrups identitet ligger i de store udenomsarealer til gårdene og husene.
Kigget mod Randers Fjord fra Langkastrup, er en stor kvalitet for byen. Særligt bebyggelsen på byens nordlige kant nyder godt af dette træk. Landskabet falder kun
moderat mod fjorden, hvorfor der ikke skal meget til, for at der skærmes for udsigten.
Der er spor tilbage i landskabet af tidligere tiders vejforløb. De kan evt. bevares som naturstier o. lign. da sporene er en vigtig del af det historiske kulturlandskab.
Der er SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Langkastrup i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Lem
Lem ligger højt i landskabet og syd for byen er der udsigt mod Dronningborg og Randers Fjord. Landskabet skråner ned til Ris Møllebæk mod sydøst.
RandersHadsundbanen løb i perioden 18831969 vest om Lem, men har ikke medført markante forandringer for landsbyen. Lem har formået at fastholde sin struktur
og sine rumlige kvaliteter  særligt de to parallelle gårdrækker omkring Lemvej.
Der er udarbejdet en bevarende lokalplan for Lem (lokalplan nr. 323R), for at beskytte og værne om de værdier Lem besidder, i den fremtidige udvikling.

Lemvej omsluttes af de flotte lukkede gårdfacader.
Der er sket en vis udvikling i landsbyen. Den nyere småhusbebyggelse omkring gadekæret er i skala og materialer tilpasset landsbyen. Parcelhuskvartererne på byens
vestkant har ikke markant indflydelse på oplevelsen af den gamle bydel.
Lem er udpeget til kulturmiljø på basis af dens unikke og velbevarede struktur og bebyggelse.
Den gamle forte bør friholdes for bebyggelse, så området omkring kirken og forsamlingshuset forbliver det naturlige centrum i Lem.
Læs mere om Lem i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne i byen har ikke lavet en udviklingsplan.

Forsamlingshuset ligger helt centralt i Lem.
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Lindbjerg
Lindbjerg er strukturelt velbevaret. Lindbjergs styrke er det meget rolige miljø og de åbne vidder i landskabet omkring den.
Beplantningen i Lindbjerg er ganske dominerende, og landsbyens kanter, herunder gårdenes relation til landskabet.

Lindbjerg opleves absolut som en grøn landsby.
Lindbjergs kanter bør friholdes for bebyggelse.
Der er gennemført SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Lindbjerg i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen

256 / 316

Dato: 24. maj 2017
Randers Kommuneplan 2017

Linde
Linde ligger højt i landskabet og byder på en fin udsigt over de åbne marker mod syd og øst, hvor landskabet falder støt.
Byen består af to dele. Den østlige del er den gamle landsby, hvor der er to gårdrækker omkring Lindegårdsvej og kirken står i den østligste ende af byen, som
fokuspunkt. Den oprindelige gårdbebyggelse er delvist udskiftet med byhuse.
Den vestlige del består af parcelhuskvarterer og forholder sig ikke i udpræget grad til den oprindelige landsbys struktur, om end udstykningerne følger de gamle
matrikelskel omkring landsbyens gamle forte.
Der findes et par udstykninger i Linde, som rummer byggemuligheder.

Flere gårdanlæg er reduceret til 3, 2 eller 1 længe, men bidrager fortsat til landsbymiljøet.
Lindes grænser bør friholdes for bebyggelse og beplantning, der slører gårdenes relation til landskabet.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Linde i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen

257 / 316

Dato: 24. maj 2017
Randers Kommuneplan 2017

Læsten
Læsten byder på fine kig ud over et karakteristisk krøllet dallandskab syd for byen, nemlig de fredede Læsten Bakker. Byen ligger omkring en slugt, med kirken
placeret på et markant fremspring syd for byen.
Læsten læner sig meget flot op ad det nære landskab og bruger det aktivt ved at trække de fritholdte slugter helt ind i byen. En del af bebyggelsen er dog ikke lagt efter
terrænet, men vender sig i stedet mod Viborgvej mod nord. Det resulterer i, at denne bebyggelse i nogen grad vender ryggen til resten af byen.
Strukturen i Læsten er forholdsvis intakt, men forten er i dag bebygget. Dette har fortættet byen og sløret gårdstrukturen. Det betyder at gårdene i dag ikke tegner byen
indadtil, så meget som udadtil. Engtoften er i dag i stedet en blanding af småhuse og ordinære parcelhuse.
Gadeforløbet Engtoften er rumligt defineret af facader og hække. Husene ligger helt ud til vejen og har historisk haft udadvendte funktioner. Omkring kirken definerer
den fine stensætning byens grænse, men andre steder er grænsen mere udflydende.

Omkring Læsten Kirke er der udsigt over de fredede Læsten Bakker.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Læsten i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Mejlby
Landsbyens gamle centrum ligger i en slugt lige nord for en blød bakke. I slugten ligger hovedgaden, Hørgaden. Øst for byen det knudrede bakkeparti Guldbjerg Høj,
bevokset med skov.
Nord for landsbyen rejser sig en græsklædt skråning, der danner baggrund for bebyggelsen nord for Hørgaden og fra byens sydlige rand, er der udsigt over de åbne
vidder.
Mejlby består i dag hovedsageligt af et stort parcelhusområde, beliggende mellem den gamle landsby og Hadsundvej.

Den gamle landsbymidte fremstår meget spredt, med langt mellem husene og der er ikke noget klart defineret gadeforløb længere.
Der er gennemført en SAVEregistrering i byen.
Læs mere om Mejlby i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
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LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Munkdrup
Munkdrup ligger fint på et plateau vest for Brusgård Møllebæk, med udsigt mod nord til Paderup by og Paderup Mose.
Flere af hovedbygningerne til de gamle gårde er bevaringsværdige og den gamle skole er vurderet til at være af høj bevaringsværdi.

Den gamle skole i Munkdrup.
Munkdrup ligger i Randers syd, hvor der er udlagt nye bligområder. syd for Munkdrup ligger Ringvej syd.
Læs mere om planerne for byudvikling her: Bydelsbeskrivelse for Paderup og sydbyen.
Naturen og landskabet omkring Munkdrup med Paderup Mose og Brusgård Møllebæks udspring herfra, har stor rekreativ værdi. Flere steder er der flotte kig ud over
landskabet og landsbyens sammenhæng med det åbne land, er en bærende kvalitet, som der bør værnes om ved fremtidig byvækst.

Et kig ud af Munkdrup til Paderup over Paderup Mose.
Grundet landsbyernes begrænsede størrelse bør det overvejes nøje, hvorvidt gårdanlæg kan nedrives uden genopførelse, da dette vil svække landsbyernes struktur
betydeligt. I forbindelse med byudviklingen i området til Munkdrup, er det sikret at Munkdrup fastholders som særskilt landsby, men på sigt vil landsbyen skulle
overføres til byzone. Dette vil skulle ske ved lokalplanlægning.
Læs mere om Munkdrup i Landsbyregistreringen, se link i boks.
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Borgerne har ikke lavet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Nørbæk
Landskabet omkring Nørbæk er næsten fladt, og nord og øst for byen strækker de store mosearealer omkring Skals Å sig ud i horisonten.
Nørbæk er oprindelig en forteklyngeby, hvilket stadig kan ses i bybilledet, hvor de få tilbageværende gårde fortsat ligger samlet i par eller grupper. Tidligere var forten
et åbent eng og køreareal og havde ikke som i dag, definerede veje med fast belægning og beplantning og bebyggelse langs siderne. Dette gælder særligt langs
Fårupvej, hvor en lang række tætliggende by og småhuse definerer vejens forløb. Dette forløb er meget karaktergivende for Nørbæk.
Nørbæk Efterskole ligger i byens nordlige kant. Skolen har en karakteristisk hovedbygning samt flere sidefløje, der er bygget til gennem tiden. Skolen er et stort og
karakteristisk anlæg med en fin beplantning omkring.

De tilbageværende gårde i Nørbæk er næsten alle omkranset at store grønne arealer.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Nørbæk i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan kun for Nørbæk, men er en del af udviklingsplanen for Fårup og omegn. Se link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Fårup og omegn udviklingsplan
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Råby
Råby ligger højt i landskabet med terrænfald mod øst og syd. Landsbyens sydlige kant er veldefineret og byder på et fint kig ud over et velplejet engdrag.

Syd for Råby er der åbent kig til kirken som ligger på en lille høj.
Historiske kort over Råby viser en meget veldefineret gårdbebyggelse omkring en større sand eller lergrav. Senere er denne grav blevet til "Nordeuropas største
Gadekær". Hvorvidt historien om gadekæret, så at sige, holder vand er diskutabelt, men den rekreative og æstetiske værdi for landsbyen er enorm. Et stort antal
tilbageværende gårde definerer fortsat byrummet omkring gadekæret, ligesom missionshuset er med til at skabe et billede af en karakteristisk og historisk velbevaret
landsby.
Råby har fortsat en aktiv Brugs, som er et naturligt mødested i landsbyen.
Landsbyens orientering mod gadekæret skal fastholdes, da det sammen med gadekæret gør Råby unik.

Gårdene omkring gadekæret bør bevares.
Det bør tilstræbes at ny bebyggelse omkring gadekæret placeres ud til vejen og således bidrager til at styrke kanten omkring gadekæret.
Den skarpe afgrænsning Toftevej udgør mod landskabet bør fastholdes og gårdenes relation til landskabet på byens østlige og nordlige kant bør ligeledes bevares.
Der er gennemført SAVEregistreringer i byen.
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Læs mere om Råby i Landsbyregistrering, se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Støvring
Støvring er en slynget vejby, hvis sydlige ende ligger på en bakke med udsyn over Randers Fjord mod øst. Landskabet er varieret med både marker, golfbane, skov og
fjorden. Øverst i byens i sydlige ende ligger kirken med frit udsyn stort set hele vejen rundt. I landskabet omkring Støvring ses i øvrigt diger og hegn i karakteristisk
stjerneform, der stammer fra udskiftningen i 1790.
Støvring er en langstrakt struktur omkring Kronjydevej og Lindbjergvej. Gårdene der tidligere flankerede gadeforløbet, er for de flestes vedkommende skiftet ud med
byhuse. Et bystævne, en karakteristisk smedie, forsamlingshuset og en gammel skolebygning, fortæller historien om en tidligere aktiv landsby med et vist format.
Foruden kirken er forsamlingshuset fortsat aktivt, men de øvrige servicefunktioner er enten fraflyttet eller lukket.

Den gamle skole med mange fine detaljer.
Støvring har bevaret en fin struktur og mange af de, for en landsby, så karakteristiske bygninger er synlige i bybilledet.
Det er karakteristisk for den slyngede vejby, at bebyggelsen ligger i relation til vejen og er med til at definere gadeforløbet.

Den gamle smedie i Støvring.
En del af Støvrings bygningsmasse er af ældre dato.
Støvrings sydlige og nordlige kant bør fastholdes, så landskabet fortsat trænger ind til byen, og udsynet mellem gårdene og husene bevares.
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Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Støvring i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne i byen har lavet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Støvring udviklingsplan
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Svinding
Svinding ligger på en bakkeø, med små forhøjninger og sænkninger overalt i landsbyen. Flere steder dannes der søer og moseområder med varierende vandstand og
bebyggelsen er nøje placeret efter disse forhold.
Bebyggelsen er spredt på og mellem de små bakker og vejene slynger sig mellem husene. Svindings struktur er meget velbevaret og ser stor set ud, som den har gjort i
århundreder, da landsbyen næsten ikke er vokset i denne periode. Dog har byen udviklet sig i den østlige del, hvor bl.a. forsamlingshuset er opført omkring år 1900.
Landsbyens gamle forte udgøres dels af vejnettet og dels af våde enge, hvor hoveddelen ligger i en sænkning nord for byen. Forten ligger i relation til det stadig
eksisterende gadekær.
Gårdene udgør den bærende struktur i Svinding og deres placering viser landskabets små konturforskelle, idet de ofte er placeret på de små holme og højdedrag.
Gårdene understreger desuden vejenes forløb.
En fortætning af Svinding med bebyggelse på de mellemliggende enge vil hurtigt føre til, at den overskuelighed der er i landsbyen og mange af de fine kig, vil gå tabt.
Engarealerne er som tidligere beskrevet meget karaktergivende for Svinding.
Svinding er fortættet med etableringen af hække, der skaber visuelle grænser i byen.
Opføres der ny bebyggelse syd for Svinding Skovvej 1, bør bebyggelsen være meget åben i sin struktur, så den understøtter landsbyens karakter. Der bør ikke opføres
mere end max. to énfamiliehuse på arealet.

Beplantning og bebyggelse samt landskabets små niveauforskelle udgør en unik sammenhæng i Svinding.
Bebyggelsen i Svinding er SAVEregistreret.
Læs mere om Svinding i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Sødring
Sødring ligger langt fra alfarvej, hvilket gør den til en af de mest rolige og naturnære landsbyer i Randers Kommune. Landsbyen ligger på sydspidsen af en stor bakkeø i
det ellers flade landskab øst for Havndal. Den markante placering samt udsigten til Sødringholm Gods fra byens østkant er fine aktiver for byen.
Bebyggelsesstrukturen er i dag noget udtyndet i forhold til den oprindelige meget markante, sammenhængende gårdrække omkring Sødring Bygade og Hummelbækvej.
På sydsiden er kun enkelte stuehuse tilbage, men på nordsiden ligger to komplette anlæg, Sødring Bygade 31 og 33 og tegner strukturen. I byens østlige kant, helt ude
på skrænten, ligger det gamle trelængede skoleanlæg.
Sødring har både naturværdier og historiske værdier som gør, at den fremstår som en attraktiv landsby med en egen identitet.
Sødrings grænser bør fastholdes og respekteres.

Vejen går gennem det gamle skoleanlæg i Sødring.
Der er udført SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Sødring i Landsbyregistreringen, se link i boks.
Beboerne i Sødring har sammen med beboerne i Udbyhøj lavet en udviklingsplan for byerne. Se link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Sødring og Udbyhøj udviklingsplan
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Sdr. Borup
Sønder Borup ligger i et vidtstrakt landskab, der omkring landsbyen er udpeget til fremtidig byvækst. Sønder Borup påvirkes kraftigt af industriudviklingen omkring
landsbyen.
Sønder Borup har flere velbevarede træk som f.eks. gårdenes placering og gadekæret, som er et gammelt fælles vandingshul.
Sønder Borups placering gør, at den i fremtiden vil undergå yderligere forandringer som følge af byudviklingen omkring landsbyen.
Læs mere om Sønder Borup i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Stouby
Stovby er en gammel landsby, som har bestået af mange flere gårde, end man kan se i dag. Omkring år 1800 bestod byen således af omkring 10 meget tætliggende
gårde. Gårdene er siden flyttet ud, sandsynligvis efter en omfattende brand, hvor de fleste er brændt ned til grunden. I dag er kun en rest af matrikelstrukturen bevaret
og landsbyen fornemmes næsten ikke. Den gamle skole på Stovbyvej 48 er en af de få bevarede historiske bygninger.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen og byen er ikke registreret i Landsbyregistreringen fra 2011.

Omkring år 1800 bestod Stouby af en sammenhængende gårdrække.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017

270 / 316

Dato: 24. maj 2017
Randers Kommuneplan 2017

Sønderbæk
Sønderbæks originale gadestruktur er stort set bevaret intakt og fremstår tydelig i landsbybilledet, hvor kirken ligger som centrum på en forhøjning midt i byen.
Bebyggelsesstrukturen er ligeledes, for en stor dels vedkommende, bevaret.
Et markant træk er gårdenes beliggenhed på en række i landsbyens nordlige del, på kanten af en markant stigning i landskabet. Det kuperede landskab og landsbyen
understøtter således hinanden på flot vis.

"Byen hvor køerne græsser på gårdenes tage". Landskabet nord for byen stiger markant og har givet byen sit tilnavn.
Der er byggemuligheder i form af huludfyldning både i Sønderbæks gamle bydel mod nord og langs Byvejen. Sletkær der strækker sig helt ind til landsbyens midte fra
øst, skal friholdes for bebyggelse.
Den brede slugt, Sletkær, er et landskabselement, som kan bringes mere i spil i landsbyen, og skabe rekreativ værdi for beboerne. Beplantningen i slugten er rodet med
træer og krat, dels i rækker langs grøfter og vandløb og dels umotiveret placeret i kærets åbne dalstrøg. Et åbent dalstrøg med udsigt over de vidtstrakte mosearealer
og den imponerende brede Skals Ådal, ville hæve oplevelsen af landsbyens sammenhæng med landskabet.
Kvaliteten af landsbyoplevelsen styrkes ved at bebygge tomme grunde med bebyggelse, der forstærker byrummet og landsbyens struktur.

Sønderbæk har en meget velbevaret vejstruktur med kirken som det helt centrale element.
Der er lavet SAVEregistrering.
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Læs mere om Sønderbæk i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Tebbestrup
Tebbestrup ligger på toppen af Gudenådalens sydlige skråning, hvor landskabet flader ud og bliver til bløde bakker. Landskabet har stor værdi for Tebbestrup, der
ligger med udsigt over marker og Gudenådalen.
Engarealerne omkring gårdene mellem Bysmedien og Tebbestrupvej opfattes som en del af byen. De fritliggende gårdanlæg kan ses på afstand fra flere sider og det
grønne engareal breder sig mellem gårdene. Landsbyens spredte karakter er speciel.
Tebbestrups grænser er på sin vis klare, men den spredte struktur gør grænsen mod landskabet meget lang. Markerne bryder flere steder gennem husrækkerne langs
gaderne og åbner for kig ud i landskabet.
Landsbyens sydlige grænse defineres af bebyggelsen og haverne syd for Tebbestrupvej.

Mod vest ligger gårdene med stadig større afstand, jo længere man bevæger sig ud af Tebbestrupvej.
Sydøst for Tebbestrup ligger flere virksomheder og afslutter landsbyen, inden et markstrøg holder afstand til motorvejen.
Bebyggelsen langs Bysmedien og Kallehavevej har fået lov at udvikle sig over tid. Det betyder, at Bysmedien i dag er et næsten lukket vejforløb.
Bebyggelse omkring Bysmedien bør placeres tæt ud til gaden for at understrege den tætte struktur.
Der vil evt. kunne udstykkes et antal grunde vest for krydset Kallehavevej/Bysmedien, bag de nyopførte boliger. Der skal fastholdes mellemrum med frie udsyn mellem
bebyggelsen på Bysmediens nordside, så kontrasten mellem den tætte landsby og det åbne land bevares.
Læs mere om Tebbestrup i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Tjærby
Tjærby er en af De Nedre Byer, der ligger ud til engene langs Randers Fjords nordside. Landskabet nord for Tjærby har et unikt tilførsforhold til landsbyen gennem en
særpræget og næsten helt intakt digestruktur. Digerne tegner et karakteristisk billede og synliggør de gamle matrikelskel i landskabet.
Tjærby består dels af den klart definerede gårdbebyggelse syd for Tjærbyvej og dels af den spraglede småhusbebyggelse nord for denne. Gårdrækken er ikke så klart
defineret som i Vestrup, men flere af gårdene er intakte og meget originale anlæg  nogen med springvand i gården. Bebyggelsen er karakteristisk.

Den sydlige del af Tjærby samt fjordlandskabet syd for landsbyen er udpeget til kulturmiljø.
Den selvgroede småhusstruktur rummer små bagveje og kig til haverne. Bebyggelsens skala og struktur står i skarp kontrast til gårdrækken syd for vejen.
Tjærby er en frit beliggende landsby, for hvilken det landskabelige opland er en vigtig forudsætning for oplevelsen af landsbyens miljø.
Gårdrækkens synlige sammenhæng med fjordlandskabet er sårbar overfor svækkelse pga. uorganiseret beplantning.
Tjærby bør bevares som fritliggende landsby.
Læs mere om Tjærby i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

Beplantning bør reguleres og tilpasses det byggede miljø, så gårdenes sammenhæng med fjordlandskabet tydeliggøres.
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Torup
Det kuperede landskab i og omkring Torup er meget karakteristisk og af stor værdi for landsbyen, der herigennem får et oplevelsesrigt forløb. Landsbyens bakkede
terræn, formet af dalstrøget, der løber gennem byen sammen med den lille bæk, er et flot samlende træk. De flotte udsigter fra Torups højere beliggende dele, står i flot
kontrast til den tætte stemning i bunden af dalen.
Torups struktur er meget original og vejenes forløb er stort set uændrede gennem 200 år.

Både veje og bygninger er flot placeret i terrænet.
De grønne arealer i Torup binder landsbyen sammen og trækker flere steder landskabet helt ind i byen. Arealerne er en blanding af mere eller mindre passede områder
og naturligt henliggende arealer.
Græsarealet omkring gadekæret, ved kirken, kan med fordel passes, så det fremstår som en sammenbindende grøn flade i byen, f.eks. ved af området afgræsses af
heste, får el. lign.
Evt. ny bebyggelse i slugterne bør placeres efter de historiske principper på stedet, dvs. lavt og ud til vejen.

Topografi, beplantning og bebyggelse spiller flot sammen i Torup.
Læs mere om Torup i Landsbyregistreringen se link i boks.
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Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Tvede
Tvede er en langstrakt landsby beliggende i et detaljerigt, kuperet landskab. Mod øst afsluttes landsbyen af et nyere parcelhuskvarter, som ligger attraktivt på en bakke,
men ikke er en del af landsbyens oprindelige struktur. Mod vest gennemskæres byen af Udbyhøjvej og her ligger kirken og den tidligere skole og kommunekontor.
Neden for kirken, nord for den gamle bydel, løber Tvede Å, som sammen med Udbyhøjvej gennemskærer byen.
Tvede har fine landskabelige kvaliteter med mange markante bakker og slugter. Kirkens placering er fremtrædende og blandt de mest oplevelsesrige i Randers
Kommune.

Den gamle landsbygade Bavnevej har flere steder hulvejskarakter og fungerer stadig som den østlige bydels rygrad.
Tvedes bebyggelse er af meget blandet karakter. Lige fra store gårdanlæg over gamle landsbyhuse, til 1900tals villaer og et missionshus. Derudover rummer den gamle
skole og det gamle kommunekontor stor fortælleværdi om byens historie.
Store områder omkring Tvede, både i form af natur og kulturarv, er beskyttet og skal således friholdes for bebyggelse.
Tvedes bygningsmasse er for en stor dels vedkommende over 100 år gammel.
En del af Tvedes karakter gives af landskabet, som opleves stærkt fra den gennemgående Udbyhøjvej, hvor kirken og dennes placering er i fokus.

Denne fine oplevelse er sårbar overfor slørende beplantning.
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Der er gennemført SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Tvede i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Tørring
Tørring ligger højt i landskabet i en flad slugt nordvest for Randers Fjord. Hele vejen rundt om landsbyen er der agerjord og enge, og fra Tørrings østkant er der fint
udsyn over landskabet til Randers Fjord.
Rygraden i landsbyen er Tørringvej, hvorom al bebyggelse samles i to parallelle rækker. En del af bebyggelsen udgøres stadig af gårde, som skaber nogle markante
langsider i gaderummet, selvom facaderækkerne ikke længere er komplette.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Tørring i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen

Tørringvej 37.
STATUS PÅ PLAN
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Landsbyregistreringen
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Tånum
Tånum ligger i et storbakket landskab, hvor bebyggelsen traditionelt er placeret efter terrænets konturer. Byens sydlige kant ligger ned til en markant slugt og et engdrag,
som tilfører denne del af byen et meget landligt og idyllisk præg.
Tånum har ændret sig fra at være en landsby bestående af en krans af gårde med en bred forte i midten, til i dag at være en tæt bebygget struktur, med mange små veje
og stræder. En del at gårdanlæggene er stadig at finde, men ligger ikke længere som solitære anlæg i bybilledet.
Det finmaskede vejnet er opstået af den gamle fortes åbne og forgrenede struktur og er med tiden blevet til mere skarpt definerede færdselsårer, hvor beplantning og
bebyggelse styrer forløbene. Gl. Viborgvej er som kontrast meget trafikeret.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.

Tånum Bygade 23. Istandsat, bevaringsværdigt hus.
Tånum er i høj grad præget af Gl. Viborgvej, der skærer sig gennem byen fra øst til vest.
Læs mere om Tånum i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for Tånum.
STATUS PÅ PLAN
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Landsbyregistreringen
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Udbyneder
Udbyneder ligger, som navnet antyder, nedenfor en bakke. Landsbyen ligger ud til det vidtstrakte flade landskab mod øst. Udbyneder virker tæt, men fra byens kanter
er der fine udsigter ud over det flade forhenværende stenalderhav.
Landsbyen er opstået som en uregelmæssig vejforteby omkring Udbynedervej, der løber nord/syd gennem byen for foden af bakkeskråningen. Landsbyen var allerede i
slutningen af 1700tallet en relativ stor landsby med omkring 30 gårde. Enkelte af disse er stadig at finde.
Stort set hele byen brændte i 1892, hvorfor Udbyneder udgøres af en mere homogen og ensartet bebyggelse, end det ses i andre gamle landsbyer.

Rødstensbebyggelse præger Udbyneder og giver byen en vis sammenhæng.
Læs mere om Udbyneder i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Udbyover
Udbyover ligger relativt højt i landskabet, omgivet af bølgende marker. Bebyggelsen ligger placeret omkring den gamle forte, et smukt grønt areal med et stort gadekær.
Bebyggelsen orienterer sig ind mod gadekæret og definerer det omkringliggende rum klart og flot.
Landsbyens klare og meget velbevarede struktur gør sammen med de veldefinerede grænser, Udbyover til et unikt eksempel på en polygonal forteby, en landsby hvor
dyrkningsfællesskabet har været afgørende for formen. Der findes kun fire polygonale fortebyer i Randers Kommune og Udbyover er uden sammenligning den mest
karakteristiske.
En del af kvaliteten ligger i vejstrukturen. Gadeforløbene er originale og har ikke undergået væsentlige forandringer gennem de sidste 200 år.
Det er væsentligt at der opretholdes et ubebygget areal mellem Havndal og Udbyover.
Udtynding og ændringer i bebyggelsesstrukturen omkring forten vil føre til en svækkelse af byrummet.

Miljøet omkring forten er sårbart overfor ændringer i bebyggelsesstrukturen.
Ved evt. fremtidig nedrivning af bebyggelsen på forten, Udbynedervej 2 og 6, kan det være en fordel for byens struktur, hvis der ikke opføres ny bebyggelse.
Om muligt bør bebyggelsen omkring forten styrkes med bebyggelse af Hamborgvej 1A.
Læs mere om Udbyover i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Uggelhuse
Uggelhuse ligger på kanten af fjordengene med det maritime forland og fjorden mod nord, samt bløde bakker med landbrugsjord mod syd. Landsbyen har således
været en blanding af landbrugssamfund og fiskerby.
Uggelhuse har naturmæssige værdier og byder på et karakteristisk miljø med en blanding af landlig og maritim stemning. Historisk set har landsbyudviklingen forholdt sig
til vejstrukturen og fjordlandskabet.
En del huse relaterer sig til fiskerkulturen og en del til landbrugserhvervet. Dertil kommer de fælles faciliteter som forsamlingshus og skole samt bygninger, der har
tilknytning til jernbanen. I dag benyttes de fleste af disse bygninger til beboelse.

Uggelhuse er udpeget til kulturmiljø.
Byggemuligheder findes dels i form af enkelte huludfyldningsmuligheder, samt i den lokalplanlagte østlige del. (Koglevej)
Landsbyen er opstået omkring vejen og har udviklet sig langs denne. Strukturen er meget karakteristisk og sikrer bebyggelsens direkte kontakt til det åbne land, fordi
husene kun ligger i én række.

Bebyggelsen definerer vejforløbet.
De dyrkede bakker bør også i fremtiden stå som en grøn baggrund for landsbyen, og Uggelhuse bør holde sig på fladen nedenfor bakkerne. Desuden bør man fastholde
kig og sigt til fjorden og engene i relation til denne.
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I bestræbelserne på at bevare landsbyens kvaliteter er der lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Uggelhuse i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Vestrup
Vestrup er den mindste, men også den mest originale og velbevarede af De Nedre Byer øst for Randers. Samtlige af de seks oprindelige gårde, ligger stadig som
komplette firlængede anlæg langs Nedre Vej. Byen er en udflytterby fra Albæk.
Den stejle skrænt overfor gårdene samt beplantningen på denne, er med til at skabe det unikke, veldefinerede gaderum foran gårdene. I byens østlige kant er der
etableret en bebyggelse bestående af fire parcelhuse. Den lille bebyggelse ligger diskret i landskabet over gårdene.

Gårdenes lange lukkede facader på den ene side af Nedre Vej  skrænten på den anden.
Vestrup er udpeget til kulturmiljø og der er i 2006 lavet en bevarende og udførlig lokalplan, der på fin vis oplyser og værner om de unikke værdier Vestrup besidder.
Lokalplanen blev udarbejdet få år efter at Skjødtgården, landsbyens dengang mest forfaldne gård, blev omdannet til almene boliger.

Skjødtgården
Ombygningen skete i et samarbejde mellem Randers Boligforening, Kulturarvstyrelsen og Realdania. Realiseringen af Skjødtgården som eksempelprojekt har medført at
indbyggertallet næsten er fordoblet i Vestrup. Sammen med lokalplanen, der informerer om byens historie og vedligeholdelse af byens bygninger, har den givet Vestrup
et markant løft, så den nu er en af Randers Kommunes mest originale og velholdte landsbyer.
Nedre Vejs meget veldefinerede forløb skabes delvist af beplantningen på skrænten nord for vejen. Engene friholdes for krat og beplantning.
Der er foretaget Saveregistreringer i byen.
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Læs mere om Vestrup i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen

287 / 316

Dato: 24. maj 2017
Randers Kommuneplan 2017

Vinstrup
Vinstrup er en mindre landsby, beliggende i et landskab præget af landbrugsdrift. Landsbyen har tidligere bestået af to parallelt beliggende gårdrækker, med en bred
forte mellem sig. Denne struktur er i dag delvist udvisket pga. en omlægning af vejnettet, men gårdene ligger fortsat i disse to rækker.
Der ligger hele to tidligere skoler i Vinstrup. Den ene i byens sydlige del og den anden i en tæt bevoksning i den østlige del af bymidten.
Der er foretaget SAVEregistreringer i byen.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.

Den gamle forskole i Vinstrup.
Læs mere om Vinstrup i Landsbyregistreringen se link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Virring
Virring ligger i et yderst karakteristisk, kuperet landskab. Landskabet har været det styrende element for landsbyens udvikling, hvilket betyder, at stort set al bebyggelse
læner sig meget flot op ad landskabet, og udnytter dets kvaliteter til fulde. Udsynet fra næsten ethvert sted i landsbyen, ud over engene mod syd, er fantastisk. Kun få
steder, særligt langs Virringvejs forløb ned gennem slugten, har terrænreguleringer været nødvendige.
Virring er en meget flot landsby, som kan ses fra et stort opland, bl.a. Krogsager og Moeskær. Landsbyen har bevaret sin overordnede struktur. Landsbyens fælles
forteareal er med tiden blevet bygget til med småhuse, som det ses i mange landsbyer.

Et kig til kirken på tværs af Virringvej.
Virring ligger flot i landskabet med udsigt over dalstrøget syd for landsbyen.
Kirken og præstegården står som to markante bygninger, hævet over byens øvrige huse. De fortæller en væsentlig del om Virrings historiske betydning og udvikling.
Dialogen mellem de to bygninger er særlig væsentlig for landsbyens sammenhæng.
Kirken bør fortsat være landsbyens højest placerede bygning og udgøre et pejlemærke fra omgivelserne.
Virrings flotte samspil med landskabet skal også i fremtiden understøttes og terrænreguleringer i forbindelse med evt. ny bebyggelse bør så vidt muligt undgås.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Virring i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke udarbejdet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Værum
Værum ligger i en lang sænkning i landskabet ved en lille slugt. Landskabet omkring byen består af opdyrkede bløde bakker. Mod nord falder landskabet markant ned
til Værum Bæk og Gudenåen.
Værum udgøres af en langstrakt struktur omkring Nørgårdsvej. Kirken ligger markant på en lille høj midt i byen. I byens sydlige ende er der etableret flere mindre
parcelhusområder.
Der er enkelte muligheder for huludfyldning i Værums nordlige del og et større område er udpeget øst for byen.
Værums langstrakte form og orientering omkring Nørgårdsvej er et karakteristisk træk.
Bebyggelse langs gadeforløbet Nørgårdsvej, placeres helt ud til gaden, for at styrke gadeforløbet.
Historiske skel og grænser mod landskabet bevares i videst muligt omfang, så landsbyens relation til landskabet, forbliver stærk.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Værum i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har lavet en udviklingsplan for byen.

Nørgårdsvej 8.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Udviklingsplan  Værum
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Væth
Væth er en unik og uspoleret landsby med en originalitet, som ikke ses mange andre steder. Den ligger i et vidtstrakt landskab ovenfor Gudenådalen. Placeringen og
forbindelsen med landskabet gør Væth rig på udsigter.

Udsigten over Gudenådalen fra Væths nordkant.
Med sine små snørklede grusveje, intakte gårde der afgrænser landsbyen og ikke mindst forten, der ligger i flot samspil med landskabet, har Væth ikke ændret sig
meget gennem de sidste 200 år. Netop forten er bemærkelsesværdig, når man bevæger sig rundt i landsbyen, for både langs asfalterede veje og de små grusveje ses
den oprindelige afgrænsning.
Gårdene er af stor betydning for Væth. De skaber rum og er umistelige i det samlede miljø, som Væth udgør.
Der er enkelte tomme grunde i Væth hvor der kan bygges.
Væth er en meget samlet og veldefineret landsby.
Der er fine kig fra byen ud i landskabet.
Den karaktergivende beplantning inde i byen er med til at binde byen sammen.
Vejstrukturen er meget original med flere grusveje og små stræder.
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Karaktergivende beplantning.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Væth i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Ølst
Landskabet omkring Ølst er præget af de høje Ølst Bakker, Trustrup Bakker og Alling Ådals forløb mellem disse. Bakkerne giver mulighed for flotte kig, både fra byen
og ud i landskabet, men også omvendt, ind mod Ølst. Landskabet stiger kraftigt på begge sider af landsbyen og lukker sig omkring Ølst og gør miljøet i byen nært og
intimt.
Gaderummet defineres af bebyggelsen, samt mange hække og anden beplantning. Denne definering gennem beplantning står i kontrast til fortidens udflydende gaderum,
som ofte bestod af kørearealer, der gik helt op til gårdenes og husenes facader.
Ølst havde tidligere to fortedannelser i hhv. den nordlige og sydlige del af byen. Den nordlige fortes udstrækning er stadig nogenlunde synlig, mens den sydlige nu er
indsnævret til en vej med hække omkring.
Enkelte veje er enten slettet eller udbygget og særligt Gl. Århusvej er dominerende og skærer sig forbi den vestlige del af byen.
Sammenhængen med landskabet i dalen og Trustrup Bakker er vigtig for byen.

Udsigt over Ølst fra Trustrup Bakker.
Det anbefales at man ved evt. nyudstykning i Ølst ikke lader byen vokse op mod Trustrup Bakker, da dette vil svække Ølsts fine relation til dette landskab.
Læs mere om Ølst i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne i Ølst har ikke lavet en udviklingsplan.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Øster Velling
Øster Velling ligger på toppen af en flad bakke. Byen er centrum i en fint bevaret stjerneudstykning, som kan ses i landskabet, hele vejen rundt om byen. Hegn og diger
viser opdelingen af jordstykkerne i det vidtstrakte landskab.
Øster Velling er i sin struktur således nogenlunde original. Langt de fleste veje og tilbageværende gårde ligger, hvor de har ligget gennem århundreder. Enkelte steder er
den gamle forte stadig synlig langs vejene. Dog er langt størstedelen af de gamle fællesarealer i dag bebygget med småhuse.

Landskabet omkring Øster Velling består af marker, gennemskåret af gamle diger og hegn.
Bebyggelsen langs Gl. Silkeborgvej i byens vestlige ende, ligger helt ud til kørebanen og er udsat i forhold til vejen. En del af husene er ældre småhuse.
Øster Velling fremstår som en samlet og veldefineret bebyggelse, hvilket giver den en særlig styrke når den opleves fra oplandet.
Der er lavet SAVEregistrering i byen.
Læs mere om Øster Velling i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Årslev
I Årslev har især vejstrukturen og det lille miljø omkring forsamlingshuset og den gamle skole historisk værdi. Årslev Præstegård er blevet flyttet på Hjerl Hede
(museum), hvilket vidner om, at Årslev historisk har været en vigtig by, med en stor og karakteristisk præstegård.
Der er stadig et stort antal bevarede gårde i Årslev, som er med til at tegne bystrukturen, ligesom byhusene i den centrale del af landsbyen understreger vejstrukturen.
Årslev består foruden den gamle bydel, desuden af de to nyere kvarterer, Vestervang og Enghavevej. Disse kvarterer har fine landskabelige kvaliteter i form af udsigt
over Alling Ådal (Vestervang) og kæret mellem landsbyen og Elisaholt.

Udsigt over Alling Ådal fra Vestervang.
Trafikalt er Årslev hårdt belastet af den gennemkørende trafik. Dertil kommer at husene ligger direkte ud til selve kørebanen, fordi vejprofilet er så smalt. Oplevelsen af
gaderummet er stærk og definitionen af vejen er klar, men trafiksikkerheden lider under den høje hastighed og de dårlige oversigtsforhold.
Landsbyens centrum mellem den gamle skole og forsamlingshuset med de mange rødstenshuse, er meget karakteristisk og er et værdifuldt miljø. Husene henvender sig
alle mod pladsen og definerer således byrummet.
Miljøet omkring kirken, med resterne af den gamle præstegård, er historisk vigtigt for byen.
Evt. ny bebyggelse omkring bypladsen bør ligge tæt mod pladsen og facader bør henvende og åbne sig mod pladsen. Pladsen skal friholdes så kig til den gamle skole
og kirken bevares.
Læs mere om Årslev i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet en udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Mindre landsbyer
Under mindre landsbyer kan du læse om de planer der er for kommunens 17 mindre landsbyer. De mindre landsbyer skal forblive landzone.
De 17 mindre landsbyer kan du se i menuen til venstre og hvis du klikker på dem kan du læse mere om den enkelte landsby.
I Landsbyregistreringen fra 2011 er alle byer og landsbyer udenfor Randers by gennemgået og beskrevet. Landsbyregistreringen er ikke et juridisk gældende dokument,
men et dokument, som kan anvendes ved konkrete vurderinger af udviklings og bevaringsmuligheder. Du ser landsbyregistreringen ved link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Ammelhede
Ammelhede ligger flot på langs af bakken, der skråner ned mod dalen omkring Oksenbæk. Rækkerne med gårde ligger på hylder tilpasset landskabet og dominerer
derfor ikke sine omgivelser.
Ammelhede fremstår som en velfungerende og relativt velholdt landsby, hvor der stadig er gang i landbruget. Landsbyen udgør i sin helhed et fint lille miljø, med en god
landskabelig tilpasning og velbevaret struktur.

Ammelhedevej 15 med stuehus i bindingsværk.
Ammelhede er i kategorien af landsbyer med under 50 indbyggere. Ammelhede er en relativt velholdt landsby.
Det lille antal gårde gør, at Ammelhede er særligt følsom overfor udtynding i strukturen.
Ammelhede er lille og ganske sluttet og den bør ikke udbygges yderligere.
Læs mere om Ammelhede i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Askildrup
Askildrup er en mindre samling af gårde, placeret i en markant slugt. Den spredte gårdstruktur er meget intakt og er stort set uændret gennem 200 år. Flere gårde har
fundet ny anvendelse og landsbyen synes generelt velholdt.
Askildrup er en velfungerende landsby, der forekommer meget livlig, sin størrelse taget i betragtning. Dette skyldes ikke mindst Askildrup Maskincenter og have
/livsstilsbutikken ''Idéen fra Féen''. Sidstnævnte drives i Høgstedgaard, der er vurderet som meget bevaringsværdig. Høgstedgaard ligger i fin relation til Bøgelundsvej
sammen med et grønt område, en sø og et mindre vandløb.

Høgstedgaard har fine velbevarede og bevaringsværdige bygninger.
Den resterende bebyggelse i Askildrup er ikke bevaringsværdig isoleret set, men er af stor betydning for landsbyens rummelighed struktur. Bebyggelsen tilpasser sig
endvidere meget fint den lavning i landskabet, som Askildrup ligger i. Landskabet i samspil med gårdene, har altså meget stor betydning for det fine landsbymiljø, der
hersker i landsbyen.
Askildrup er en meget fint afgrænset landsby, qua sin placering i landskabet. Her ligger Askildrup i en tætomsluttende lavning, med bakker der omgiver landsbyen til alle
sider. Landsbyens beplantning understøtter dette. Yderligere er det flotte gårdanlæg, der sammen med landskabet skaber den visuelle landsbygrænse.
Askildrup er meget original i sin struktur og viser et flere hundrede år gammelt gårdmønster. Strukturen er sårbar overfor enhver ændring, tilføjelse eller nedrivning.
Askildrup bør fortsat udgøre et meget originalt eksempel på en slynget vejby. Der bør derfor værnes om strukturen og ikke fjernes eller tilføjes bebyggelse uden blik for
helheden.
Det anbefales, at man ikke udvider byen udad til. Man bør i stedet arbejde med, at udskifte bebyggelse i dårlig stand med nyt, der passer ind i Askildrups overordnede
karakter, skala og byggestil.
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Askildrup i slugten set fra Askildrupvej.
Læs mere om Askildrup i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Binderup
Binderup ligger i et landskab præget af bløde bakker med opdyrkede marker. Det bebyggede miljø består af kun fem gårde, alle med meget original beliggenhed.
Matrikelstrukturen er meget intakt og giver mulighed for at bestemme udstrækningen af den gamle forte, som dog er lidt utydelig i bybilledet. Flere af gårdene synes
fortsat i drift og Binderup er dermed et af de få eksisterende rene landbrugssamfund i kommunen.

Landbruget sætter et rustikt og funktionelt præg på både bebyggelsen og udenomsarealerne.
Binderup bør fortsat være et landbrugssamfund, og bør ikke udbygges med ikkelandbrugsrelaterede bygninger.
Binderup er begrænset af sin afsides beliggenhed. Landsbyen ligger som endestation på en blind landsbyvej. Binderup har som følge heraf et meget roligt miljø.
Binderup er fortsat et landbrugssamfund og har en meget original matrikelstruktur, der viser landbrugets historie siden slutningen af 1700tallet. Udskiftningsstrukturen
fra 1797 står stadig klart i landskabet, ligesom landsbyens forte er intakt rent matrikulært. Dette billede er sårbart overfor sammenlægning af marker, jævning af diger og
sløjfning af markveje.
Der bør ikke etableres ny bebyggelse, der vil sløre strukturen og svække oplevelsen af rummet mellem de oprindelige fem gårde i landsbyen..
Læs mere om Binderup i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Floes
Landskabet omkring Floes skråner ned mod Randers Fjord. Landsbyen ligger fint på en blød bakke i det skrånende landskab.
Floes har ændret sig meget lidt gennem de sidste 200 år. En gruppe småhuse har erstattet et gårdanlæg og landsbyens forte er delvist udvisket. Vejstrukturen i Floes er
nogenlunde intakt. Størstedelen af gårdene er ikke længere i drift.

Grundvej snor sig gennem Floes. Her ankomst fra øst.
Floes er yderst sårbar overfor gårdnedlæggelser. De spor der er tilbage i landskabet mellem Floes og Langkastrup af tidligere tiders vejforløb bør bevares som
naturstier o.lign., da sporene er en vigtig del af den historiske fortælling.
Læs mere om Floes i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Fløjstrup
Fløjstrup er Randers Kommunes forpost mod øst, beliggende på et næs mellem Alling Ådal og det brede Fløjstrup Kær.
Fløjstrup ligger på en markant landskabelig grænse, med herlighedsværdier i Fløjstrup Skov mod nord og Alling Å mod syd. Landsbyen har et stort potentiale i sin nære
relation til naturen og landskabet omkring den.

Fra de grønne arealer øverst i Fløjstrup er der udsigt over Alling Å og Vester Alling i Norddjurs Kommune.
En stor del af landsbyens bebyggelse er af ældre dato og kræver løbende vedligehold. Det relativt lille antal huse og gårde gør, at det er svært for det enkelte hus at
gemme sig i mængden. Samtidig er det også en stor mulighed for den enkelte bygning, at træde i karakter og skille sig positivt ud.
Det samme gælder udenomsarealerne, græsrabatter og forhaver, som har en enestående mulighed for at forløbe som et grønt tæppe gennem byen, i sammenhæng med
engene. Den skarpe overgang mellem vejens asfalt og de grønne rabatter er et træk der kan dyrkes og forstærkes.
Udvikling af Fløjstrup sker udelukkende ved huludfyldning.
Landsbyens karakteristiske forsamlingshus ''Vognen'' og fællesarealet øst for denne, bør bevares til beboernes fælles brug og gavn.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen og byen er ikke registreret i Landsbyregistreringen fra 2011.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017

302 / 316

Dato: 24. maj 2017
Randers Kommuneplan 2017

Ginnerup
Ginnerup ligger i et storbakket landskab omkring det lille vandløb, Ginnerup Bæk. Bestående af kun 3 gårde og nogle enkelte huse, udgør Ginnerup ikke et egentligt
landsbymiljø. Der er dog en fin rumdannelse mellem de to største gårde Ginnerupvej 44 og 45.
Sandsynligvis er landsbyen ikke vokset siden slutningen af vikingetiden, hvor den er anlagt som en lille gruppe af udflyttede gårde fra Ølst.

Ginnerupvej 44
Der er lavet SAVEregistrering i byen.
Læs mere om Ginnerup i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Jennum
Landskabet omkring Jennum er fladt og vidtstrakt, og landsbyen ligger i en meget flad sænkning i terrænet omkring Dyssehøjvej. Jennum har ikke ændret sig meget
gennem tiden. Kun få gårde er udskiftet med anden småhusbebyggelse, og vejstrukturen er intakt med få undtagelser.
Kun enkelte bygninger er bevaringsværdige, men mange af den lille landsbys gårde og småhuse er af betydning for rumdannelsen og landsbyens helhed. Særligt opleves
et fint miljø omkring Dyssehøjvej 420.
Jennum er meget sårbar overfor fortsat udbygning af Spentrup. Det frie landskabsstrøg der deler de to byer, bør bevares, så Jennums fritliggende karakter opleves lige
så stærkt i fremtiden.
Den gamle banelinje danner grænsen for, hvor tæt der bør bygges på Jennum. På den måde sikres og synliggøres et historisk element i landskabet, samtidig med at
Jennums karakter af fritliggende landsby bevares.
Der er lavet SAVEregistrering i byen.

Dyssehøjvej 6 udgør et fint lille miljø i Jennum.
Læs mere om Jennum i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Klattrup
Klattrup er en lille samling gårde, beliggende omkring et vejkryds i en blød vestvendt slugt. Omkring landsbyen er landskabet blødt, bakket, med opdyrkede marker
hele vejen rundt. Klattrup er i sin struktur stort set uændret gennem 200 år. Gårdene, der i dag ikke længere er i drift, ligger fortsat som intakte firlængede anlæg tæt
omkring vejkrydset og skaber et karakteristisk rumforløb. Denne struktur er flot og særdeles bevaringsværdig.

Gårdene ligger usædvanlig tæt omkring vejkrydset i Klattrup.
Klattrup er sårbar overfor de forandringer, der løbende sker i landbrugserhvervet, hvorfor gårdene allerede er funktionelt forældede. Klattrup er særligt sårbar, da
landbrugsbygningerne udgør hele landsbyens struktur. Ingen landbrug  ingen Klattrup.
Læs mere om Klattrup i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Krogsager
Krogsager ligger på toppen af en fremskudt bakke, med udsyn over Oksenbækdalen. Landsbyen ligger fint samlet på bakketoppen omkring et lille gadekær.
Krogsager består af en lille samling gårde, der indgår i fin dialog med hinanden på tværs af Krogsagervej, der skærer sig gennem bakken i en hulning. Gårdene ligger
tæt, men er desværre spredt i forhold til deres oprindelige placering helt tæt omkring gadekæret. Ingen af gårdene kan siges at være direkte bevaringsværdige, men de
er alle umistelige for landsbyrummet.

Gadekæret i Krogsager.
Krogsager har under 50 indbyggere, men er en relativt velholdt landsby. De få gårde udgør selve landsbyen, som derfor er ekstremt følsom overfor udtynding i
strukturen.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Krogsager i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Moeskær
Moeskær er en slynget vejby landskabet ned til det brede engdrag, hvori Oksenbæk løber.
Moeskær ligger lavere, men der er flere fine udsyn over landskabet. Fra byens østkant er der næsten 180 graders kig over dalen og dennes skråninger, samt et frit
udsyn til landsbyen Virring på den modsatte side af dalen.

Moeskær ligger i et flot, detaljeret landskab ned til engene omkring Oksenbæk.
Gårdstrukturen i Moeskær er næsten uændret gennem de sidste 200 år,
Gårdene er alle ﬁrelængede anlæg, hvilket tegner en flot struktur. Flere af gårdene er dog i en noget slidt stand.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Moeskær i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Over Fussing
Over Fussing har en meget flot beliggenhed på bakkedraget vest for Øster Bjerregrav. Mod syd er der udsigt over Fussing Sø og mod nord den brede Skals Ådal.
Bebyggelsen er i meget blandet stand, lige fra nybyggede parcelhuse til ældre mindre byhuse, beliggende helt ud til asfalten.
Over Fussing har fine landskabelige kvaliteter, som bør varetages ved planlægning af ny bebyggelse. Her tænkes særligt på de fine kig og udsigter.

Mellem bebyggelsen på nordsiden af Over Fussingvej åbner der sig fantastiske kig ned over den brede Skals Ådal.
Over Fussing er i en overgangsfase, hvor sammenbygning med Øster Bjerregrav vil medføre ændringer for byen.
Sammenbygningen af Øster Bjerregrav og Over Fussing bør udføres på en måde, så historien om de to selvstændige bysamfund fortsat er tydelig.
Udbygning af de to byer bør ikke ske mod nord, hvor landskabet falder ned mod Skals Ådal, da dette landskabstræk er af stor oplevelsesmæssig værdi.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Over Fussing i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har udarbejdet en udviklingsplan i samarbejde med Øster Bjerregrav, som kan ses ved link i boks.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
Udviklingsplan  Øster Bjerregrav og Over Fussing
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Robdrup
Robdrup ligger i et flot landskab, hvor den brede Alling Ådal danner rygraden. Robdrup ligger på kanten af det brede dalstrøg for foden af Trustrup Bakker.
Landsbyen udgør et fint karakterisk miljø, der vidner om et effektivt og rigt lille produktionssamfund. Gårdene i Robdrup er store og den originale struktur har ikke
ændret sig meget gennem tiden. Endvidere anes Robdrups gamle forte stadig, men den er kun delvist intakt, idet en del af den er inddraget til privat have.
Landsbyens struktur illustrerer stadig en gammel tradition med meget tætliggende gårde, og hvor den gamle forte fortsat er ubebygget. Landbrugssammenlægninger har
gjort, at en stor del af bygningsmassen ikke længere er i brug, hvilket har sat sit præg på deres stand.
Originaliteten og den fortællende værdi landsbyen besidder, er ikke at finde ret mange andre steder i Randers Kommune. Gårdanlæggene og den struktur de sammen
tegner, er ganske særlig.

Robdrup udgøres af fire store gårde, her et kig gennem porten til Robdrup Byvej 15.
Robdrups fine miljø er afhængig af, at alle gårde i gruppen bevares. Blot en enkelt gårds forsvinden vil betyde et markant tab for sammenhængen.
Det gamle forteareal og bebyggelsesstrukturen er bevaret, hvilket er en stor kvalitet, som kan fremhæves yderligere.
Et vigtigt element for oplevelsen af gårdsamlingen er det åbne landskab omkring Robdrup. Dels det flade forland langs Robdrupvej og dels Alling Ådals brede strøg
som baggrund for gårdene.
Læs mere om Robdrup i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Stånum
Stånum ligger på plateauet øst for Brusgård Møllebæk, omgivet af landbrugsjord til tre sider. Umiddelbart nord for Stånum ligger Ringvej syd. Gårdene i landsbyen er
med til at definere vejenes forløb, men hverken strukturen eller bygningsmassen er udpræget karakteristisk.
Stånum ligger i et område, der i Kommuneplanen er udpeget til fremtidig byvækst som en del af Randers Syd. I principplanerne for Randers Syd er der sikret store
rekreative områder omkring landsbyerne Stånum og Munkdrup, som kan medvirke til, i nogen grad at opretholde deres relation til det åbne landskab.

Stånum er i dag en fritliggende landsby med et åbent miljø.
Naturen og landskabet omkring Stånum med Paderup Mose og Brusgård Møllebæks udspring herfra, har stor rekreativ værdi. Der er flere små slugter med stejle
skrænter tæt ved byen. Flere steder er der flotte kig ud over landskabet og landsbyens sammenhæng med det åbne land, er en bærende kvalitet, som der bør værnes
om ved fremtidig byvækst.
Det anbefales, at der under planlægningen af den fremtidige byvækst tages hensyn til det karakteristiske morænelandskab omkring Stånum og Munkdrup og i
særdeleshed den karakteristiske Brusgaard Møllebækdal.
Læs mere om Stånum i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
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Terp
Terp ligger nærmest sammengroet med Råsted på Kousted Ådals Skråninger omkring den trafikerede Hobrovej/Hovedvejen. Byerne adskilles af Kousted Å, men
hænger visuelt sammen.
Terp bestod for omkring 200 år siden kun af 34 gårde. Siden er der kommet en række huse til langs Sognevej nord for byen. Husene er formentlig bygget som
aftægtsboliger til gårdene ved generationsskifte.
Gårdene ligger tæt ud til Hobrovej og er tre og firelængede anlæg. Alle ligger let drejet i forhold til Hobrovej for at orientere sig mod verdenshjørnerne. De fleste af
gårdene er ganske velholdte, skønt kun en enkelt er i drift.
I Terp er der fine kig mod nord ud over de mange bakker af varierende størrelse.
Læs mere om Terp i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
Vedtaget 22. maj 2017
LÆS MERE
Landsbyregistreringen
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Trudstrup
Trustrup ligger højt i landskabet over Ølst, hvor Trustrup Bakker og Alling Ådal tegner et spektakulært landskab. Landsbyen ligger fint i en blød slugt på bakkens
nordside, med et flot vue ud over det stærkt faldende landskab.
Landsbyens struktur er meget original og den gamle slyngede vej snor sig stadig gennem Trustrup med den gamle forte omkring den. Forten var i gamle dage landsbyens
fælles jord og afgrænsningerne er stadig synlige i landsbybilledet.
I Trustrup står de store gårdanlæg, særligt i landsbyens østlige ende, stærkt sammen og skaber fine rumlige oplevelser. Næsten alle de gamle gårde er helt eller delvist
bevaringsværdige, uden dog at udmærke sig enkeltvist. Trustrup fremstår samlet som en meget fin original og velbevaret landsby.

Ankomst til Trustrup fra øst ad Trustrupvej.
Læs mere om Trustrup i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
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Venning
Venning ligger på et lille plateau på kanten af Nørreådalen. Landskabet falder markant syd for byen, og der er flere flotte udkig fra landsbyen, ud over de flade enge
omkring Nørreå.
Landsbyen er meget original i sin struktur og har ikke ændret sig meget gennem tiden. Gårdene ligger i en klynge omkring grønne engarealer. Der er kommet enkelte
småhuse til, og der er opført store haller i forbindelse med landbrugsdriften.
Gl. Viborgvej skærer sig gennem landskabet lige nord for byen, men man glemmer vejens tilstedeværelse lige så snart, man drejer ned ad den snoede Venning Byvej og
befinder sig blandt de gamle gårde med naturen helt tæt på.

Så snart Venning Byvej forgrener sig er den ikke længere asfalteret, hvilket bidrager til stemningen i landsbyen.
Venning er en lille idyllisk landsby, hvor gårdene sammen skaber et fint miljø. De enkelte bygninger er ikke af høj bevaringsværdi, men det er vigtigt at anlæggene
forbliver intakte af hensyn til rumdannelsen mellem gårdene. De fleste gårde ligger på deres originale placeringer, hvilket er et fint historisk træk.
Gadestrukturen bestående af smalle grusveje, understreger landsbyens originalitet og skaber en fin stemning.

Landskab, beplantning og bebyggelse i fin harmoni ved Venning Byvej 4.
Venning er sårbar overfor ændringer i den byggede struktur. Gårdene ligger spredt med enge og beplantning mellem. Dette motiv bør fastholdes og styrkes. Der bør
ikke udstykkes nye grunde i Venning af hensyn til bevarelsen af den originale struktur.
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Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Venning i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
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Landsbyregistreringen
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Stangerum
Stangerum er beliggende i bunden og på nordsiden af en blød dal og gennemskæres af den trafikerede Hadsundvej. Naturligt nok har man forsøgt at skærme
bebyggelsen på begge sider af vejen for trafikstøj, hvilket giver landsbyen et lidt lukket og opdelt præg. Øst for vejen ligger et lille gadekær med velpassede
udenomsarealer. Tæt på findes en gammel brønd, som bidrager til en idyllisk landsbystemning.
Bygningsmassen i Stangerum tæller fortsat syv gårdanlæg, hvilket er en stor del af de oprindelige otte, som kan tælles på ældre kort. Desuden findes en række mindre
huse i landsbyen.

Ladebygning ved Hadsundvej 620  rustik og uforfinet, men fuld af fortælleværdi.
Stangerum har et fin fortemiljø med gadekær, brønd og mindesten.
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Stangerum i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
STATUS PÅ PLAN
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Landsbyregistreringen
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Østrup
Østrup medregnes, trods sin placering i de høje bakker, ofte som én af De Nedre Byer.
Sydvest for byen ligger et gammelt voldsted, som i dag er bevokset med krat. Voldstedet er næsten usynligt, men har en spændende historie og har potentiale til at blive
et fint rekreativt udflugtsmål, i kraft af sin placering med udsigt over Randers Fjord.
Hvor Albæk, som "moderby" blandt De Nedre Byer, har udviklet sig med skole, kirke og servicefaciliteter, har de to udflytterbyer Vestrup og Østrup, holdt sig til
landbrugsdriften. Fra oprindeligt at have bestået af fire sammenbyggede gårdanlæg er Østrup i dag en mere spredt bebyggelse. Flere af gårdene er dog meget fint
vedligeholdte.

Borggyden 4
Der er lavet SAVEregistreringer i byen.
Læs mere om Østrup i Landsbyregistreringen se link i boks.
Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.
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