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Midtbykonferencen var en måde at sætte fokus på midtbyen i Randers og 
invovere et bredt udsnit af borgere og professionelle aktører i en diskussion 
af fremtiden for midtbyen. Det var gratis at deltage og arrangementet varede 4 
timer en lørdag eftermiddag og blev holdt i Underværket.

som besøgende kunne man involvere sig på flere måder:

i gaden, hvor der var udstillet 8 modeller udarbejdet af elever på den Skandina-
viske Designhøjskoles arkitekturlinje. Eleverne havde arbejdet intensivt i ugen 
op til konferencen med et ejendomskompleks i Middelgade 6-12, som står tomt. 

i værkstedet (mellem sal) hvor der var udstilling, dialog, en webapp til 
byrumsdesign og videoklip, som gav et indblik i, hvad der sker af forandringer 
i både Randers og i andre midtbyer i disse år. Borgerne havde mulighed for at 
komme med bud på hvordan midtbyen bliver et bedre sted at bo, besøge og 
opleve lige som ideerne skal bruges til at understøtte hvor og hvad vi skal lave af 
tests og eksperimenter i midtbyen det kommende år. Der kom ialt 390 input, som 
forvaltningen nu vil arbejde videre med i dialog med relevante aktører.

i maskinrummet (store sal) hvor journalist Christian Degn guidede tilhø-
rerne igennem en række oplæg og løbende spørgsmål, der kredsede om hvad vi 
kan gøre for at få en levende midtby.
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Hvad Har vi fået ud af konferencen?

Konferencen er en ny måde at møde borgere og professionelle aktører 
på, og den taler ind i de tre proceselementer, som midtbyindsatsen be-
står af. Det er en innovativ dialogproces, 1:1 tests af ideer og nye måder 
at bruge byen på samt en strategisk udviklingsplan, der giver retning til 
byen og dens kvarterer.

  
konkret Har konferencen givet 

•	 390 synspunkter og ideer til byens udvikling 

•	 Inspiration til kommende initiativer, 1:1 tests og den strategiske 
udviklingsplan 

•	 Rosende og konstruktivt kritiske ord om midtbyen - både fra folk i 
byen og udefra - som sætter rammen om debatten og sikrer en god 
balance imellem enkeltsager og helhedsperspektiv 

•	 En platform for dialog og stærkere relationer imellem byens mange aktører, 
hvor kommunen og eksperter bidrager med viden og information. F.eks. var der 
mange, der ikke vidste, at der er en omfattende proces igang med omdannelse 
af tomme kontorlokaler til attraktive boliger. 

•	 En test af en ny rolle til kommunen og en ny måde at gå i dialog med byen på, 
som er blevet positivt modtaget, og som forvaltningen har ambitioner om at 
gentage i andre sammenhænge  

•	 En test af nye samarbejds- og udviklingsmodeller, hvor elever fra Den Skandi-
naviske Designhøjskole i en læringsproces har bidraget med helt nye syn på lo-
kaler, der lige nu står uden funktion. De ideer kan mægler og grundejer arbejde 
videre med, lige som alle kan gribe dem og overføre dem til andre steder. 

•	 En	række	afledte	effekter,	(der	også	har	andre	årsager)	-	herunder	en	mere	posi-
tiv	og	nuanceret	presseomtale,	mere	reflekterede	og	initiativskabende	opslag	i	
diverse facebook-foraer og ny viden på tværs af aktører

tests 1:1

strategisk  
udviklingsplan

innovativ  
dialogproces
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gaden

Eleverne på Den Skandinaviske Designhøjskole har 
som studieprojekt arbejdet med at give nyt liv til en 
del af Middelgade, som lige nu står tom. Opgaven var 
at nedrive Middelgade 10-12 og undersøge, hvad der 
kan sættes i stedet. Udstillingen gav nye perspek-
tiver på byen og dens bygningsmasse, og eleverne 
kom med en række friske bud på nye anvendelser og 
måder at bruge stedet på. 

Der var bl.a. forslag om Gastronomisk kostskole, nye 
rum til kreative erhverv, træningscenter og boliger. 
Nogle forslag arbejder med planter og nærheden til 
Regnskoven eller med ”krop, sind og ånd” tilbud, der 
hænger sammen med Kirkegade og Vestergade.

Grundejer har været indforstået med at eleverne  
arbejde med ejendommen, og mægler har støttet 
med et beløb til materialer. Forvaltningen arbejder 
nu på at udstille modellerne.
 

Fra	1.	sal	var	der	udsyn	til	modellerne	og	det	flotte	trægulvEleverne havde arbejdet intenst hele ugen



midtbykonference

værkstedet

I værkstedet var der udstilling, dialog, en webapp til byrumsdesign og videoklip, 
som gav et indblik i, hvad der sker af forandringer i både Randers og i andre 
midtbyer i disse år. Borgerne havde mulighed for at komme med bud på, hvordan 
midtbyen bliver et bedre sted at bo, besøge og opleve. Ideerne skal både bruges til 
at	kvalificere	den	strategiske	udviklingsplan	og		til	at	understøtte	hvor	og	hvad	vi	
skal lave af tests og eksperimenter i midtbyen det kommende år.

Centralt	i	rummet	var	et	stort	bykort,	hvor	man	kunne	sætte	flag	med	små	beske-
der ved de steder, som enten var rigtig gode, eller som kalder på en forandring. Der 
kom	i	alt	122	flag,	som	fordelte	sig	ud	over	den	centrale	midtby,	men	med	særligt	
mange kommentarer til de centrale handelsgader, Østervold og områderne nær 
vandet. 

I lokalet var der også mulighed for at sætte klistermærker på plancher, der angav 
hvad man ønskede skulle fylde mere eller mindre i midtbyen. Her kom der 268 
klistermærker - nogle med fortrykte ord, andre med borgernes egne ord. 

Kortet blev hurtigt et populært sted 

De	mange	flag	viser	både	steder,	som	der	er	stor	interesse	for,	og	steder,	der	går	ubemærket	hen

Mange ting bør fylde mere ifølge 
borgerne - især det grønne
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maskinrummet

Oplæggene og den løbende debat i maskinrummet gav nye perspektiver på 
midtbyen, og der var både oplæg fra folk, der kender Randers rigtig godt, og fra 
folk, der har stået med lignende spørgsmål andre steder. Programmet i Maskin-
rummet blev bundet sammen med spørgsmål og afstemninger af Christian Degn, 
som	fik	megen	ros	for	sin	indsats:

13.00 midtbyen på dagsordenen. borgmester torben Hansen (s)  
 byder velkommen og fortæller om sine visioner og ambitioner for 
 Randers Midtby.

13.10 randers Handler - gør du? Journalist cHristian degn og  
 midtbykoordinator anne iversen Hansen præsenterer pro- 
 grammet og spørger, hvad vi selv kan gøre for at få en levende midtby.

13.25 Hvordan lykkes midtbyen? Julie HolcH fra livingcities viser  
 eksempler på, hvordan handelsbyer er begyndt at gentænke sig selv for  
 at skabe stærke, levende og unikke midtbyer.

13.45 fra tom butik til mere byliv. veJles teknik- og milJø- 
 direktør, micHael slotH, og citycHef i randers, mette   
 bræmer, diskuterer erfaringer og ideer til at få liv i tomme   
 butikslokaler og skabt attraktive byrum, handels- og bygader. 

14.20  stigende efterspørgsel - efter det rigtige. brian andersen  
 fra randersarkitekten og Jesper fangel fra nybolig  
 erHverv diskuterer, hvad det betyder for Randers, at der lige nu sky- 
 der attraktive boliger op i bymidten, og at der kommer boliger og nye  
 typer erhverv i tidligere butikslokaler.

14:45  vi vil Have det Hele med! kommunikationsrådgiver Henrik  
 byager giver sine bud på hvorfor midtbyen passer perfekt til fremti- 
 dens livsstil med fokus på muligheder, fællesskab og livskvalitet. Og  
 hvilke krav det stiller til fremtidens midtby.

15.10 prøv det! karsten tHorlund fra tegnestuen sla viser hvor- 
 dan midtbyens liv kan forandres og beriges igennem eksperimenter i  
 byens rum. Eksempelvis ved at bruge naturen som en stærk kraft til at  
 skabe sanselige oplevelser og fællesskaber.  

15.30 spørgsmål og debat

Der var løbende afstemninger i salen  


