
    Inspiration til den strategiske udvikling af kommunen

Randers skal vokse til 100.000 indbyggere inden 2017. Det er målet i kommunens nye 

planstrategi. Kulturen skal være driver i den udvikling og præge hverdagen for både børn 

og voksne. Derfor planlægges både nyt kunstmuseum og en markant udvidelse af Randers 

Regnskov, ligesom kultur og kreative erhverv tænkes med i byudviklingen. 

    Byudvikling, kultur og kreative erhverv

byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling gennemførte i juni 2011 en studietur for Randers Kom-

munes Kultur- og Fritidsudvalg til Ruhr-distriktet. Formålet med turen var at hente inspira-

tion til byudvikling, kultur og kreative erhverv.  Ruhr-distriktet har siden 1989 målrettet 

brugt kulturen i omstillingen fra industri til viden, service og oplevelser. Fx er industrianlæg 

omdannet til kreative erhverv, udstillingssteder og kulisser for teater, sport mv. I 2010 var 

Ruhr-distriktet Europæisk Kulturby med Essen i spidsen. Alle 53 byer i regionen bakkede op 

om kandidaturet.

Gruppen besøgte bl.a. inderhavnen i Duisburg, Kulturforvaltningen i Duisburg, et center for 

kreative erhverv i Essen, et privatdrevet kulturhus i Essen, det nyåbnede kulturcenter Dort-

munder U samt Sportpark Duisburg og Landschaftspark Duisburg Nord. Alle steder mødte 

gruppen lokale ressourcepersoner, og efter besøgene blev pointerne fastholdt og overfør-

selsværdien ift. Randers diskuteret. 

Direktør Lars Keld Hansen, Randers Kommune, siger om udbyttet af turen: ”Turen 

gav stærk inspiration til den langsigtede udvikling af Randers. Møder med de lokale ressour-

cepersoner gav os præcis viden om projekterne, og det var meget værd, at der blev samlet 

op efter besøgene og lavet rapport bagefter. Det var absolut en vellykket tur, som blev 

evalueret meget positivt af deltagerne. Vi vendte hjem med rigtig mange brugbare indtryk. 

byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling leverede en professionel ydelse før, under og efter 

studieturen, og vi anbefaler dem gerne til andre.”

byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling  C/O Republikken - Vesterbrogade 24b - 1620 Kbh V
 +45 4160 4028 - Info@byrejsen.dk - www.byrejsen.dk

byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerer studierejser for Realdania og en lang 
række kommuner. Vores ture giver konkret og brugbar viden om de bedste byudviklingspro-
jekter i Europa.

Læs mere om strategisk byudvikling, emner, cases og vores profil på www.byrejsen.dk
Kontakt os for et forslag til jeres næste studietur: info@byrejsen.dk / 4160 4028
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