
Høringssvar - Infrastrukturplan 2020: 
Essentielle rapporter tilbageholdt i forbindelse med denne og tidligere høringer 
 
 

10. januar 2021 
 
På borgermødet vedr. Infrastrukturplan 2020 d. 8. december 2020 blev det lovet, at adskillige 
rapporter, hvoraf nogle blev vist på mødet, ville blive lagt op på Randers Kommunes 
hjemmeside efter borgermødet. Dette er også sket, og det kan her konstateres, at disse 
rapporter er af en sådan natur (samfundsøkonomiske analyser, trafikanalyser m.m.) at de burde 
have været lagt frem allerede ved starten af høringsprocessen, i stedet for midt i en 
igangværende høring.  
 
Videoen fra ovennævnte borgermøde er tilgængeligt via dette link, hvor løftet gives ca. 57 min 
inde i videoen:  
 

● https://www.skyfish.com/sh/0f617866d67d935148f4fb27e4ab95c2f613cf38/4053057a/17
95107/viewer/48795879 

 
Nogle af rapporterne er lagt op hjemmesiden for Infrastrukturplan 2002 høringen  
(se https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/infrastrukturplan-2020/): 
 

● Samfundsøkonomisk vurdering af Klimabroen 2020 
● Samfundsøkonomisk analyse af en ny østlig Randers Fjord-forbindelse 
● Teknisk notat, opbygning og opdatering af Randers trafikmodel 2019 
● Notat om udskrifter fra Randers Kommunes Trafikmodel 

 
Andre rapporter er nu dukket op under “Processen indtil nu” på hjemmesiden “Udvikling af 
Flodbyen Randers”, hvor de er placeret under det år, hvor de er udarbejdet - men hvor det ikke 
fremgår, at disse rapporter først er gjort tilgængelige for borgerne i december 2020 (se 
https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/byudvikling/flodbyen-randers/udvikling-af-flodbyen-r
anders/processen-indtil-nu/): 
 

● Klimabroens linjeføringer - sammenfattende notat 
● Samfundsøkonomisk analyse af Klimabroen 
● Samfundsøkonomisk analyse af Østbroforbindelsen 
● Klimabroens årsdøgnstrafik i 2030 
● Østbroforbindelsens årsdøgnstrafik i 2030 
● Teknisk notat vedr. Trafikmodel 
● Trafikmodelteknisk notat 

 
  

https://www.skyfish.com/sh/0f617866d67d935148f4fb27e4ab95c2f613cf38/4053057a/1795107/viewer/48795879
https://www.skyfish.com/sh/0f617866d67d935148f4fb27e4ab95c2f613cf38/4053057a/1795107/viewer/48795879
https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/infrastrukturplan-2020/
https://www.randers.dk/media/27912/samfundsoekonomisk-vurdering-af-klimabroen-2020.pdf
https://www.randers.dk/media/27911/samfundsoekonomisk-analyse-af-en-ny-oestlig-randers-fjord-forbindelse-201.pdf
https://www.randers.dk/media/27913/teknisk-notat-opbygning-og-opdatering-af-randers-trafikmodel-2019-2019.pdf
https://www.randers.dk/media/27921/notat-om-udskrifter-fra-randers-kommunes-trafikmodel.pdf
https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/byudvikling/flodbyen-randers/udvikling-af-flodbyen-randers/processen-indtil-nu/
https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/byudvikling/flodbyen-randers/udvikling-af-flodbyen-randers/processen-indtil-nu/
https://www.randers.dk/media/5164/klimabroens-linjefoering-sammenfattende-linjevalgsundersoegelse.pdf
https://www.randers.dk/media/27935/18-samfundsoekonomisk-analyse-af-klimabroen-cowi.pdf
https://www.randers.dk/media/27927/9-samfundsoekonomisk-analyse-af-oestbroforbindelsen-cowi.pdf
https://www.randers.dk/media/27936/19-klimabroens-aarsdoegnstrafik-i-2030.pdf
https://www.randers.dk/media/27937/20-oestbroforbindelsens-aarsdoegnstrafik-i-2030.pdf
https://www.randers.dk/media/27933/15-teknisk-notat-vedr-trafikmodel-ramboell.pdf
https://www.randers.dk/media/27926/4-trafikmodelteknisk-notat-ramboell.pdf


Dertil kommer, at der er andre relevante rapporter, som endnu ikke er lagt op på Randers 
Kommunes hjemmeside: 
 

● Bilag til undersøgelse af nye veje og broer i Randers midtby - Byen Til Vandet screening 
af klimabrolinjer (Rambøll maj 2017) 

● Undersøgelse af nye veje og broer i Randers midtby - Byen Til Vandet beskrivelse af 3 
vejlinjer A F og D (Rambøll september 2017) 

 
Problematikken omkring tilgængeligheden af ovennævnte rapporter er ikke begrænset til den 
igangværende høring om “Infrastrukturplan 2020”, idet disse rapporter også har stor relevans 
for de nu afsluttede høringer om “Ny Havnevej” og “Udviklingsplanen for Flodbyen Randers - 
Byen til Vandet”.  
 
Alle ovennævnte rapporter er udfærdiget lang tid før nogen af de nævnte høringer gik i gang, og 
ved at tilbageholde rapporterne har Randers Kommune frataget byens borgere vigtige og yderst 
relevante informationer, som de kunne have anvendt i forbindelse med høringssvar.  
 
Der er tale om detaljerede fagrapporter, som det tager tid for lægfolk at gennemgå og forstå - og 
disse rapporter er så oplagt relevante, at de burde være fremlagt som en del af 
høringsmaterialet allerede ved starten af de ovennævnte høringer.  
 
Dette stiller det alvorlige spørgsmål til høringsprocesserne forud for byrådets beslutninger vedr. 
punkterne 364 (Endelig valg af linieføring af Havnevejen og Klimabroen) og 365 (Endelig 
vedtagelse af udviklingsplan for Byen til Vandet) på byrådsmødet d. 7. September 2020. 
 
Jeg mener, at der er tale om så grov forsømmelse fra Randers Kommunes side, at det bør 
ugyldiggøre såvel den igangværende høring om “Infrastrukturplan 2020” samt de nu afsluttede 
høringer om “Ny Havnevej” og “Udviklingsplanen for Flodbyen Randers - Byen til Vandet”.  
  
En officiel klage med samme ordlyd som dette høringssvar er dags dato sendt til Randers 
Kommunes borgerrådgivning med henblik på at modtage vejledning omkring, hvordan denne 
klage skal håndteres af myndighederne.  
 
Jeg vedhæfter også en pdf-udgave af dette høringssvar, således at alle hyperlinks m.v. er 
tilgængelige.  
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Møller Kjeldsen 
 

Bjellerup Alle 36 
8930 Randers 
Tlf.: 29891119 
E-mail: peter.kjeldsen.123@gmail.com 


