
Aktiv Campus Aabenraa
Velkommen til workshop

Visualisering af Campus Rambla fra Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa



Dagens program

Kl. 9:00 Velkomst 
   - Philip Tietje  Formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Aabenraa Kommune
Kl. 9:10 Projekt Aktiv Campus Aabenraa og Breddeidræt
   - Ane Tarp Hansen Kultur- & Fritidskonsulent Aabenraa Kommune
Kl. 9:25 Fremtidens Aabenraa - planer for byens udvikling
   - Anette Kold   Projektkoordinator Aabenraa Midtby, Aabenraa Kommune
Kl. 9:40 Inspirationsoplæg 1
   - Laura Munch  Lokale og Anlægsfonden
Kl. 10:25 Inspirationsoplæg 2
   - Anne Bøgh Fangel Alexandra Instituttet
Kl. 10:50 Pause: vand og frugt 
Kl. 11:00 Idé-workshop
   - Anne Bøgh Fangel Alexandra Instituttet
Kl. 12:00 Journalistiske tips til forsiden 
   - Bjarne Bentsen Jyske Vestkysten, Aabenraa
Kl. 12:15 Tak for idag 
   



Aktiv Campus og Breddeidræt
v/ Ane Tarp Hansen 
Kultur- & Fritidskonsulent Aabenraa Kommune





















Fremtidens Aabenraa - planer for udvikling
v/ Anette Kold
Projektkoordinator Aabenraa Midtby, Aabenraa Kommune



Udkast til Planstrategi 2011SUND VÆKST

Planstrategi

vækstPlan

Fremtidens købstad

Baggrund



Købstaden skal 
genopfinde sig selv

VæKsTen I DAnMArK sker i de store byer

DeTAILHAnDLen - fald i privatforbruget og 
internethandel

BILIsMen  Bilen giver frihed og der skal være 
plads til den i byerne

KnAPHeDen På ressoUrcer  offentlige be-
sparelser - tænk mulitfunktionelt

KLIMA og energI Attraktivt ved fjord eller å, 
men klimaudfordringer følger

Aabenraa kommunes vision er 
at Aabenraa frem mod 700 års jubilæet i  2035 

skal udvikle sig til at blive en af 
Danmarks mest levende og moderne købstæder



TeAM 1

TeAM 2

TeAM 3

A B C

Forundersøgelser + Temamøder Arkitektkonkurrence

marts 2014oktober 2013siden Februar 2013 maj 2013

Viderebearbejdning 
af vinderforslag

Delprojekter 
detaljeres 

og realiseres

Processen bag
udviklingsplanen



DEN GODE UDVIKLINGSPLAN FOR AABENRAA 
FINDES PÅ TVÆRS AF TRE PROJEKTER



Udviklingsplanen



FREMTIDENS KØBSTAD
Visionen for FreMTIDens KØBsTAD er at den 
skal være:

•	 Fremtidssikret
•	 Fremtidsfokuseret
•	 Fremtidsparat

FREMTIDENS AABENRAA
Visionen for FreMTIDens AABenrAA er at byens 
skal være:

•	 en by med styrket hjerte
•	 et sundhedscentrum i sønderjylland
•	 en moderne og levende købstad

VISIONER FOR FREmTIDEN



Trends og Traditioner 
i Aabenraa

cenTrUM sØnDerJYLLAnD - HoT or noT? 

Traditionerne i Aabneraa favner begreber som 
fællesskab, folkefest og fadøl 

ringridning, dyrskue, kulturhistorie, sproget

Trends kan karakteriseres ved begreberne sund-
hed, bevægelse og social kapital.

Bjergmarathon, idræt for alle, julehjerteby, liga-
håndbold



Vækstkatalysator
en vækstkatalysator for byens udvikling skal for-
stås som noget, der sammenlagt med andre til-
tag igangsætter vækst eller forøger hastigheden 
af vækst og udvikling.

sygehuset fremtidssikrer byen

omdrejningspunktet for denne udviklingsplan er 
at effektuere den potentielle synergi, 
der er mellem udviklingen af sygehuset og 
behovet for at forandre og forny
købstadens identitet. 

Det ’andet’ tiltag:
en særlig indsats i Aabenraa bymidte



sund VæKsT 

sund By 
sundT lIV

du sKAl IKKe Kunne sIge 

 MoJn For AT Bo hér 

  - Men deT hJælPer ;-)

Sundhedscentrum 
Sønderjylland
den redefinerede identitet 

med afsæt i det stedsbundne 
og det tilførte

Det sunde skal fremmes 

Det sønderjyske skal bevares

Udviklingsplanen er med til at sætte 
sundhed i centrum 

- helt ned i den fysiske udvikling af byen

sUnDHeD betragtes som Aabenraas force på lige 
fod med de grønne og blå naturgivne kvaliteter. 



CampusRambla

Klimaboulevard

Handels- & 
Kulturloop

Links på tværs

Fysisk hovedgreb
Tre vigtige drivkræfter 
- centralnerver i delområder

•	 Klimaboulevarden
•	 Handels-	&	Kulturloopet
•	 CampusRamblaen



Klimaboulevard
Mål
At skabe en atraktiv og identitetsskabende 
ankomst og gennemfartsmulighed i Aabenraa

At sikre bymidtens rum og huse mod klimaudfor-
dring, havvandsstigning

At det skal være nemt at krydse boulevarden for 
bløde trafikanter via bred midterrabat

At der ved overgang fra tre, hovedsagelig tvær-
gående, passager etableres mere markante over-
gange for den bløde trafik

At skabe en grøn, og med tiden blå, buffer mod 
havnens arealer

At skabe rum for en omdannelse og fredeliggø-
relse af H.P. Hansens gade

KlIMABouleVArd 
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Slottet

Slottet

Vådområde

BUSTERMINAL

Billetsalg, café

Institution og vand-
kulturhus

Blå lommepark

Nyt “anker”:
TORVEHAL

Store Torv

Madtorvet

FREMTIDIG “ELASTIK”
Sydligste del af gågaden nedtones 
som detailområde, og omdannes til 
boliger - fx ungdomsboliger

Musik og teaterhus

Sønderjyllandshallen

Turistbureau

Kulturhus/Bibliotek

Nyt “anker”: 
KULTURKRYDSET

“Art houses”
i tomme lejemål

“Art houses”

Vandplads

Vandplads

Parkering
Udendørs scene

Udsigtplads

Mutter Stallbohms Plads

Vandplads

Sundhedshus

byplads 
med parkering

gå
ga

de

Plads

Fuglebiotop

Silo-plads

Parkering
Dagligvarehandel

Parkering
Dagligvarehandel

ParkeringSmåbutikker
Detail

Småbutikker
Detail

Evt. overdækket stykke
“Centerstræde”

P
ar

ke
ri
ng

Parkering

Vandløb

Vandløb

Storbutik

Storbutik

Genforeningspladsen

Sport

Sport

KLIMACENTER

Galleri

OPLEVELSES- OG HANDELS-LOOP

Nye funktioner, attraktioner, byrum og storbutik-koncepter i det nye H.P. 
Hansens Strøg “fodrer” gågaden med byliv. 

Handels- og Kulturloop
MåL 
 
At aktivere og skabe liv i bymidten med andre 
publikumsrelaterede funktioner end handel

At skabe rum for et varieret byliv uden for al-
mindlig åbningstid

At give indendøre aktiviteter mulighed for at ind-
tage byrum til udendøre aktiviteter

At skabe rum for lettere fortætning i bymidten

At etablere to stærke anker funktioner henholds-
vis nord og syd (gågade nord + Markedspladsen)



Aktiv campus Aabenraa
MåL
At koble sundhed og læring ved at styrke sammen-
hæng mellem skoler og fritidsfaciliteter

At give uddannelsesenheder mulighed for aktiv læ-
ring

At give byens unge et attraktivt uddannelsesmiljø på 
tværs af uddannelsesretninger

At etablere rum for nye aktiviteter samtidig med at 
dyreskuepladsen fortsat kan fungere til de årlige 
events

At gøre det nemt at vælge en aktiv genvej og at få 
børn og unge til at dyrke mere idræt og bevægelse.

At etablere 3-5 faste, fysiske forbindelser og pladser 
(Aktive spots), der opfordrer til fælles samling, leg, 
læring og bevægelser.

 



Hjerne og hjerte - 3 centrale elementer:
 
1. Multiarena Aabenraa skal udgøre campus-hjertet

Her samles de største faciliteter og centrale 
begivenheder - et centralt og aktivt mødested.
 
2. Uddannelsesenhederne er hjernerne i campus

Uddannelsesenhederne repræsenterer viden, ikke 
mindst viden om sundhed. og hjerner kan fungere 
optimalt, når de forsynes af et stærkt hjerte. 

et netværk af bevægelse og en aktiv campus.

3. Aktive spots – eksisterende og nye

rekreative og aktive rum rundt om i byen 
- del af aktivt netværk

Aktiv Campus Aabenraa



Multiarena Aabenraa
Der er afsat 45 mio til udvidelse af Aabenraa
svømme og Idrætscenter 

realisering 2014 - 2016

Konkurrence fra ultimo februar

Input fra Fremtidens Købstad samt 
beskrivelse af aktiv campus Aabenraa

Her vil Adepts overordnede disponering 
af arealerne omkring campus og den 
grønne kile indgå som grundlag 



Realisering - baggrund - nyhedsmails
ALLE oPLæg FRA I  DAg KoMMER ogSå DERIND



5 temaer der skal udfoldes
I er inddelt i grupper - Hver klasse har en gruppe til hvert af de fem temaer 
- I dag skal i arbejde med både det tema i er tildelt og et af de andre temaer...

•	 socIALe MØDesTeDer  - i Aktiv campus Aabenraa - hvor hænge man ud? og 
HVORDAN hænger man ud? hvordan kunne en fedt mødested være?

•	 FrA A TIL B - aktive forbindelser - hvordan kan man nemt være lidt mere aktiv når 
nu man nu alligevel skal bevæge sig fra A til B?

•	 AKTIVe sPoTs - hvis man skulle forestille sig nogle afgrænsede aktiviteter hvor 
man kunne være ekstra aktiv... hvad skulle det så være og hvor skulle de være ? 

•	 DIgITAL cAMPUs - hvordan mødes man digitalt i Aktiv campus Aabenraa? kan 
campus interagere med kendte sociale netværk?

•	 AKTIV UnDerVIsnIng - hvilke aktivitere eller steder skal der til for at skoler, lærer 
og elever kan bruge Aktiv campus som del af skoledagen og undervisningen?



opgaven !
I er nu i Fremtidens Aabenraa - Aktiv campus er en realitet! - det er blevet til virkelighed 
- og så er der selvfølgelig en campus avis - som til den tid nok kun er digital :-)

Jeres oPgAVe eFTer I DAg :  I skal lave  en ForsIDe TIL cAMPUs news!

I Får 
•	 en gruppe
•	 et tema
•	 en skabelon til en avisforside (en forside pr. gruppe)
•	 3 inspirationsoplæg
•	 en idé-workshop
•	 7 arbejdsdage til aflevering (Afleveres som pdf i mail til atha@aabenraa.dk senest 9. april 

2014 kl. 12 - angiv klasse, skole, navne på gruppedeltagere og emne)

resULTATeT 
20-30 fede avisforsider der med tekst og billeder fortæller hvordan det er 
i Aktiv campus Aabenraa  - printes og udstilles flere steder i byen!

Til hver af de 5 temaer kåres en vindergruppe! 
 

TænK oVer PræsenTATIon 

TIL HVIs I VInDer



Skabelon

DeTTe LIgger FAsT: 
•	 Titel på avisen
•	 Den orange farve 
•	 skriftstørrelser
•	 4 spalter
•	 rubrikstørrelser øverst 

på siden
•	 Der skal være en        

’hovedartikel’

DeTTe KAn VArIere:
•	 Artikellængder
•	 Antal reklamer
•	 Antal illustrationer

•	 Husk at rette formalia - 
gruppe, klasse og skole

 

 

 

 
                   TORSDAG 24-04-14 

  TEMA  -  Gruppe og klasse - skole – UGE 17 CAMPUSNEWS.DK 

 
 
 

 

 

  
 

 

OVERSKRIFT  
Fdkaldjfaldkfjjkljakdlfjafdjæjklæjjkaljdfljasdfjjklæjadl
fj jkaldjaklfdjalæf jkasdjfalsdæjf kaldfjsaj jakdlfj asfj 
kaldsj flas f jakfdla jsfk  kfjd asdfkalsfj akjfdl asjfla kas 
jdf jkasdf j jaksdf jj aksdlf j jakldsf jzj dflj alfdæ afk 
jakfd j afdkl  
J kafdjaælksf  ajfkdl asjfdæ kla fjlkaæsf ja fkldæ 
jflkæa sjf afkj lkaæjf dlaæ  akjf dæsjfaæs jaklf jdslækf 
a ajklf jdlskf j jaksldfjklafd ajfdkl asæfj  akfj ælsajfd 
dksafj æasfjk safdklasj  ajfkl dsjfjas flks dkjaflk ldj  jj  
jadslfjdslk fjl sjafdsalu ewoij l<jv kldjfa æfjasldæ 
fejrhe nsafsdfkdsjflsdaj læsad jroi ujelajfldsaf kalfjd 
lsjkjdfewoirulsjlkjalæj  lkajfdlsdajf   kldfj aldfjk fjlsj 
fkjdla rfldsjf ldsa kjldsjf lajf oiel ajf dskjalfj dsfjl slfj 
askfj sldf ujgl lkjfasæjfeoi. Xdl jdfdaslfjflasj fgiolagj 
lkzdg jgjsdfslsier sljf alkdfj dsjf  sdfka dlf  skfd la er k 
fkdjlaer  en kdalfj  adk uafld j bnlkfaj sdfkl kl jasjf  

afkla fjkdlsj f alaas f jfsj fsdl  akjasjdsl fd 
fajadsjldsfjfdkfd fa afjfjdsj fdsj fa fajafdsjfdsljdfsj 
fdsjfa fadj  fflafdsjfds fdjfldfa afj fdasl fdsajfdsa 
fdsajlfads fjglfilgæg jgaæj fjaf jjææ safjasdf jasf 
jawfje  orujfalsdjsdoirelwajtaæljæj af ajerea fjlsf 
jnfaæ dfklajeræjfaælj dsf h j fnaækjgnæahfjk aj afælj 
dsafæljæo fjæ fasd dasj æafs asdfæ sad fjædslfj dsa 
jdsjf fdaæa fdæs jfladæf æasdf   efj asdæf asælfj jeja 
fjfeiao fasæ fa fdj krejøaaf dalsfj ljs jeje ej l sdkd rjer 
laes fæasfiljg døj esjhrljdsdl dsafj fdle ri fdklds lsaf 
lfjdle ler ksafj ffjsl areler a rlek rja fa fdklearl akj 
asfkddl aderj a alfdkdlfei alf dkfleiera æ aflldtiear 
earfealagf aldti areal w gla diat rekatalk alfaierlae 
jfaa fleifa jrf  za adkadler aejr fka llaf kaker eajlak ka 
rkearl ajr    akrfekr aer j kalalr ker ja a lar ekra er a 
rfkerjajrojfl alarfe klr ja op jalerj oeajlmf l mfd mflkl . 

kljol jlasdf j lafi dflj af  lkaf fil joelr kdflsd f jer olj erlj 
oflam fielmreojfralf oaerj flajofj erjfioja jfaj 
aoæfjsdal faols jdfeawlf jsdof jeals foasjr efankr 
moeralfmofl mgom m fgfd j afdl afjio ldel  afkjm 
oemle afl eom oef alaf moefme a era jeroam asldkf 
meaor m   skfeor ml  als erio e akdfoe roela  
ekrjeaore l afieo aele  aieles mes el eilg ejje rle reko  
aekrekroele rmoefmooe felm roemlrem reija fle 
jfieojrelam feo armeorefir e ejajrke aot a 
rekkroelareuaæj g-rjofae al reojeaor faafjoerla gnæ 
eærjekoafmla iela jarbelfi feaerjerk . afn of moek 
alnelafj ajfielr ajirfoke aal jrieokla jreo amlmo a 
jeirjal eoeikeakl fjfjeorfke,kdlkl eir erjeor ajfeorf 
elajfoel fa 
Fdkaldjfaldkfjjkljakdlfjafdjæjklæjjkaljdfljasdfjjklæjadl
fj jkaldjaklfdjalæf jkasdjfalsdæjf kaldfjsaj jakdlfj asfj 

kaldsj flas f jakfdla jsfk  kfjd asdfkalsfj akjfdl asjfla kas 
jdf jkasdf j jaksdf jj aksdlf j jakldsf jzj dflj alfdæ afk 
jakfd j afdkl  
J kafdjaælksf  ajfkdl asjfdæ kla fjlkaæsf ja fkldæ 
jflkæa sjf afkj lkaæjf dlaæ  akjf dæsjfaæs jaklf jdslækf 
a ajklf jdlskf j jaksldfjklafd ajfdkl asæfj  akfj ælsajfd 
dksafj æasfjk safdklasj  ajfkl dsjfjas flks dkjaflk ldj  jj  
jadslfjdslk fjl sjafdsalu ewoij l<jv kldjfa æfjasldæ 
fejrhe nsafsdfkdsjflsdaj læsad jroi ujelajfldsaf kalfjd 
lsjkjdfewoirulsjlkjalæj  lkajfdlsdajf   kldfj aldfjk fjlsj 
fkjdla rfldsjf ldsa kjldsjf lajf oiel ajf dskjalfj dsfjl slfj 
askfj sldf ujgl lkjfasæjfeoi. Xdl jdfdaslfjflasj fgiolagj 
lkzdg jgjsdfslsier sljf alkdfj dsjf  sdfka dlf  skfd la er k 
fkdjlaer  en kdalfj  adk uafld j bnlkfaj sdfkl kl jasjf  
afkla fjkdlsj f alaas f jfsj fsdl   

 

OVERSKRIFT  
Fdkaldjfaldkfjjkljakdlfjafdjæjklæjjkaljdfljasdfjjklæjadl
fj jkaldjaklfdjalæf jkasdjfalsdæjf kaldfjsaj jakdlfj asfj 
kaldsj flas f jakfdla jsfk  kfjd asdfkalsfj akjfdl asjfla kas 
jdf jkasdf j jaksdf jj aksdlf j jakldsf jzj dflj alfdæ afk 
jakfd j afdkl  
J kafdjaælksf  ajfkdl asjfdæ kla fjlkaæsf ja fkldæ 
jflkæa sjf afkj lkaæjf dlaæ  akjf dæsjfaæs jaklf jdslækf 
a ajklf jdlskf j jaksldfjklafd ajfdkl asæfj  akfj ælsajfd 
dksafj æasfjk safdklasj  ajfkl dsjfjas flks dkjaflk ldj  jj  
jadslfjdslk fjl sjafdsalu ewoij l<jv kldjfa æfjasldæ 
fejrhe nsafsdfkdsjflsdaj læsad jroi ujelajfldsaf kalfjd 
lsjkjdfewoirulsjlkjalæj  lkajfdlsdajf   kldfj aldfjk fjlsj 
fkjdla rfldsjf ldsa kjldsjf lajf oiel ajf dskjalfj dsfjl slfj 
askfj sldf ujgl lkjfasæjfeoi. Xdl jdfdaslfjflasj fgiolagj 
lkzdg jgjsdfslsier sljf alkdfj dsjf  sdfka dlf  skfd la er k 
fkdjlaer  en kdalfj  adk uafld j bnlkfaj sdfkl kl jasjf  
afkla fjkdlsj f alaas f jfsj fsdl  akjasjdsl fd 
fajadsjldsfjfdkfd fa afjfjdsj fdsj fa fajafdsjfdsljdfsj 
fdsjfa fadj  fflafdsjfds fdjfldfa afj fdasl fdsajfdsa 
fdsajlfads fjglfilgæg jgaæj fjaf jjææ safjasdf jasf 
jawfje  orujfalsdjsdoirelwajtaæljæj af ajerea fjlsf 
jnfaæ dfklajeræjfaælj dsf h j fnaækjgnæahfjk aj afælj 
dsafæljæo fjæ fasd dasj æafs asdfæ sad fjædslfj dsa 
jdsjf fdaæa fdæs jfladæf æasdf   efj asdæf asælfj jeja 
fjfeiao fasæ fa fdj krejøaaf dalsfj ljs jeje ej l sdkd rjer 
laes fæasfiljg døj esjhrljdsdl dsafj fdle ri fdklds lsaf 
lfjdle ler ksafj ffjsl areler a rlek rja fa fdklearl akj 
asfkddl aderj a alfdkdlfei alf dkfleiera æ aflldtiear 

earfealagf aldti areal w gla diat rekatalk alfaierlae 
jfaa fleifa jrf  za adkadler aejr fka llaf kaker eajlak ka 
rkearl ajr    akrfekr aer j kalalr ker ja a lar ekra er a 
rfkerjajrojfl alarfe klr ja op jalerj oeajlmf l mfd mflkl . 
kljol jlasdf j lafi dflj af  lkaf fil joelr kdflsd f jer olj erlj 
oflam fielmreojfralf oaerj flajofj erjfioja jfaj 
aoæfjsdal faols jdfeawlf jsdof jeals foasjr efankr 
moeralfmofl mgom m fgfd j afdl afjio ldel  afkjm 
oemle afl eom oef alaf moefme a era jeroam asldkf 
meaor m   skfeor ml  als erio e akdfoe roela  
ekrjeaore l afieo aele  aieles mes el eilg ejje rle reko  
aekrekroele rmoefmooe felm roemlrem reija fle 
jfieojrelam feo armeorefir e ejajrke aot a 
rekkroelareuaæj g-rjofae al reojeaor faafjoerla gnæ 
eærjekoafmla iela jarbelfi feaerjerk . afn of moek 
alnelafj ajfielr ajirfoke aal jrieokla jreo amlmo a 
jeirjal eoeikeakl fjfjeorfke,kdlkl eir erjeor ajfeorf 
elajfoel fa 
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fj jkaldjaklfdjalæf jkasdjfalsdæjf kaldfjsaj jakdlfj asfj 
kaldsj flas f jakfdla jsfk  kfjd asdfkalsfj akjfdl asjfla kas 
jdf jkasdf j jaksdf jj aksdlf j jakldsf jzj dflj alfdæ afk 
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J kafdjaælksf  ajfkdl asjfdæ kla fjlkaæsf ja fkldæ 
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a ajklf jdlskf j jaksldfjklafd ajfdkl asæfj  akfj ælsajfd 
dksafj æasfjk safdklasj  ajfkl dsjfjas flks dkjaflk ldj  jj  
jadslfjdslk fjl sjafdsalu ewoij l<jv kldjfa æfjasldæ 

 

Campus News     Indsæt logo/ 
slogan eller andet 

Billede, billede med tekst eller tekst 

Jskdflasjf asdkfj æasdf alksdfjs  adsfjklsa 
djfklasjfdl jaskldf  akfdljlsfjd  ajdsfkljsakldf 
jadfskjsaælfj fjakslfd jklsajf dlksajf dlksjadfasdfj 
lksadfj læsadjf lajs df asjfdljsa flksazjdflk 
jasfljdslaæjf 

 

OVERSKRIFT  - side 4-6 
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Billede, billede med tekst eller tekst 

Jskdflasjf asdkfj æasdf alksdfjs  adsfjklsa 
djfklasjfdl jaskldf  akfdljlsfjd  ajdsfkljsakldf 
jadfskjsaælfj fjakslfd jklsajf dlksajf dlksjadfasdfj 
lksadfj læsadjf lajs df asjfdljsa flksazjdflk 
jasfljdslaæjf 
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Dagens program

Kl. 9:00 Velkomst 
   - Philip Tietje  Formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Aabenraa Kommune
Kl. 9:10 Projekt Aktiv Campus Aabenraa og Breddeidræt
   - Ane Tarp Hansen Kultur- & Fritidskonsulent Aabenraa Kommune
Kl. 9:25 Fremtidens Aabenraa - planer for byens udvikling
   - Anette Kold   Projektkoordinator Aabenraa Midtby, Aabenraa Kommune
Kl. 9:40 Inspirationsoplæg 1
   - Laura Munch  Lokale og Anlægsfonden
Kl. 10:25 Inspirationsoplæg 2
   - Anne Bøgh Fangel Alexandra Instituttet
Kl. 10:50 Pause: vand og frugt 
Kl. 11:00 Idé-workshop
   - Anne Bøgh Fangel Alexandra Instituttet
Kl. 12:00 Journalistiske tips til forsiden 
   - Bjarne Bentsen Jyske Vestkysten, Aabenraa
Kl. 12:15 Tak for idag 
   


