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Aabenraa som Fremtidens Købstad
Aabenraas byliv samt tiltrækning af studerene, har 

rigtig stor betydning for byens fremtidige planer 

som Fremtidens Købstad. Aabenraa kommune be-

stræber sig på at oprette et Aktivt Campusområde, 

som skal forbinde Aabenraas uddannelsesinstituti-

oner med Aabenraa Svømme og Idrætscenter. Aa-

benraa Svømme og idrætscenter, skal fungere som 

hjertet for det fremtidige campusområde, da an-

lægget igangsætter sin tilføjelse af en miniarena til 

71 mio. kr. i 2014. Området imellem uddannelsesin-

stitutionerne som Aabenraa Statsskole og IBC og 

Idrætsanlægget Aabenraa Svømme og Idrætscen-

ter, er adskilt med Mølle åen. Her skal et plateau 

etableres som fælles socialt mødested på tværs af 

uddannelsesinstitutionerne.

. 

Mølleå Plateau 
Hovedet er højt efter at Aabenraa kommunes by-

planprojekt ”Fremtidens Købstad”, har skabt en 

interesse for en etablering af et Aktivt Campusom-

råde i hjertet af Aabenraa midtby. Interessen for en 

etablering af Campusområdet skyldes forhåbnin-

gerne om et samlet fysisk område som sammen-

kobler Aabenraas kvaliteter og muligheder inden 

for uddannelse og idræt gennem et breddeidræts-

projekt for byens unge. 

Med Multiarena for 71 millioner som 

hjertet for Campusområdet. 

Aabenraa kommune har valgt at investere 71 milli-

oner kr. i at Aabenraa Svømme- og Idrætscenter 

udvides med en multiarena. Dette byggeprojekt 

skal fungere som hjertet af det nye Campus-

område, som skal anvendes af både byens men 

også kommunens uddannelsesinstitutioner o. lign. 

Som hjerte af Campus-området, skal multiarenaen 

udgøre den aktive del af et attraktiv by- og 

landskabsrum med idræt, leg og bevægelse. Ud-

dannelsesinstitutioner som Aabenraa Statsskole, 

International Business College, EUC syd samt 

Brundlund skolen vil være nogle af de mange ud-

dannelsesinstitutioner som vil være i kontakt med 

Aabenraa Svømme og Idrætscenter, og dermed 

have mulighed for at gå på tværs af de forskellige 

aldersgrupper, klasser og/eller studier som de unge 

befinder sig i. 

 

 

Etablering af Plateau 

Som et fælles samlepunkt for unge 

studerende på tværs af uddannelses-

institutionerne inden for Campus-

området og Aabenraas Svømme- og 

Idrætscenter, skal et plateau etable-

res langs mølleåens begge sider.  

Plateauet skal fungere som et socialt 

fælles areal for unge som færdes in-

den for campusområdet. Plateauet 

kan være relevant at inddrage i un-

dervisningen for henholdsvis Biologi, 

Billedkunst o. lign. eftersom at pla-

teauet anlægges langs mølleåen, som 

rummer masser af flora og fauna.  

Som et fælles socialt areal, skal der 

være mulighed for grill som tilegner 

sig udflugter m.m. for evt. besøg fra 

uddannelsesinstitutionerne. Udover 

installering af grill, skal en del af area-

let tildækkes med et sejl, som gør det 

muligt at anvende i alt slags vejr.  

Arealet ligger så centralt i campusom-

rådet, at det muligvis kunne være 

attraktivt for samvær til evt. arran-

gementer for alternative idrætter som 

Yoga, Parkour m.m.   
 

 

 

 
 

Billede 1. Illustration over hvorledes plateauet skal etableres 
langs Mølle åen, og som skal fungere som socialt mødested for 
unge på tværs af uddannelsesinstitutionerne. 
 

 
 

Billede 2. Kort over campus-området, hvor Mølleåen adskiller 
uddannelsesinstitutionerne med Aabenraas Svømme- og Idræts-
center. 

Campus News     
Socialt Miljø 

- Med Hjerne & Hjerte 

 

 

Plateauet  
Vil blive etab-
leret langs 
Mølleåen og 
sammenkob-
les med de 
forhenværen-
de broer over 
åen. 

 

Aabenraa Svømme og idrætscenter 

planlægger miniarena mod 2017.

 

Plateauet skal anvendes både som 

socialt mødested samt inddrages i bio-

logi- og billedkunst undervisningen.

 


