
Velkommen til Stormøde 
10. november 2015

områdefornyelse SYD



Program for aftenen
 

19.00 - 19.10    Velkomst  
     v/ Philip Tietje, Formand for Vækst og Udviklingsudvalget

19.10 - 19.45 Gennemgang af delprojekterne 
     i områdefornyelse SYD
     v/ Anette Kold, Programleder - Fremtidens Aabenraa

19.45 - 20.15 Pause - inkl. kaffe/te og ”summen”

20.15 - 21.00 Spørgsmål og kommentarer fra salen

21.00 - 21.15 Hvad er det næste der sker? 
     Den videre proces for områdefornyelsen
     v/ Anette Kold, Programleder - Fremtidens Aabenraa

21.15 - 21.30 tak for i aften
     v/ Philip Tietje, Formand for Vækst og Udviklingsudvalget



v/ Philip tietje, Formand for Vækst og Udviklingsudvalget

Velkommen



v/ Anette kold, Programleder - Fremtidens Aabenraa

GennemGAnG AF DelProjekterne 
i områDeFornYelSe SYD



AABENRAA MIDTBY
OMRÅDEFORNYELSE

DISPOSITIONSFORSLAG Á 5. NOVEMBER 2015

AABENRAA KOMMUNE I SAMARBEJDE MED ADEPT - TOPOTEK1 - ATKINS



områdefornyelse SYD

Samlet budget 51. mio. kr.
inkl. 5 mio. kr. fra staten

Tidsramme på 5 år 
med start fra juni 2014

Skal bidrage til realisering 
af udviklingsplanen for 
Fremtidens Aabenraa

Vestergade

OVergang  
MølleMærsk

stOretOrV

søndertOrV

søndergade

skibbrOgade

rådhusgade

Maden sYd



Fremtidens Aabenraa er en del af en 
vækstdagordenen, som handler om 
at gøre kommunen kendt og attrativ, 
med fokus på at:

• Vi skaber sundhed og læring

• Vi har vilje til virksomhed

Sundhed ned i byudviklingen

AARHUS

ESBJERG KOLDING

SØNDERBORG

FLENSBORG

ODENSE

KØBENHAVN

AABENRAA



CampusRambla

Klimaboulevard

Handels- & 
Kulturloop

Links på tværs

Fremtidens Aabenraa
• Klimaboulevarden
• Handels- & Kulturloopet
• CampusRamblaen

De er drivkræfter i hver sit vigtige delom-
råde i Aabenraa bymidte. Hver især er de 
forløb, som skal booste de delområder, 
de befinder sig i. Passager på tværs af 
byen binder drivkræfterne sammen.
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Udviklingsplanen er grund-
laget for et konstant og 
langsigtet fokus på udvik-
ling af Aabenraa.

Hver brik i byen skal kunne 
udvikle sig selvstændigt, 
når muligheden byder sig. 

Og samtidig skal hver brik i 
det lange løb passe ind i et 
samlet billede.

realiseringen sker i etaper



tilbage til områdefornyelse SYD

Vestergade

OVergang  
MølleMærsk

stOretOrV

søndertOrV

søndergade

skibbrOgade

rådhusgade

Maden sYdGader udpeget ved vedtagelse 
af Program for områdefornyelse 
SYD. 

Programmet blev vedtaget i 2014 
af Byrådet

Projektet skal udføres inden som-
meren 2019

Men allerede i 2016 og 2017 for-
ventes væsentlige delprojekter at 
være færdige.



2012 2014

2014

Borger-
input

Borger-
input

Borger-
input

Det bliver til virkelighed
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tillæg i jyske Vestkysten i september

Der vil komme byggepladser flere steder i byen på én gang 

Vi går vidt for at tage hensyn og koordinere
Vi forsøger at planlægge klogt - og er vi ikke kloge nok så gi’ et hint!
Vi tænker på renovation, redningskøretøjer, handlende .....m.fl.
Vi er desværre ikke herre over vejret - eller arkæologien :-)

til gavn for by og kommune - det bliver Så godt når vi er færdige!



fremtidensaabenraa.dk

Find fakta - opdateres løbende 

Følg med - via nyhedsmails

Fang os - kontaktpersoner
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Høring 10. november til 24. november

Stormøde

Cafémøder

Bemærkninger
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Borger-
input
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Dispositionsforslaget beskriver hvordan de i programmet 
udpegede delprojekter kan omdannes med henblik på at 
løfte kvalitetsniveau, oplevelsesværdi og anvendelighed 
af de pågældende gader, torve og pladser.

Dispositionsforslaget har fokus på indretning, anvendelse, 
design og materialer. Forslaget beskriver ikke økonomi, 
myndighedsbehandling og rækkefølge for anlæg. Disse 
emner vil blive adresseret senere i et mere detaljeret pro-
jektforslag.

Dispositionsforslaget
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udpegede delprojekter kan omdannes med henblik på at 
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Dispositionsforslaget har fokus på indretning, anvendelse, 
design og materialer. Forslaget beskriver ikke økonomi, 
myndighedsbehandling og rækkefølge for anlæg. Disse 
emner vil blive adresseret senere i et mere detaljeret pro-
jektforslag.

Dispositionsforslaget

Parkerings strategi
Arbejdet kan bl.a. indeholde:

• Strategi for parkering i midtbyen som helhed bl.a.  uddannelsesområder og events  

• Strategi for synliggørelse af eksisterende p-pladser 

• Strategi for dobbelt-udnyttelse af p-pladser 

• Opgørelse og analyse af eksisterende p-forhold 

• Anvise fremtidige potentielle parkeringsarealer



Dispositionsforslaget

Aabenraa bymidte skal i fremtiden opleves som en moderne by, præ-
get af sin stærke historie, sammenhængende gaderum og karakter-
fulde pladser, som inviterer til forskelligartet brug til gavn for alle by-

ens borgere og besøgende

AABENRAAS EKSISTERENDE BYRUMSKARAKTER, MED DE BRO-
STENSBELAGTE GADER OG FORTORVE MED GULE TEGL, FOR-

LÆNGES IND I PROJEKTOMRÅDET, SÅ DET FORBINDES MED DEN 
OMKRINGLIGGENDE KONTEKST

FOR AT SKABE NYE OPLEVELSER I AABENRAA MIDTBY, TILFØRES 
PLADSERNE OG UDVALGTE GADESTRÆK, EN SPECIEL KARAKTER 

OG PROGRAMMERING, SOM SKILLER SIG MARKANT UD NÅR 
MAN ENTRERER BYRUMMET
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Den historiske og den nye by

OVERORDNET LÆSNING AF BYEN - DET HISTORISKE OG DET NYE

DIAGRAM OVER PROJEKTETS INTENTION - SAMMENBINDING AF 
BYENS GADER OG PLADSER, SAMT NYE UNIKKE PLADSER

DIAGRAM VISENDE SKELLET MELLEM DEN HISTORISKE BY OG 
DEN OMKRINGLIGGENDE, NYERE BY

HISTORISK BYKERNE

NYERE BYMÆSSIGHED

NYERE BYMÆSSIGHED

Projektet tager afsæt i en overordnet læsning 
af byen. Aabenraa midtby besidder flere 
bymæssige karakterer og projektomådet som 
er defineret i dette forslag strækker sig både 
over den historiske bykerne og den 
omkringliggende, blandede bymæssighed af 
nyere dato.  

Projektet forholder sig derfor forskelligt til disse 
to bykarakterer og forsøger på samme tid at 
skabe sammenhæng med et udvalg af 
gennemgående løsninger.
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Diagram visende skellet mellem den historiske 
by og den omkringliggende nyere by



Fremme fortællingen af den 
historiske bymidte

+

Tilføje nye moderne byrum i de ny-
ere dele af bymidten

RESPEKT FOR AABENRAAS KARAKTERFULDE, HISTORISKE 
BYKERNE

NYE LEGENDE TILTAG KAN TILFØJES UDENFOR DEN HISTORISKE 
BY
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med områdefornyelsen vil vi:



Gaderne



NYT GADEPROFIL OG BELÆGNINGSKONCEPT

GRANIT GRANIT

GUL TEGL

GUL TEGL

GUL TEGL

GUL TEGL

Byens eksisterende karakter styrkes gennem 
videreførslen af den gule tegl og den grå 
granit. De bearbejdede gader og pladser 
udføres i ét niveau som ’shared space’. Hermed 
opnåes et nyt gadeprofil som muliggør bedre 
tilgængelighed i byen. 

Den gule tegl vil i fremtiden danne kant mod 
byens facader og fungere som markering af 
bevægelses- og opholdzoner for bløde 
trafikanter. Teglen følger facadernes frem- og 
tilbagespring og bibringer en ny dynamik til 
gaderne. Granitten løber centralt i gader og på 
pladser og skaber sammenhæng til den 
omkringliggende kontekst og skaber et 
sammenhængende gågadeforløb i forlængelse 
af Storegade.

AABENRAAS EKSISTERENDE GULE TEGL AABENRAAS EKSISTERENDE GRANITBELÆGNING FORLÆNGES IND I PROJEKTOMRÅDET

I de kommende faser vil der blive arbejdet med 
udførslen af belægningen og dens detaljering i 
mødet med de omkringliggende gaderum, 
samt overgangene mellem de forskellige 
materialer. 

Det ønskes at videreføre det eksisterende 
udtryk, men derudover tilføre en elegant og 
skarp detaljering ved hjælp af linjedræn og 
stålprofiler i overgangene mellem granit og 
tegl.
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Nyt gadeprofil 
- med kendte materialer

Aabenraas eksisterende 
gule tegl

Aabenraas eksisterende 
granit belægning

Forlænges ind i 
projektområderne



Nyt gadeprofil 
- med kendte materialer

VED OMLÆGNINGEN AF GADERNES BELÆGNINGER UDLIGNES 
NIVEAUFORSKELLEN MELLEM FORTORV OG KØREVEJ. PÅ DEN 

MÅDE SKABES DER ET BEDRE TILGÆNGELIGT MILJØ FOR GÅENDE  
I BYEN.

EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD

13OMRÅDEFORNYELSE I AABENRAA MIDTBY

eksisterende forhold Fremtidige forhold



MATERIALEREFERENCER

EKSEMPEL PÅ KANTPROFIL VED MØDE MELLEM 
GRANIT OG ANDEN STENBELÆGNING
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materiale referencer

EKSEMPEL PÅ LINJEDRÆN I GRANITBELÆGNING
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eksempel på kantprofil eksempel på linjedræn i 
granitbelægning
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Princip for belægning



BELYSNING I DET HISTORISKE KVARTER

DEN FACADEHÆNGTE LAMP SOM IDAG HÆNGER FLERE STEDER I BYEN KAN 
GENFORTOLKES OG PLACERES EFTER BEHOV I MIDTBYENS SMALLE GADER

DEN FACADEHÆNGTE LAMPE AF DEN LOKAL ARKITEKT OLE WEILE 
KAN EVENTUELT GENFORTOLKES I EN MINDRE UDGAVE OG I EN 

ANDEN FARVE

BEPLANTING I DEN GAMLE BYDEL, EKSEMPELVIS RÅDHUSGADE OG SØN-
DERTORV, KAN OPLYSES MED DISKRETE SPOTS

SPOTS PLACERET I UDVALGTE TRÆER  OG I STORE-
TORVS PARASOLLER

Belysing i gader og på pladser er vigtigt både 
for byrummenes æstetiske helhed, 
byrummenes funktion og et tryghedsskabende 
element. Belysningsstrategien for 
projektområdet fokusere på at forholde sig til 
byens gamle bydel, ved at tage udgangspunkt i 
områdets historiske armature, samt at 
fremhæve vigtige elementer i de nyere dele af 
projektområdet, såsom legebakken på Maden 
og Vestergade Vest ved hjælp af mere moderne 
løsninger. De endelige armature vil blive 
udvalgt i projektforslaget i samarbejde med 
Aabenraa Kommune.
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Belysning i bymidten



Pladser



Plan 1:500
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trærække
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rådhusgade
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rådhusgade

Rådhusgade er i udviklingspla-
nen udpeget som et af de vigtig-
ste steder, der viser byens ansigt 
udadtil både til besøgende, men 
også til byens borgere.

Både i forbindelse med udviklings-
planen ”Fremtidens Aabenraa” og 
ved flere borgermøder er Rådhus-
gade blevet udpeget som et sted, 
hvor en indsats bør prioriteres.



Plan 1:500
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rådhusgade
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rådhusgade - visualisering
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Søndergade og Søndertorv
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Søndergade og Søndertorv

Søndergade er meget slidt i be-
lægningen og hænger ikke visuelt 
sammen med Storetorv og Slots-
gade. Søndergade og Søndertorv 
har ved flere borgermøder væ-
ret omtalt som nedslidte og ikke 
i sammenhæng med de ”pæne” 
gader. Derfor bør Søndertorv og 
Søndergade opgraderes.



ophold og træer

zone til udeservering
p

p

p

p

p

zone til udeservering

Plan 1:500
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Søndergade og Søndertorv
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Søndertorv - visualisering



Storetorv

vand/scene

zone til udeservering

zone til udeservering

multifunktionel fl ade

Plan 1:500
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Storetorv

vand/scene

zone til udeservering

zone til udeservering

multifunktionel fl ade

Plan 1:500
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Storetorv er en vigtig plads i 
Aabenraa midtby. Med sin cen-
trale placering og kapacitet, dan-
ner dette byrum ramme om man-
ge vigtige arrangementer i byen. 
Pladsen besidder i dag en kvalitet 
med sin åbne karakter, hvor både 
julemarked og koncerter kan ud-
spille sig, men pladsens funktion 
som multianvendelig plads kan 
opgraderes betragteligt.



Storetorv

vand/scene

zone til udeservering

zone til udeservering

multifunktionel fl ade

Plan 1:500
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Fleksibelt torv

STORETORV - FUNKTIONSSCENARIER

FUNKTIONSSCENARIE 3
Pladsen er møbleret med et stort antal stole til et større arangement

FUNKTIONSSCENARIE 2
Pladsen danner rammen for det ugentlige marked. Boderne er alle placeret på det 

nye sorte tæppe

FUNKTIONSSCENARIE 1
Dagligdagsscenariet. 
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Dagligdagsscenarie Pladsen danner rammen for 
det ugentlige marked. Bo-

derne er alle placeret på det 
nye sorte tæppe

Pladsen er møbleret med et 
stort antal stole til et større 

arrangement



FORSKELLIGE ANVENDELSESMULIGHEDER
Pladsen kan med sine parasoller med integreret belysning og nye fritstående stole, 

omdannes til forskellige behov hen over året

DEMONTERBAR PARASOL
Storetorv får et let genkendeligt torv gennem sine nye markante parasoller 

som både fungerer som overdækning og belysning. 
På den måde kan der skabes nye små opholdsrum på den store plads.
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Fleksibelt torv



75 m

50 m4,5 m 5 m4 m 11,5 m

STORETORV

Storetorv er en vigtig plads i Aabenraa midtby. 
Med sin centrale placering og kapacitet, 
danner dette byrum ramme om mange vigtige 
arrangementer i byen. Pladsen besidder i dag 
en kvalitet med sin åbne karakter, hvor både 
julemarked og koncerter kan udspille sig, men 
pladsens funktion som multianvendelig plads 
kan opgraderes betragteligt. 

Storetorvs historie vidner om at det var her 
byens marked blev afholdt. Det foreslås at 
Storetorvs historiske rolle i byen genoplives, så 
det i fremtiden er her den ugentlige 
markedsdag afholdes. På den måde trækkes 
der også flere besøgende ind centralt i byen, til 
gavn for de omkringliggende butikker og 
spisesteder.

Nærværende projekt forslår at pladsen udføres 
som et gulv i ét niveau for at øge pladsens 

Snit  1:200

Sort tegl
Sort tegl

Multifunktionel scene
Granit U.servering

gul tegl

Reference på parasol Reference på fl eksibelt vandelement

fleksibiltet. Pladsens åbne eventflade markeres 
som et stort multifunktionelt ”tæppe” i mørk 
tegl. På den mørke flade placeres et nyt 
cirkulært vandelement, som ved koncerter kan 
slukkes så der dannes et tørt podie hvor der før 
var vand. 

Sammen med det nye scene/vand-element 
introduceres pladsens nye parasoller, som både 
kan fungere som overdækninger udvalgte 
steder på pladsen og karakterfuldt lysarmatur, 
da belysning intergreres i parasollen. Hvis man 
har behov for en flade uden overdækning, kan 
parasollerne klappes ned eller demonteres 
midlertidigt. 

Omkring på pladsen placeres Aabenraas nye 
bystol - en fritstående stol i grå nuancer, som 
let kan flyttes rundt på pladsen efter behov.
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STORETORV - VISUALISERING
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Storetorv - visualisering
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Storetorv - visualisering



Skibbrogade øst

parkeringsfl ade 16 pl.

Granit.

Granit.

Tegl

Tegl

Plan 1:500
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Skibbrogade øst

parkeringsfl ade 16 pl.

Granit.

Granit.
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Skibbrogade og Vestergade udgør 
tilsammen en af de udpegede øst/
vest gående passager, der beskri-
ves i udviklingsplanen. Passagen 
er et vigtigt bindeled mellem den 
grønne kile mod vest, campusom-
rådet og ind til den sydlige del af 
H.P. Hanssens gade som i frem-
tiden forventes fredeliggjort og 
hvor strandpromenaden også i 
fremtiden forventes tilknyttet.



Skibbrogade øst

parkeringsfl ade 16 pl.

Granit.

Granit.

Tegl

Tegl

Plan 1:500
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Vestergade vest

ophold og beplantnig
ophold og beplantnig

mulig udformning af be-
lægninger i mødet med 

den gamle by.

fri passage til parkering
mulig markering mod 
campus

Plan 1:500
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maden



MADENS POTENTIALER
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OPLEVELSE AF GRØN
OG AKTIV BYMIDTE
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FREDELIGGJORT OG 
GRØN H.P. HANSSENS 
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PARKERINGSPLADSEN PÅ MADEN

ANKOMST IDAG FRA MADEN MOD MIDTBYEN

FØRSTEHÅNDSINDTRYK
MADEN GØRES TIL ET MEGET SYNLIGT STED VED 

ANKOMSTEN TIL AABENRAA MIDTBY

NYT IKON
NY MULIGHED FOR AT KOMMUNIKERE VISIONEN OM EN 
BY MED FOKUS SUNDHED OG BEVÆGELSE GENNEM EN 
AMBITIØS OG HELHEDSORIENTERET HÅNDTERING AF 

MADEN

FREMTIDIGE ANKOMSTFORHOLD

Når man i dag ankommer til Aabenraa midtby 
er førstehåndsindtrykket et stort asfalteret
p-areal inden man ad Rådhusgade bevæger sig 
op imod det gamle Rådhus. P-arealet huser
idag et marked om lørdagen og et par årlige 
events, men størstedelen af tiden fremstår 
arealet som en halvtom asfaltfl ade og ikke som 
det positive ansigt mod nye besøgende, som 
arialet har potentialet til.

Aabenraa Kommune er sundhedscentrum i 
Sønderjylland og fokuserer på at skabe 
Sund vækst. Et vigtigt budskab i kommunens 
vækstplan er at skabe sundhed og læring. 
Kommunen ønsker at byudviklingen støtter 
op om sundhed, bevægelse og nye miljøer for 
unge.  

I udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa er
den sydlige del af maden et vigtigt ankerpunkt 
i handels- & kulturloopet.

Ved fl ere borgermøder er der peget på Mdette 
areal som et meget vigtigt sted i byen. Det er 
her man får førstehåndsindtryk af Aabenraa 
midtby. 

Den sydlige del af Maden er en af de delprojek-
ter i områdefornyelsen som løsriver sig fra den 
historiske bykerne. Her er mulighed for at lave 
et særligt vartegn, et slags by ikon, som kan 
hilse velkommen til midtbyen i fremtiden.

Der er, som det fremgår af næste side, fl ere 
muligheder for arealets fremtidige funktion. 
Her præsenteres på de næste sider et sund-
hedsikon. 

En hævet park  som i sammenhæng med 
genforeningshaven og multibanen fokuserer 
på at synliggøre byens fokus på sundhed og 
bevægelse, samt giver byen en ny spændende 
destination.

Forbindelsespunkter 
til bymidten som 
synliggøres og 
forbedres

Trafi kalt loop

Gasværksvej

Madens 
placering ift 
ankomsten

Oplevelse af 
grøn og aktiv 
bymidte

Fredeliggjort 
og grøn 
H.P.Hansens 
Gade med 
plads til leg 
og bevægelse
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maden syd
- i dag



maden syd
- i fremtiden

Fremtidige ankomstforhold Førstehåndsindtryk.
Maden gøres til et meget 

synligt sted ved ankomst til 
Aabenraa midtby

nyt ikon.
ny mulighed for at kommuni-
kere visionen om en by med 
fokus på sundhed og bevæ-

gelse gennem ambitiøs og hel-
hedsorienteret håndtering af 

Maden



PARKERINGSPLADS?

BEBYGGELSE?

NY PLADS?

NYT IKON FOR SUNDHED OG BEVÆGELSE?
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PARKERINGSPLADS?

BEBYGGELSE?

NY PLADS?

NYT IKON FOR SUNDHED OG BEVÆGELSE?
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Parkeringsplads?

Bygning? ikon for sundhed og bevægelse?

ny plads?

maden syd
- muligheder



Aabenraa Kommune er sundhedscentrum i Søn-
derjylland og fokuserer på at skabe Sund vækst. 

et vigtigt budskab i kommunens vækstplan er 
at skabe sundhed og læring. Kommunen ønsker 
at byudviklingen støtter op om sundhed, bevæ-
gelse og nye miljøer for unge.

i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa er 
den sydlige del af maden et vigtigt ankerpunkt i 
handels- & kulturloopet.

Ved flere borgermøder er der peget på dette 
areal som et meget vigtigt sted i byen. Det er 
her man får førstehåndsindtryk af Aabenraa
midtby.

Den sydlige del af Maden er en af de delprojek-
ter i områdefornyelsen som løsriver sig fra den 
historiske bykerne. Her er mulighed for at lave 
et særligt vartegn, et slags by ikon, som kan 
hilse velkommen til midtbyen i fremtiden.

Forslag
- et særligt vartegn for fremtidens Aabenraa

PARKERINGSPLADS?

BEBYGGELSE?

NY PLADS?

NYT IKON FOR SUNDHED OG BEVÆGELSE?
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leg, liv & bevægelse som by-ikon
- legebakken



legebakken 
- en destination i og uden for åbningstid

Eventplads

Parkourplads

Miniputplads

Klatreplads
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græsfl ade

parkering

ny trærække

asfalt

betonfl iser

betonfl iser

betonfl iser

Madevej

Kystvejen
Rådhusgade

græsfl ade

græsfl ade
motionssti

motionssti

Sandplads

skov

UDKIGSPUNKTET

Hoppeplads

Træningsstation

Plan 1:500
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Sammenhæng til 
Genforeningshaven
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Eventplads

Parkourplads

Miniputplads

Klatreplads

motionssti

græsfl ade

parkering

ny trærække

asfalt

betonfl iser

betonfl iser

betonfl iser

Madevej

Kystvejen
Rådhusgade

græsfl ade

græsfl ade
motionssti

motionssti

Sandplads

skov

UDKIGSPUNKTET

Hoppeplads

Træningsstation

Plan 1:500

49OMRÅDEFORNYELSE I AABENRAA MIDTBY



legebakken 
- Fortættet, mere på mindre arealLEGEKATALOG

Legeredskaberne integreres i ”LegePladserne” 
så der skabes en helstøbt identitet for hver 
udskårne plads. Pladsernes specifikke indhold 
og udformning vil blive udviklet i et tæt dialog 
mellem rådgiver og legebakkens brede udvalg 
af interessenter. Her tænkes på kommunen, 
børn med forskellige alderstrin, mulige 
foreninger og motionister.

Til højre ses et inspirationskatalog til mulige 
aktiviteter som kan integreres i projektet.

Klatrestativ

Gynger/Torve

”Telefonrør”

Klatrevæg

Miniscene

Overdækket bænk

Rutschebane

Sandkasse

Trampolin

7,8 m

3,8 m
1,8 m

1,8 m

4,0 m

50 ADEPT - TOPOTEK 1 - ATKINS

klatrestativ

gynger/torve

”telefonrør” overdækket bænk trampolin

miniscene sandkasse

klatrevæg rutschebane



BEPLANTNING OG MATERIALITET 

SKOVFYR FYR VORTEBIRK RØDBLADET SØJLEBØG ALMINDELIGT TRETORN

Træer vil blive plantet på bakken så det skabes 
en stor rumlig variation som man bevæger sig 
rundt i landskabet. Træerne vil blive udvalgt så 
de blomstrer og har markante karakterer på 
forskellige tidspunkter af året. Ligeledes vil 
træernes farver søges afstemt i forhold til de 
zoner der opstår omkring på bakken ved hjælp 
af skiftende belægning, græstyper og 
legezoner. 
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legebakken 
- en hævet park med plads til alle aldersgrupper

TRÆDÆK MALET BETON KUNSTGRÆS GUMMI BETON
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legebakken - visualisering



legebakken 
- belysning til ’udvidet åbningstid’ og tryghed



PAuse
KAffe/te, og en lille snAK (Med KAge i Munden)



sPøRgsMål og KoMMentAReR 
fRA sAlen



326
”det ser fint ud. dejligt med aktivitet i byen”

”Rigtig godt initiativ. Vi mangler i den grad noget 
aktivitet til de unge”

”Fantastisk idé vi har længe manglet sådan et sted”

”Byudvikling ja tak  - super god ide”



Ordstyer:
stig Werner isaksen, forvaltningsdirektør Kultur, Miljø & erhverv

 
Spørgepanel:
Philip tietje, formand for Vækst- & udviklingsudvalget

erik uldall Hansen, næstformand for Vækst & udviklingsudvalget

bo Riis duun, Afdelingschef for Kultur, Plan og fritid

Anette Kold, Programleder - Fremtidens Aabenraa

 

Mikrofonpiger:
Susanne Gram Skjønnemann

Linda Bonde



Hvad med i den nordlige ende af gågaden? 
P-pladsen ved det gamle posthus? Hvis i vil ha os 
butikker til at blive må i snart tænke på os!



God ide! Det ser super attraktivt ud for både store og små. 
Godt der er tænk på de forskellige ”underlag” som gør det 
brugervenligt, også for handicappede. 

Placering tænker jeg også kan have sin udfordring ifht. natte-
livet og hærværk! Men hvis det er ”stedet” så se evt. på Stre-
etdome i Haderslev, det kunne være inspirationskilde til hård-
føre, vedligeholdelsesfrie materialer..

Desvære mister vi en del parkering, medmindre i har tænkt 
det ind i den nordelige del af gågaden?

Hvor er det skønt at se byen i fornyelse.



God ide, men hvor vil i så at alle hestene 
skal stille op til den årlige ringridning?



Rigtig rigtig godt projekt. det vil løfte midt-
byen som en attraktiv handelsby og være-
sted for børnefamilier.
Husk sammenhængen, så projektet ikke står 
alene, men kommer til at suplere den frem-
tidige udvikling andre steder bymidten!



v/ Anette kold, Programleder - Fremtidens Aabenraa

HVAD er Det næSte Der Sker? 
Den ViDere ProceS For områDeFornYelSen



ProGrAm 

UDBUD

DetAil

råDGiVer

AnlæG 1

SkitSere

AnlæG 2

ForSlAG

(AnlæG 3)

UDViklinGSPlAn

boRgeR-

inPUT

boRgeR-

følge-

gRuP.
boRgeR-

følge-

gRuP.
boRgeR-

følge-

gRuP.
boRgeR-

følge-

gRuP.

boRgeR-

inPUT

boRgeR-

inPUTboRgeR-

inPUT

Processen - planlægning

Processen - udførelse

Byråd
ministeriet

Byråd
ministeriet

evt.



overgang ved møllemærsk



Arbejdet kan bl.a. indeholde:

• Strategi for parkering i midt-
byen som helhed bl.a.  uddan-
nelsesområder og events  

• Strategi for synliggørelse af 
eksisterende p-pladser 

• Strategi for dobbelt-udnyttelse 
af p-pladser 

• Opgørelse og analyse af eksi-
sterende p-forhold 

• Anvise fremtidige potentielle 
parkeringsarealer

Parkerings Strategi



Ministeriet har givet tilsagn om 6 mio. 
kr. Dertil skal Aabenraa Kommune tilføje 
min. 12. mio. kr. Projektet har en tids-
ramme på 5 år fra programmet godken-
des af ministeriet.

områdefornyelse noRd dækker over:
• Renovering af udvalgte gadestræk-

ninger, f.eks nørreport, i partnerskab 
med private bygningsejere.

• Gøre området mere attraktivt for bl.a. 
børnefamilier.

• Skabe mere tryghed i området
• etablering af anlæg til regnvands-

håndtering som rekreativ del af byrum
• Fysisk/visuel sammenknytning af hav-

nearealer med bymidten

områdefornyelse 
norD

kobling til
 Handels- & Kulturloop
Budget 
 18 mio. kr.
Anlægsperiode
 Planlægning: 2016-2017
 Anlæg forventet: fra 2017
Aktør /-er
 Aabenraa Kommune og
 Udlændinge-, integrations- og   
 Boligministeriet
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Giv din mening til kende på www.fremtidensaabenraa.dk
frem til d. 24. november 2015



cafemøder 
- Spørg ind til delprojekterne og giv din mening

onsdag d. 18. november 2015

kl. 18 - Vestergade

kl. 19 - Søndertorv og Søndergade

kl. 20 - Skibbrogade

lørdag d. 21 november 2015

kl. 12 - Storetorv, rådhusgade, maden Syd

kl. 13 - Storetorv, rådhusgade, maden Syd

kl. 14 - Storetorv, rådhusgade, maden Syd
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- følg med på www.fremtidensaabenraa.


