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ANSØGNINGSSKEMA til BYPLANPRISEN 2019 

 

Følgende myndighed/organisation indstilles hermed til Byplanprisen 2019: 

 

Aabenraa Kommune  

 

Ovenstående foreslås præmieret for bydelen/området/projektet: 

 

’Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa – Fremtidens Købstad i 2035’ 

 

Udviklingsplanen fungerer som byens masterplan – en paraply over den fremtidige 

planlægning og indsatser. Planen indeholder visioner, mål og anviser en række forskellige 

indsatser og projekter. Overordnet set er der tre hovedfokusområder: 

 

 Aktiv Campus – rammen om et attraktivt studiemiljø, hvor kultur, sport og fritid er 

tænkt sammen 

 Handel & Kultur – renovering af bymidten med respekt for de bevaringsværdige 

købstadskvaliteter, hvilket giver en attraktiv bymidte for både erhvervsdrivende og 

besøgende og skaber rammen om en levedygtig detailhandel 

 Klima – fokus på at integrere klimatilpasning aktivt i byudviklingen 

 

Hvert hovedfokusområde har underliggende planer og indsatsområder, alle med afsæt i den 

fælles overordnede masterplan.  

 

 
 

 

Følgende plandokumenter ligger til grund for indstillingen: 

 Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa 

 Program for Områdefornyelse Syd 

 Dispositionsforslag for Områdefornyelse Syd 

 Program for Områdefornyelse Nord  

 Gademanual for Nørreportkvarteret  

 Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret  

 Helhedsplan for Aktiv Campus 

 Visionsoplæg for Strandpromenaden 

 Strandpromenade etape 1 
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Motivering for indstillingen: 

Vi har lavet Danmarks bedste plan. En udviklingsplan med udgangspunkt i, at mennesker 

skaber byer. En solid og gennemarbejdet plan, der danner et stabilt og godt udgangspunkt at 

bygge på. Fremtidens Aabenraa er meget mere end forskellige byfornyelsesprojekter – det 

handler om helhed og bæredygtige fællesskaber. Fællesskaber, der sørger for, at de nye 

smukke rammer bliver fyldt med liv og derved får en levedygtig fremtid. Vi tror på, at det er 

menneskerne i og omkring byen, der er nøglen til vores succes.  

 

Udviklingsplanen er Danmarks bedste plan, fordi den viser vejen til Fremtidens Aabenraa anno 

2035. Vi har skabt rammerne, men indholdet skaber vi i fællesskab med de mennesker, der 

lever, bor og arbejder i vores by.  

 

Mennesker skaber byer 

- en god masterplan viser vejen frem mod Fremtidens Aabenraa 

At mennesker skaber byer, er Aabenraa et levende eksempel på. ’Udviklingsplanen for 

Fremtidens Aabenraa’ er den masterplan, der sikrer den røde tråd og rammerne for, hvordan 

Fremtidens Aabenraa kan udfolde sig. Her er det mennesker – borgere, politikere, 

erhvervsdrivende, de unge og andre interessenter – der fylder rammerne ud og viser vejen til 

et levedygtigt Aabenraa. 

 

Dét, der binder os sammen, er, ligevægt, et fælles mål og ikke mindst en tro på, at vi løfter i 

flok. Både når det gælder det stedbundne og lysten til at skabe noget i fællesskab. En tro, der 

gennem de seneste år, er blevet til håndfast viden.  

 

Baggrund 

Forud for den endelige udviklingsplan er der foregået et stort udviklings- og analysearbejde i 

samarbejde med Realdania i projektet Fremtidens Købstad. Udviklingsplanen bygger på fakta 

og sætter spot på de udfordringer, som de fleste købstæder står overfor. Udfordringer man 

også mærker i Aabenraa – hvor en attraktiv og levende bymidte har været grundlaget og 

omdrejningspunktet for byen. Men bymidten har ikke længere samme tiltrækningskraft som 

tidligere, og hvis Aabenraa fortsat vil være på landkortet, og fortsat vil være relevant for både 

borgere og besøgende, skal der gøres noget. 

 

Der er fem overordnede udfordringer, der har dannet grundlag for udarbejdelsen af 

udviklingsplanen. Udfordringerne er ikke enestående for Aabenraa, og flere af landets øvrige 

købstæder står i samme situation: 

 

 Vækst i Danmark – væksten knytter sig til landets større byer. Aabenraa bliver i den 

sammenhæng pludselig en ’lillebror’ og skal derfor genopfinde sig selv. 

 Detailhandel – mere og mere handel foregår online og ikke længere i de fysiske 

butikker. En udvikling, der stiller nye krav til at gentænke midtbyens funktioner, 

udformning og anvendelse. 

 Bilismen – bilen er vores foretrukne transportmiddel. Det betyder også, at vi ikke 

nødvendigvis lever og bor, der hvor vi arbejder. Vi pendler frem og tilbage, foretager 

vores indkøb på vejen og flytter samtidig indkøbsmulighederne ud af midtbyen til 

steder, hvor det er nemt at komme til, og bilen kan parkeres lige ved døren. 

 Knappe ressourcer – de offentlige besparelser rammer også byudviklingen. Det 

handler om at optimere det, der allerede eksisterer. Eksempelvis skal et areal, en 

bygning eller en installation gerne have mere end ét formål – og samtidig skal vi 

tilrettelægge processer, hvor borgere og andre frivillig kan få medbestemmelse og 

indflydelse. 
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 Klima og energi – vand er en fælles udfordring for de fleste danske købstæder, hvor 

vandet tidligere var en vigtig livsnerve, der både havde en funktion og var en 

attraktion. Nu bliver vandet i stedet for en udfordring, og byerne skal forberede sig på 

fremtidens klimaudfordringer. Det stigende havvand og de øgede nedbørsmængder 

giver store udfordringer for købstædernes bymidte, der ofte ligger lavt. 

 

I stedet for at håbe på at ovenstående udvikling og deraf udfordringer går i sig selv og 

forsvinder, vælger vi i stedet at imødekomme udviklingen og tage afsæt i den.  

 

Vi har med udgangspunkt i ovenstående udfordringer og byens stedbundne kvaliteter og 

muligheder udarbejdet en masterplan, der fungerer som grundlag og retningsviser for byens 

udvikling. Rammerne for det fremtidige arbejde er beskrevet, men indholdet skabes løbende 

og bliver til i fællesskab. 

 

De konkrete indsatser 

Der er mange forskellige indsatser beskrevet i udviklingsplanen. For at give et mere klart 

billede af de overordnede indsatser har vi samlet og uddybet dem herunder. Det giver et 

indblik i, hvordan de har og stadig er med til at løfte Fremtidens Aabenraa. 

 

 
Oversigtkort over projekter – 1: Aktiv Campus Aabenraa, herunder Arena Aabenraa, CampusRambla og 

CampusPark, 2: Områdefornyelse Syd, 3: Områdefornyelse Nord, 4: Strandpromenaden, 5: Kilen 



Side 5 af 8 

Aktiv Campus Aabenraa 

Aktiv Campus er skoleeksemplet på, hvordan åbenheden for, at de mennesker, der bruger 

faciliteterne – studerende og undervisere – er de bedste til at forme den identitet og funktion, 

som deres campusområde skal have. Resultatet er et stærkt fagligt og socialt miljø, hvor 

læring og fysiske aktiviteter går hånd i hånd. Et godt studiemiljø – både til hjertet og hjernen. 

 

Aktiv Campus Aabenraa har fokus på at styrke samarbejdet på tværs af uddannelserne i byen 

og på tværs af de studerende i byen, et synligt bevis herpå er etableringen af CampusRådet 

med studerende fra alle byens uddannelsesinstitutioner. 

 

Aktiv Campus Aabenraa arbejder med to parallelle indsatser: 

 den sociale og netværksmæssige udvikling 

 den fysiske udvikling af et attraktivt campusområde og studieby 

 

Campusområdet opfordrer til læring, bevægelse og socialt engagement – også efter 2035. 

 

Arena Aabenraa 

Arena Aabenraa er hjertet i Campusområdet, og uddannelsesinstitutionerne repræsenterer 

hjernen. Med etableringen af Arena Aabenraa har vi skabt et samlingspunkt, hvor de fysiske 

rammer inviterer til aktiviteter – både organiseret og umiddelbart. Samtidig med at styrke 

læringsmiljøet og skabe et godt studiemiljø, har vi også haft for øje at give liv til hele området. 

Skabe et samlingspunkt for alle byens borgere, hvor vi inviterer til aktivitet hele dagen, alle 

ugens dage. 

 

Arenaen er rammen for mange former for sport – alt fra håndbold, gymnastik, svømning, 

badminton, fodbold og meget mere – både til bredden og eliten. 

 

CampusRambla & CampusPark 

For at skabe en endnu større fysisk sammenhæng, mellem hjertet og hjernen, bliver der 

etableret en CampusRambla. Et nyt stiforløb, som binder Arena Aabenraa sammen med det 

nye campusområde. Ramblaen er den nerve, der billedligt talt forener sundhed og idræt med 

viden og uddannelse, det fysiske og synlige link mellem de to verdener.  

 

I campusområdet etableres også CampusParken, et område indrettet som mødested og 

aktivitetsområde for byens studerende såvel som borgerne, og langs Ramblaen etableres 

AktivSpots, som opfordrer til leg og aktivitet. En del af CampusRamblaen er allerede realiseret, 

blandt andet dele af selve stiforløbet, et AktivSpot foran Arena Aabenraa og anlægget af 

CampusPladsen, et andet AktivSpot, er i gang.   

 

Kultur & Handel 

Kultur & Handel fokuserer på bymidten. Aabenraa har Danmarks længste ubrudte gågade med 

et nord-syd gående forløb og forbindelser ud mod øst og vest, netop som en bymidte i en 

købstad typisk har været. Udviklingen med blandt andet nethandel og de 

besøgendes/handlendes forventning om oplevelser kræver, at vi sammensætter nye 

funktioner, skaber nye identiteter og sammenhænge fra syd til nord og fra øst til vest. Dermed 

kan vi skabe rammerne om et attraktivt handels- og kulturliv, men indholdet skabes kun i 

fællesskab med ildsjælene, de erhvervsdrivende, borgerne og øvrige interessenter. 

 

Områdefornyelse SYD 

I Syd var dele af området utidssvarende og nedslidt. Vi skabte her rammen om et shopping- 

og bymiljø, der er attraktivt for både de handlende, og dem, der gæster bymidten for at spise, 
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hygge og shoppe. De handlende har sat deres helt eget præg på fortællingen, og dermed er 

nye funktioner opstået, der styrker helhedsfortællingen om byen. 

Gader, torve og pladser er blevet omdannet og fornyet med respekt for det historiske bymiljø 

og inviterer nu til at mødes og være sammen i de hyggelige omgivelser – de er samtidig 

udformet, så de kan bruges til byens store arrangementer. Bymidten er blevet bundet sammen 

med campus med en attraktiv grøn forbindelse. som de unge dagligt bruger for at komme fra 

uddannelsesinstitutionerne ind til byen. 

 

Områdefornyelse NORD 

I Nord var udfordringen en anden, der var ingen liv og forretningerne lukkede en efter en. Her 

skabte vi et pop-up bylaboratorium, mødte borgerne én til én og gik i dialog om områdets 

muligheder og fremtid. Den nordlige del af bymidten, Nørreportkvarteret, er et ægte 

købstadsområde med smukke, gamle bygninger, der fortæller en historie om både fortid og 

nutid. Der er et utal af små og store passager, der i fremtiden i sig selv kommer til at være en 

af områdets attraktioner.  

Det nye Nørreportkvarter bliver et sted med nerve. Der er sammen med borgerne skabt en 

fortælling om området og en ny identitet, der skal være med til at løfte bydelen. 

Gademanualen for Nørreportkvarteret er den visualiserede fortælling, så vi med egne øjne 

kunne se, hvordan området, ved at blive ført op til et nutidigt og klassisk udtryk, bliver 

indbegrebet af ”danish hygge”. Et område, hvor specialbutikker, kunsthåndværkere, caféer og 

andre mindre butiksfællesskaber, finder deres vej frem – og omdannelsen er allerede startet 

både fysisk og mentalt. 

 

Bydelsambassadører 

Særligt for omdannelsen af den nordlige del af bymidten har været at få samlet en gruppe af 

nøgleaktører, der fungerer som bydelsambassadører. Ambassadørerne har været én af flere 

afgørende faktorer for at kunne finde den helt rigtige identitet for området. 

Bydelsambassadørerne har været med helt inde i maskinrummet og arbejder tæt sammen 

med kommunen for at finde frem til de bedste rammer og ideer til, hvordan vi skaber 

levedygtige fællesskaber og forretninger i området. 

 

Byledelsen 

En anden afgørende faktor, i arbejdet med at gøre midtbyen attraktiv, er etableringen af 

Byledelsen. Byledelsen sikrer, at de smukke rammer er mere end det, nemlig, at de bliver fyldt 

med liv på tværs af erhvervslivet, handelsstanden, turisme og kommunen. Byledelsen er et 

samarbejde, der sikrer et levedygtigt handelsliv, der er attraktivt for både besøgende og 

erhvervsdrivende. Her samler vi de gode ideer, skaber holdbare samarbejder og sørger for, at 

byen bliver fyldt med liv.  

 

Klima 

Klimatilpasning er et hovedfokusområde i Fremtidens Aabenraa. Det indgår aktivt i bydesignet 

og er integreret i byrummet – både med synlige og usynlige installationer. Med den viden vi 

har i forhold til havvandsstigningerne, så er vi på forkant med fremtiden og fremtidssikrer 

gradvist byen i takt med, at vi bygger nyt og omdanner vores eksisterende bymidte. Vi 

arbejder på at skabe bedre sammenhæng mellem by og havn, hvor rekreative områder skyder 

op, og skaber Aabenraas nye ansigt mod øst, samtidig med at vi tager hånd om klimaets 

forandringer. 

 

Strandpromenade 

Strandpromenaden er et synligt bevis på, hvordan vi arbejder og integrerer 

klimatilpasningerne ind i byudviklingen – strandpromenaden er med til at binde stranden og 

midtbyen bedre sammen, samtidig med at området er bufferzone ved havvandsstigninger, og 
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derved beskytter bymidten. Der arbejdes på, at få Strandpromenaden ført helt ind til 

bymidten, således den bliver en naturlig forbindelse mellem bymidten, lystbådhavnen og 

stranden. Vi har skabt et æstetisk men robust miljø med fokus på oplevelser og aktiviteter, her 

er blandt andet anlagt en krabbebro, streetboldbaner og forskellige motions- og legeredskaber. 

 

Gasværksvej & Kilen 

Udviklingsplanen kigger frem til 2035, og tager derved også hul på den langsigtede 

planlægning, herunder udviklingen af Kilen og Gasværksvej. I dag fungerer H.P. Hanssens 

Gade som primær nord-syd gående vejforbindelse gennem Aabenraa bymidte, både for 

gennemkørende trafik samt trafik til og fra havnen. I fremtiden skal Gasværksvej være den 

primære hovedfærdselsåre, og H.P. Hanssens Gade skal omdannes og indgå som en integreret 

del af bymidten, frem for som i dag at være en barriere. 

 

Også nord for Kilen har vi planer om byomdannelse, men her er rammerne endnu ikke helt på 

plads, men én ting er sikkert, vi går fra at være erhvervshavn til byhavn i dette område, 

hvilket giver en masse muligheder i forhold til samarbejde, integrerede løsninger og 

fremtidssikring af vores by. 

 

I hvilket omfang er den/de pågældende planer/projekter realiseret: 

’Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa’ er under om-, til- og fremtidsbygning. Planen blev 

vedtaget i 2014 og løber frem til 2035, hvor Aabenraa kan fejre 750-års jubilæum som 

købstad. Det betyder også, at vi fortsat har 16 år til at føre Danmarks bedste plan ud i livet. 

Og vi har allerede nået meget – meget mere end vi havde forventet. Årsagen er det stærke 

samarbejde, der er opstået blandt alle involverede. 

 

Uanset hvilken indsats vi har sat i gang, har udviklingsplanen sat tvivl og usikkerhed til vægs, 

fordi vi har kunnet forklare og synliggøre den konkrete indsats i et større perspektiv. At have 

udviklingsplanen som masterplan har skabt stor troværdighed omkring arbejdet og givet alle 

involverede et klar billede af, hvor Aabenraa er på vej hen. 

 

Derudover er vores plan meget mere end blot et fysisk løft af byen – vi løfter mange flere 

funktioner og skaber sammenhæng i vores by – både fra nord til syd og fra vest til øst. Planen 

vil frem til 2035 skabe større sammenhængskraft i byen og dermed give de besøgende et 

større og bedre helhedsbillede af byens funktioner og tilbud. 

 

Gennemførte projekter 

Flere af projekterne er helt eller delvist gennemført og flere projekter har fundet vej i de 

rammer, der er udstukket, se illustration på næste side. Selvom ’Udviklingsplanen for 

Fremtidens Aabenraa’ kun lige er startet – så har de sidste fem år vist, at når planen er tænkt 

rigtig fra starten og grundlaget dermed er skabt for en naturlig udvikling af byen, så kan 

meget lade sig gøre. 

 

Det vi allerede kan se, der er lykkedes, er samarbejdet i byen, der er blevet meget stærkere 

og tydeligere – bare fem år inde i arbejdet med gennemførelsen af visionerne i 

udviklingsplanen. Vi har fået oparbejdet et fantastisk samspil på tværs af erhvervslivet, 

borgere og kommune. Vi har et byråd, der i fællesskab bakker op om planen, og dermed sikrer 

vi, at vi fortsætter det fremtidige arbejde i den retning, der er udstukket – også selvom 

førertrøjen i byrådet får en ny ejer. Vores udviklingsplan er nemlig taget i ed af hele byrådet 

og går således fra et byråd til det næste. 
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Dette forslag er indsendt af: 

Janni Kollerup 

Koordinator – Fremtidens Aabenraa 

Tlf: 7376 6314 / 3069 7899 

Mail: jkla@aabenraa.dk 

Post sendes til: 

Aabenraa Kommune 

Kultur, Miljø & Erhverv 

Att: Janni Kollerup 

Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 

 

Følgende bilag vedlægges indstillingen: 

 Bilag 1: Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa (vedlagt digitalt og fremsendt særskilt 

i fysisk udgave) 

 Bilag 2: Fremtidens Aabenraa (film) 

 Bilag 3: Stemningsbilleder 

 Bilag 4: Områdefornyelse Syd - Program 

 Bilag 5: Områdefornyelse Syd - Dispositionsforslag 

 Bilag 6: Områdefornyelse Nord - Program 

 Bilag 7: Gademanual for Nørreportkvarteret  

 Bilag 8: Plan for fysisk omdannelse af Nørreportkvarteret  

 Bilag 9: Aktiv Campus - Helhedsplan 

 Bilag 10: Strandpromenade - Visionsoplæg 

 Bilag 11: Strandpromenade - Etape 1 

 

Underskrift og dato:   

 

15. maj 2019  _________ ___________________________ 

        Janni Kollerup 


