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MARKEDSPLADSEN

Projektets baggrund

Projektet er en videre udvikling af det igangværende anlægsprojekt, der 
arbejder med en generel opdatering af Aabenraa Midtby med blandt   
andet ny-indretning og belægninger i bymidten. 
Det tidligere projekt ”Bjerget” opererede med en skulpturel plads, der 
var rettet mod byens yngre borgere. Dette projekt tilgodeså kun i mindre 
omfang parkerings- og pladsbehovet tæt på bymidten. Projektets 
nuværende udvikling har i højere grad tilstræbt at skabe rum for en 
markedspladsfunktion og mulighed for parkering tæt på bymidten. 
”Markedspladsen” rummer flere væsentlige funktioner: 

• Rum for en Markedsplads
• Parkering 
• Plads for byens øvrige væsentlige events og eventuelt nye events
• Rekreativt område i det daglige

Projektet er blevet til i tæt dialog med Aabenraa Kommunes afdeling for 
Kultur, Miljø & Erhverv.

Projektets ide

Projektet danner med et enkelt og samlende hovedgreb rum for de 
forskellige ønsker Aabenraa Kommune har til pladsen. Det færdige projekt 
vil have en enkel, klar og stærk identitet og blive en naturlig ramme om 
en række væsentlige by-aktiviteter og blive et naturligt samlingssted i 
overgangen mellem havn og by.

Projektet arbejder med 3 hovedelementer:

• Den levende Væg
• Fladen
• Det Samlende Bånd

Den Levende Væg danner overgang mellem trafikken på H. P. Hansens 
gade og den centrale by med gågader, handel og pladser. En blød 
græsbeklædt skråning møder den besøgende og inviterer med sine 
åbninger og varierende højde borgerne velkommen. Skråningen er 
levende og man kan sidde på den, gå og løbe langs den eller benytte de 
uformelle lege/opholds funktioner den tilbyder. Væggen bliver således 
både et identitetsskabende og imødekommende element der skaber et 
skærmet miljø for ophold på bagsiden mod byen. 

Fladen er den egentlige plads, hvor man i dagtimerne kan parkere tæt på 
bymidten, men som også kan fungere som eventplads ved Markedsdage 
eller ved særlige arrangementer, hvor der er behov for en større plads. 
Fladen indrettes enkelt og under hensyn til de forskellige behov. Biler 

gives således den plads de kræver for en smidig trafik afvikling og let 
passage ind/ud fra pladsen. En nærmere udvikling kan afdække om der er 
behov for at pladsen underdeles i forskellige zoner. Belægningen tænkes 
som enkel og robust og egnet til både parkering og pladsfunktioner.

Det samlende bånd forener og binder ”Markedspladsens” forskellige 
funktioner sammen og giver pladsen karakter. Båndet danner en fin 
og entydig overgang mellem funktioner som parkering, bevægelse 
og ophold. Med sin svungne og organiske udformning, får båndet en 
unik karakter og vil appellere til aktivitet og bevægelse. Båndet samler 
pladsens funktioner og inviterer på samme tid borgerne ind på pladsen 
til at bevæge sig langs båndet hen mod de rekreative funktioner 
pladsen rummer, eller til blot at passere forbi og skyde genvej til 
fx busholdepladsen. Langs det samlende bånd opstilles belysning, 
byrumsinventar mv iht nærmere udvikling.
Pladsens nuværende Ring-ridder skulpturer er umiddelbart placeret 
efter ønske fra Aabenraa Kommune men en endelig placering foreslås 
indarbejdet på den nye Markedsplads i projektets kommende faser og 
i fortsat konstruktivt samarbejde med AAK, Ringridderforeningen og 
Billedkunstrådet.

Der har i processen været udtrykt ønske om en overdækning på 
Markedspladsen, som blandt andet kan bruges til markedsdagene og 
til forskellige arrangementer. Der er blevet skitseret på overdækningen 
i form af et fjerde element “Taget”. Dog er der pt. ikke midler til en 
overdækning i områdefornyelsesbudgettet.

 

Materialer

Den Levende Væg tænkes opbygget af jord tilsået med græs og 
yderzoner beplantes med fritstående træer. Der indarbejdes   leg og 
ophold, som ikke er nærmere defineret. Mod nabo tænkes plantet hæk 
som nuværende. Træer iht nærmere specificering.
Pladsen belægges med beton eller granit. Beton enten som støbt på 
stedet og opdelt i mindre felter eller som præfabrikerede fliser i stor-
format. Opstribning søges løst ved fliseformat eller tilsvarende.
Båndet udføres dels som en klinke eller flisebelægning, dels som en 
mere imødekommende og ”blød” træbelægning. Træbelægning skal 
defineres yderligere og være i vejrbestandige og egnede sorter, med 
lang levetid og minimalt vedligehold. Alternativt kan en teglbelægning 
overvejes. I den videre bearbejdning fastlægges materialerne endeligt. 
Karakter og omfang af belysning og byrumsinventar skal aftales nærmere.
Taget tænkes udført som en enkel kassette struktur i stål eller beton. 
Tagfladen tænkes udført som en sejl- eller gummidug eller som en 
translucent pladebelægning. 
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PLANLAG
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AKTIVITETER OG OPHOLD
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 PARKERING 
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MATERIALER - GRØNT, TEGL, TRÆ, BETON/GRANIT


