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1.1

Eksisterende p-plads
Aabenraa Kommune anlagde i 1997 1. etape af den Grønne P-plads
ved IBC (Tidligere Købmandsskolen) på Dr. Margrethesvej. Ppladsen er siden blevet udvidet flere gange senest i 2012.
I forbindelse med anlæggelse af 1. etape blev det konstateret, at
området er gammel losseplads. For at undgå at afgrave og bortskaffe den gamle losseplads, blev det vedtaget at p-pladsen blev
etableret direkte på jorden. For at minimere sætninger er der indbygget et geonet.
P-pladsen er udformet således at P-båsene er belagt med græsarmeringstavler i grøn plast, og manøvre arealet er belagt med belægningssten af beton. Der er etableret afvanding der via et regnvandsbassin leder regnvandet til Mølleåen.
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Som adskillelse mellem parkeringsrækkerne er der bøgepur, hvor i
belysningen er placeret.
1.2

Næste etape
I forbindelse med etapen udført i 2011 er der søgt og bevilliget udledningstilladelse til den samlede p-plads. I forbindelse med projektet er regnvandsbassinet udvidet, i forhold til den samlede udvidelse, hvorfor der ikke skal ændres på regnvandsbassinet ved denne
eller eventuelt senere udvidelser.
Det forventes at der inden for den økonomiske ramme kan etableres i alt 14 p-pladser i forlængelse af den eksisterende nord vestlige p-plads, jf. bilag 1. Derudover vil den fremtidige funktion af ppladsen ligeledes inkludere en basketball bane i og med at der opsættes to stk. basketkurve.
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Efter licitationen vil projektet blive tilpasset den samlede økonomi og tilbuddet fra entreprenøren.
1.3

Økonomi
Anlægsudgift
Rådgivning
Uforudsete udgifter
Administrationsbidrag

kr.
kr.
kr.
kr.

288.000
40.000
29.000
18.000

I alt

kr.

375.000

Alle priser er ekskl. moms
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