PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 1
PROJEKTNAVN: Energibesparende foranstaltninger

PROJEKTBESKRIVELSE:
Pulje til vedvarende energibesparende foranstaltninger
Fra 2012-2015 arbejder Aabenraa kommune årligt med en pulje på ca. 5 mio. kr. til
energibesparende foranstaltninger (Energieffektivisering).
Besparelsen forventes vedvarende på 2,4 mio. kr. fra 2016 og fremefter. Besparelsen er
udregnet på grundlag af den lovpligtige energimærkning, der blev gennemført i 2008 og
2009.
Det må nu konstateres at forudsætningerne er bristet, den gennemsnitlige
tilbagebetalingstid på 8 år kan ikke efterleves.
Det har vist at energimærkerne ikke kan danne grundlag for udvælgelse af projekter. Det
har været nødvendigt at gennemgå institutionerne på ny, for at finde, udvælge og beregne
alle projekter inden igangsætning. Der er i dag således et rimeligt konstateret overblik over
fremtidige energibesparende projekter.
Som følge af ovennævnte er den tidligere puljes (10 mio. kr. puljen) forudsætninger ligeledes
bristet, det har været nødvendig at inddrage projekter med en tilbagebetalingstid over 5 år.
Tilbagebetalingstiden er her gennemsnitlig øget fra 2,4 år til 5 år.
Som en direkte følge af det konstaterede overblikket og erfaringer fra den tidligere pulje, har
forudsætningerne ændret sig væsentlig og såfremt kriterierne fastholdes er situation følgende:
Groft beregnet kan en investering på 5 mio. kr. i 2012 og 2013 (10 mio. kr.) samlet gennemsnitlig
give ca. 1 - 1.2 mio. kr. i besparelse. Investering af 5 mio. kr. i 2014 og 2015 (10 mio. kr.) kan
derimod ikke bringes i anvendelse, da tilbagebetalingstiden på 8 år ikke kan overholdes og dermed
kan den forudsatte besparelse ikke opnås.
Der forelægges en sag vedr. ny strategi for gennemførelse af projekter med energibesparende
foranstaltninger.
En anden strategi/indgangsvinkel til energibesparende foranstaltninger/projekter kunne være
følgende:
Bygningsreglementets krav (BR10)
BR10, stiller væsentlig krav om energioptimering også i forbindelse med almindelig vedligeholdelse
af bygninger. Alle projekter med forventet energibesparelser, skal vurderes/beregnes for deres
rentabilitet, tilbagebetalingstiden må maximalt udgøre 75 % af den forventede levetid.
Bemærkninger:
Set i lyset af stigende energipriser, Statens nye energiaftale, faldende priser på energieffektive
produkter, vil flere investeringer blive rentable.
Fra 2015 og frem skal alle bygninger energimærkes igen.
CO2 reduktionen for udførte energibesparende projekter i 2011 er på ca. 687 ton og dermed
er kommunens målsætning nået (650 ton inden udgangen af 2012). Ny målsætning er en
øgning af reduktionen fra 650 t til 1600 t inden udgangen af 2016
Ud fra ovenstående betragtninger, fremlægges en ny strategi for energibesparende foranstaltninger,
strategien fremlægges i maj/juni 2012.
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PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Fase

Tidl.
år

Idéoplæg
/program
Energibesparende Projekteprojekter
ring og
udførelse

10.000

2014

5.000

2015

5.000

2016 2017

Eftf.
år

I alt

20.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
På grundlag af den udmeldte pulje, er der berammet en besparelse på området på ca. 643.000 pr.
år i 4 år, som er indarbejdet i budgettet.
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år
2014
2015
2016
2017
Normering
-1.287
-1.610 -2.090 -2.093 -2.093
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PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 2
PROJEKTNAVN: Energibesparende projekter 2017
PROJEKTBESKRIVELSE:
Aabenraa kommune har arbejdet med energibesparende tiltag siden 2010, først med en
tilbagebetalingstid på op til 5 år, dernæst med en tilbagebetalingstid på op til 10 år.
Der vil til stadighed være muligheder og projekter inden for energiområdet, der kan arbejdes med,
teknologien udvikler sig og energipriserne forventes at stige – området er meget dynamisk.
På nuværende tidspunkt ligger der projekter og ideer oplistet i edb-systemet E-rapport med en
investering på 16 mio. kr. og en varierende tilbagebetalingstid op til 15 år.
(Besparelse i alt på 1,4 mio. kr. og en Co2 reduktion på ca. 440 t.)
Der foreslås afsat 4 mio. kr. i årene 2017-2020 til energibesparende foranstaltninger med en
tilbagebetalingstid op til 15 år. med den ekstra sikring at projektet også skal vurderes på
levetiden/rentabiliteten.
(Ved maks. tilbagebetalingstid på 15 år skal levetiden minimum være 20 år)
Dette åbner blandt andet op for muligheden for at etablere solceller på institutioner som har et
varierende forbrug hen over året, samt opdatere klimaskærme, ventilationsanlæg og
belysningsanlæg.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Hvert enkelt projekt vurderes i forhold til lokalplanen
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Energibesparend
e projekter

Fase

Tidl 2014
. år

2015

2016 2017

Idéoplæg
/ program
Projektering og
udførelse

Eftf. år I alt

4.000

4.000

16.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
Ved en investering på 4 mio. kr. i 2017 og en tilbagebetalingstid på op til 15 år kan der generes en
besparelse på 266.000 kr. pr. år. Fordeles besparelsen efter tidligere principper 75/25 giver det
200.000 kr. pr. år. som forfalder i 2018
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

3

2016
0

2017
0

Normering
0

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 3
PROJEKTNAVN:

Hastighedsplan i åbent land

PROJEKTBESKRIVELSE:
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2009 blev hastighedsplanen for vejstrækninger
i bymæssig bebyggelse godkendt. Det næste skridt er udarbejdelsen af en hastighedsplan for det
åbne land. Grundet forsinkelse af hastighedsplanen i bymæssig bebyggelse forventes det at planen
for det åbne land udarbejdes og godkendes i 2013. Mindre vejmæssige forbedringer kan ske i 2014
og 2015. Større projekter kan gennemføres i 2016 via anlægsbudgettet.
Det overordnede mål med hele hastighedsplanen er, at hastighedsgrænsen skal være i
overensstemmelse med vejens udformning, således at trafikanterne har et større incitament til at
overholde de gældende hastighedsgrænser. Et sekundært mål er, at skiltningen i hele kommunen
skal være ensartet. Disse hastighedsgrænser må selvfølgelig ikke gå på kompromis med
trafiksikkerheden.
Samtidig skal alle stedsbestemmelsestavler (blå byer) i det åbne land vurderes, således at
stedbestemmelsestavlerne passer sammen med de lokale hastighedsgrænser. Der sikres ligeledes
her et ensartet hastighedsbillede for alle blå byer i hele Aabenraa Kommune.
Eksempler på virkemidler kan være 2-1 veje, indsnævring af kørebanen, variable hastighedsgrænser
og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger, således at vejudformning og hastighed passer
sammen.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Hastighedsplan i
åbent land

Fase

Tidl. 2014
år

2015

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

2016 2017

Eftf. år I alt

1.000

1.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

4

2016
0

2017
0

Normering
0

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 4
PROJEKTNAVN:

Strandpromenade 1. etape

PROJEKTBESKRIVELSE:
Den 26. august 2009, vedtog Byrådet ”Helhedsplan for Aabenraa havn og by, vision.” I beslutningen
blev det bl.a. anbefalet, at der umiddelbart skulle arbejdes videre med idé forslag til Promenadens
forløb og indhold samt kommuneplantillæg og lokalplan for Lystbådehavnen.
Det vurderes, at projektet ligesom ”Aabenraa BY, områdefornyelse i forbindelse med 700 års
jubilæet” vil styrke Aabenraa i at blive en attraktiv bosætningsby med mange spændende
oplevelser.
I december 2009 blev et arkitektfirma ansat som konsulenter på opgaven med idé forslag til
Promenadens forløb og indhold.
Projektet strandpromenaden er opdelt i etaper. Etape 1, der er etablering af strandeng ved
Sønderstrand, forventes udført over 2 år, 2013 og 2014. Som en del af det nye promenadeforløb
anlægges en ”sports-park” med bil- og cykelparkering. Der skal endvidere indgå et kanonbatteri i
etapen. Der forventes i lighed med projektet på Høje Kolstrup, at der vil være gode muligheder for
at opnå støtte fra Lokale- og Anlægsfonden samt Realdania, ligesom der forventes medfinansiering
fra bl.a. lystbådehavnene.
Der er indgået en aftale med rådgiver om udarbejdelse af et projekt for strandpromenadens 1.
etape, som forventes udført i 2013-2014.
Se i øvrigt note 12 vedrørende Aabenraa Bymidte, pulje.
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PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Fase

Tidl.
år

Idéoplæg/
program
Strandpromenade Projekte- 3.500
1. etape
ring og
udførelse

2014

2015

2016 2017

3.000

Eftf. år I alt

6.500

EVT. AFLEDT DRIFT:
Afledt drift er angivet til 1,5%. Ved udarbejdelse af det konkrete projekt vil der blive udarbejdet en
mere konkret vurdering af afledt drift.
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
53

6

2016
98

98

2017
Normering
98

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 5
PROJEKTNAVN:

Cykelsti 1. etape, Gl. Ribevej

PROJEKTBESKRIVELSE:
Efter udbygningen af akutsygehuset, vil det være kommunens 3. største virksomhed og derfor
tiltrække nye borgere til kommunen. Derfor er det vigtigt at stinettet udbygges, således at der er
alternativer til bus og bil til området og samtidigt gør beboelse i området attraktivt.
Der er i 2012 etableret en dobbeltrettet cykelsti mellem Gl. Ribevej og sygehuset ad Kresten
Philipsens vej og en cykelsti fra Høgelshøj til Sygehuset.
Fremkommeligheden fra det nordlige område af Aabenraa kan forbedres for de bløde trafikanter
vha:
Cykelsti fra sygehuset mod Bodum, hvorfra der er stiforbindelser til de nærliggende byer.
Projektet opdeles i etaper.
o Etape 1: Langs Gl. Ribevej fra sygehuset rundkørslen v. Arwos/Fjernvarme.
Strækningen vil, udover at være en del af det samlede stisystem mod Bodum, dække
behovet for sikre sti forbindelser til de store virksomheder langs eller omkring Gl.
Ribevej.
o Etape 2 se note 17

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
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PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Stier omkring
akutsygehuset,
1. etape
EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Fase

Tidl. 2014
år

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

Tidl. år

2015

3.500

700

2014

Eftf. år I alt

4.200

2015
0

8

2016 2017

2016
0

2017
Normering
63
63

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 6
PROJEKTNAVN:

Forbedring af kryds på Savværksvej i Rødekro

PROJEKTBESKRIVELSE:
I forbindelse med skoleomlægningerne i Rødekro skal alle elever i fremtiden samles på
Hærvejsskolen. Det betyder at elevstrømmene skal bevæge sig ad andre korridorer, som ikke alle
har trafiksikre faciliteter for de bløde trafikanter. Et af de steder hvor vi i fremtiden forventer mange
krydsende elever, er i krydsene Mjølsvej/Savværksvej og Vestergade/Savværksvej.
Projektet indeholder etableringen af hævede flader i de 2 kryds på Savværksvej. De hævede flader
er med til at sikre at hastigheden nedsættes i krydsene hvilket sikre cyklisterne og de gående i
krydsene.

Mjølsvej

Savværksvej

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
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PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Forbedring af
kryds på
Savværksvej
Rødekro

Fase

Tidl. 2014
år

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

2015

2016 2017

Eftf. år I alt

500

500

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

10

2016
0

2017
0

Normering
0

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 7
PROJEKTNAVN:

Løjt Land, trafikale beregninger ekskl. VVM.

PROJEKTBESKRIVELSE:
De trafikale forhold i Løjt Kirkeby og på Løjt Land foreslås vurderet for at belyse behovet for trafikale
forbedringer, herunder behovet for anlæg af en omfartsvej ved Løjt.
En omfartsvej vil kunne placeres med forbindelse til den planlagte nye vej mellem motorvejen og
Haderslevvej.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Løjt land,
trafikale
beregninger

Fase

Tidl. 2014
år

2015

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

2016 2017

100

Eftf. år I alt

500

600

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

11

2016
0

2017
0

Normering
0

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 8
PROJEKTNAVN:

Vej til Rise Plejehjem/nyt boligområde

PROJEKTBESKRIVELSE:
Rise Bygade er ikke egnet til at tage mere trafik, end der er i dag. I forbindelse med udbygning og
senere drift af Rise Plejehjem vil trafikken blive forøget. Der er endvidere forslag om, at udpege
området øst for Rise Bygade samt området mellem Rise Bygade og Hærvejen til fremtidige
boligområder. I lokalplan for Rise Plejehjem, indgår der en ny vej fra Hærvejen til Rise Bygade.
Adgangsvejen er i forbindelse med etableringen af plejehjemmet i 2012 sikret vejudlæg via køb at
jordarealer fra Hærvejen til Rise Bygade.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Vej til Rise
Plejehjem/ny
boligområde

Fase

Tidl. 2014
år

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

2015

2.600

12

2016 2017

Eftf. år I alt

2.600

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

13

2016
0

2017
Normering
39
39

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 9
PROJEKTNAVN:

Sti langs Burkal Skolevej, Bylderup-Bov

PROJEKTBESKRIVELSE:
Formålet er at få udfyldt huller på 750 m mellem orrådets stiforbindelser og derved skabe tryghed
og sikkerhed for alle bløde trafikanter mellem Bylderup-Bov og Saksborg
Stien ønskes anlagt som en dobbeltrettet cykelsti langs sydøst siden af vejen, på strækningen fra
cykelstien ved Åløkke til fortovet fra Saksborg ved Bylderup-Bov Kristne Friskole.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Sti langs Burkal
Skolevej,
Bylderup-Bov

Fase

Tidl.
år

Idéoplæg/
program
Projekte- 1.000
ring og
udførelse

2014

2015

2016 2017

700

Eftf. år I alt

1.700

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

14

2016
26

26

2017
Normering
26

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 10
PROJEKTNAVN:

Klimatilpasningsprojekter

PROJEKTBESKRIVELSE:
Kommunen og Arwos har gennem flere år arbejdet med at planlægge sikring af by og land mod
oversvømmelser pga. klimaændringer, som medfører stigende vandstand i havet, flere
skybrudshændelser og ændret nedbørsmønster. Det undersøges hvor problemerne forekommer, og
hvad der skal gøres for at mindske/fjerne dem.
Kommunen skal i 2013 udarbejde en klimatilpasningsplan, som beskriver hvordan opgaven
prioriteres og håndteres.
Der planlægges i 2013 gennemført et egentligt projekt i dammen ved Slotsmøllen/Brundlund Slot
som sikrer afvanding via Mølleåen.
Andre projekter som kunne være relevante er f.eks. opstuvninger af Mølleåens vand (forsinkelse)
ved Rise, Rise Skov eller Bønder engene. Derudover kan det være relevant at sikre diger, etablere
sluser og pumpestationer, nedsive vand m. m.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Klimatilpasningsplanen indarbejdes i kommuneplanen.
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Klimatilpasningsproblemer

Fase
Idéoplæg/
program
Projektering
og udførelse

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år 2014

2.500

2015

0

Tidl. år

0

2014
0

2017

2.000

2015
0

15

2016

1.000

2016
0

Eftf.
år

I alt

1.000

2017
0

Normering
0

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 11
PROJEKTNAVN:

Sorte pletter, pulje

PROJEKTBESKRIVELSE:
I overensstemmelse med den godkendte trafiksikkerhedsplan vurderer Kultur, Miljø & Erhverv hvert
år kommunens vejnet trafiksikkerhedsmæssigt bl.a. for at udpege de kryds og strækninger, hvor
antallet af trafikulykker kan nedbringes via forbedringer af vejnettet. Gennemførelse af disse
forbedringer forudsætter, at der i overslagsårene afsættes et rammebeløb til gennemførelse af
trafiksikkerhedsprojekter.
I budgetåret skal puljebeløbet ændres til konkrete projekter med evt. afledte udgifter i de
efterfølgende år.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Sorte pletter,
pulje

Fase

Tidl. 2014
år

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

1.800

2015

2016 2017

2.500 2.500

3.000

Eftf. år I alt

3.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

16

2016
0

2017
0

Normering
0

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 12
PROJEKTNAVN:

Bystrækninger foran skoler

PROJEKTBESKRIVELSE:
I Trafiksikkerhedsplanen for Aabenraa Kommune er et af de nævnte indsatsområder at: Alle 35
bystrækninger foran skoler vil blive vurderet med henblik på ombygning efter principperne i
bystrækninger foran skoler.
I 2010 blev der udvalgt 6 bystrækninger foran skoler som et pilotprojekt. Fire af disse strækninger
blev ombygget med fokus på trafiksikkerhed, tryghed og genkendelighed. Pga. skolereformen blev
ombygning af strækningerne ud for Rødekro Skole og Rugkobbelskolen ikke igangsat. I 2012-2013
ombygges bystrækningerne foran yderligere 5 skoler, hvilke er Ravsted skole, Hjordkær skole.
Hellevad skole, Stubbæk skole og Løjt skole.
Det skal sikres, at de valgte løsninger for bystrækninger foran skolerne er trafiksikre, således at
kommunen nærmer sig målet i Trafiksikkerhedsplanen om færre tilskadekomne i trafikken.
Løsninger skal fremme trygheden for de bløde trafikanter, således at de vil blive benyttet af
eleverne og opfordre til at flere elever transportere sig selv til skole.
Strækningerne foran skolerne bygges op efter ensartede principper, som er let genkendelige,
således at trafikanter bliver opmærksomme på at de passerer en skole.
I årene fremad vil de resterende strækninger blive gennemgået ud fra ovenstående principper og
erfaringerne fra pilotprojektet som blev udført i 2011.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Bystrækninger
foran skoler

Fase

Tidl. 2014
år

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

800

2015

2016 2017

1.400 2.200

2.000

Eftf. år I alt

2.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

17

2016
0

2017
0

Normering
0

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 13
PROJEKTNAVN:

Aabenraa bymidte, pulje

PROJEKTBESKRIVELSE:
I henhold til budget 2013, investeringsoversigt 2013-2015 er der i alt afsat 9 mio. kr. i perioden
2014- 2016 til ombygninger og forbedringer i og omkring Aabenraa Bymidte herunder etablering af
en strandpromenade.
Under Plan og trafikudvalget er der under projektet Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan også
afsat midler til projekter i og omkring Aabenraa Midtby.
Det anbefales at budgetterne for projekter i Aabenraa Midtby tænkes sammen i de følgende år.
I det følgende beskrives samlet projekterne i midtbyen og de samlede konsekvenser for at give et
overblik over det samlede budget i de to udvalg.
Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan (Plan og Trafikudvalgets budget)
Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter meddelte i april tilsagn om reservation af udgiftsramme til
områdefornyelse i Aabenraa midtby på 5 mio.kr. Kommunens eget bidrag skal mindst være det
dobbelte af tildelt ramme, dvs. 10 mio.kr.
Program for områdefornyelsen forventes vedtaget primo 2014.
Der er indgået aftale med Realdania om planlægning af midtbyen i form af konkurrencen Fremtidens
Købstad, hvor områdefornyelses-området indgår.
I løbet af 2014 forventes de første fysiske projekter at blive realiseret som udløber af konkurrencen.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
En stor del af projekter kan udføres inden for gældende lokalplaner.
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Fase

Idéoplæg/
program
00.25.15 Aabenraa Projektering
bymidte, og udførelse
pulje

Tidl.
år

2014

0

500

2015

3.000

2016

5.500

2017

*

Eftf. år I alt

*

9.000

Det forudsættes at der afsættes midler i Plan og Trafikudvalgets budget ellers foreslås der afsat 15
mio. kr. pr. år., som vil være realistisk at realisere jf. Rambølls estimat (se nedenfor).
Der er lavet en rapport af Rambøll, der estimerer nogle beløb for renovering af gader og byrum i den
sydlige del af midtbyen. (De estimerede beløb er lavet ud fra erfaringstal og ikke ud fra konkrete
skitse eller dispositionsforslag. Der er således en vis usikkerhed med beløbene). Rapporten viser
endvidere, at et samlet investeringsbudget kunne løbe op i et trecifret millionbeløb, hvorfor det vil
være nødvendigt at prioritere indsatserne over en længere årrække.
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Aabenraa i forbindelse med 700 års jubilæet i 2035 skal være Danmarks smukkeste mest moderne
og levende købstad.
Da konkurrencen Fremtidens Købstad pt. ikke er afgjort, er der endnu ikke prioriteret renovering og
forskønnelse af konkrete gader eller pladser. Det vil dog være logisk at starte ved Markedspladsen,
Rådhusgade, Store torv og området omkring Søndertorv, da de er beskrevet som væsentlige
indsatsområder i ansøgningen om områdefornyelsen. Som nævnt kan konkurrencen udløse nye
projekter der anses for mere væsentlige for at opfylde visionen om Danmarks smukkeste, moderne
og mest levende købstad. De estimerede beløb jf. rapporten fra Rambøll er følgende:
Rådhusgade 15. mio. kr., Markedsplads 8-10 mio. kr. (en eventuel overdækning er ikke indregnet i
denne pris.), Store Torv 7 mio. kr. Søndertorv og området omkring ca. 8. mio. kr. Derudover er der
en række gader, der også trænger til et løft eksempelvis Vestergade, Nyvej, Møllemærsk osv..
I forhold til det tempo belægningsarbejder osv. kan udføres, vurderes det at være realistisk at
udføre for ca. 13- 15 mio. kr. om året afhængig af vejret, hvis anlæg kan opstarte umiddelbart efter
vinteren i marts. Dvs. projektering udbud og kontrahering skal være færdig, så entreprenøren kan
starte op 1. marts.
Hvis der er opstart af anlæg i sommeren, forventes det at kunne udføre for maks. 6 - 7 mio. kr. i
perioden august – december.
Til de anlæg, der ligger inden for grænsen af områdefornyelsen kan kommunen få refusion på ca.
33% ligesom der yderligere anvendes midler inden for byfornyelsesloven i form af bygningsfornyelse
og friarealforbedring. Der kan opnås 50 % refusion på disse anlægsarbejder.
Det vurderes endvidere sandsynligt, at der kan opnås yderligere finansiering fra Realdania, Lokaleog Anlægsfonden og evt. andre fonde til at løfte projekternes kvalitet.
Pga. projektets omfang vurderes det at være nødvendigt at ansætte en projektmedarbejder, der er
fast tilknyttet projektet i den periode projektet forløber. Der kan under nogle bestemte
forudsætninger opnås støtte gennem områdefornyelsen til dette.
Der er i investeringsoversigten i Plan og Trafikudvalgets budget 2013 i årene 2014-2016 afsat 5
mio. kr. i 2013 og 5 mio. kr. i 2016.
Det vil ikke være muligt at anvende alle midler i 2013, ligesom realisering af de første fysiske
projektet afventer Konkurrencen Fremtidens Købstad.
Jf. Forlig om budget 2013-2016: ”…..er det aftalt, at der i forhold til anlægsbudgettet afsættes
yderligere 5. mio. kr. til byfornyelsesprojekter (...) Såfremt projekterne ikke kan gennemføres i
2013 overføres beløbet til 2014 eller senere.”
Det kan nævnes, at der i Teknik og Miljøudvalget i budget 2013 investeringsoversigt Aabenraa
bymidte pulje er afsat 0. 5 mio. kr. i 2014, 3.0 mio. kr., 2015 og 5.5 mio. i 2016 i alt 9. mio. kr..
I bymidtepuljen er der bl.a. nævnt strandpromenade og ombygninger og forbedringer i og omkring
Aabenraa bymidte.
Samlet set er der afsat 19. mio. kr. (plus 6 mio. til strandpromenade) i de to udvalg til realisering af
projekter i Aabenraa bymidte perioden 2013-16.
Det foreslås ud fra vedtagne investeringsoversigt at anvende de to puljer til samme formål efter
følgende dispositioner:
I 2014 forudsættes det, at en del af midlerne fra 2013 overføres til 2014 og en mindre del af
midlerne anvendes til en projektansættelse. (afsat under PTU), Det vil være muligt at udføre et
mindre anlægsprojekt inden for afgrænsningen af områdefornyelsen eller en videre etape af
strandpromenaden, der forbinder bymidten med stranden.
I 2015 er der ikke afsat midler, mens der er afsat 3 mio. kr. under Aabenraa bymidte, pulje under
Teknik og Miljøudvalgets budget.
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I 2016 er der afsat 5.0 mio. kr. ligesom der er afsat 5.5 mio. kr. i under Aabenraa bymidte, pulje
under Teknik og Miljøudvalgets budget. Såfremt de afsatte beløb i de to udvalgs budgetter anvendes
til et samlet projekt vil det formentligt være muligt at renovere og forskønne Markedspladsen.
I år 2017. afsættes 15 mio. kr., til renovering og forskønnelse af Rådhusgade.jf. Rambølls rapport.
I de efterfølgende år afsættes der også en pulje på 15 mio. kr. pr. år.
Det anbefales i øvrigt at samle budgetmidlerne i en pulje under et udvalg, da dette vil være
hensigtsmæssigt i forhold til administration, regnskab, revision osv.
Mulighed for optagelse af lån
Udgifter afholdt i forbindelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer er generelt fritaget for
låneloftet med visse begrænsninger.
I henhold til lov om kommunernes styrelse – lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009 - og
bekendtgørelse nr. 1097 af 19. november 2008 om kommunernes låntagning og meddelelse af
garantier m.v. § 2, stk. 1, nr. 10 har en kommune ”adgang til i det enkelte regnskabsår at optage
lån, jf. § 3, (svarende) til summen af (bl.a.) følgende kommunale udgifter: … 10) Udgiften, herunder
indfriede garantier, til foranstaltninger omfattet af … en beslutning i medfør af lov om byfornyelse og
udvikling af byer. Der kan dog kun optages lån til 95 pct. af udgifter …”
Det betyder, at 95 % af de udgifter en kommune har til byfornyelsesprojektet kan lånefinansieres i
det regnskabsår udgiften er afholdt.
EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

20

2015

2016

2017
Normering
53
135
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Note 14
PROJEKTNAVN:

Implementering vand- og naturplaner

PROJEKTBESKRIVELSE:
Med baggrund i statens natur- og vandhandleplaner har kommunen udarbejdet handleplaner til
implementering af disse, som ved gennemførelse skal medføre god natur- og miljøtilstand i Natura
2000 områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand.
Statens vandplaner er underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet hvorfor kommunens
vandhandleplan pt. ikke er gældende. Vandhandleplanen forventes godkendt ultimo 2013.
Naturhandleplanerne er gældende, og forvaltningen arbejder med implementering ved opstart af
projekter i samarbejde med lodsejerne – f.eks. afgræsning af tilgroede enge og overdrev.
Udgifter i forbindelse med naturhandleplanerne skal bl.a. dækkes af de naturforvaltningsmidler, som
kommunerne fik med fra amterne samt af tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet.
Mht. vandplanerne er der økonomisk klarhed over vådområdeindsatsen, medens der er uklarheder i
f. t. vandløbsindsatsen (ændret vedligeholdelse, fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte
strækninger og restaurering), sø restaurering, dambrug og spildevand. Kommunen undersøger pt.
naturtilstanden i visse vandløb, for at vurdere, om tilstanden allerede nu er så god, at der ikke
behøves at blive gennemført tiltag jf. vandplanerne.
Der ligger en stor administrativ og ressourcemæssig udfordring i forbindelse med implementering af
Natur- og vandplanerne. 1. planperiode udløber med 2015 og erstattes af en ny planperiode, hvortil
der udarbejdes opdaterede planer.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Fase

Tidl. 2014
år

Idéoplæg/
program
Klimatilpasnings- Projekteprojekter
ring og
udførelse

750

2015

750

2016 2017

750

750

750

Eftf. år I alt

750

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

21

2016
0

2017
0

Normering
0
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Note 15
PROJEKTNAVN: Rydning af træer langs vandløb
PROJEKTBESKRIVELSE:
Byrådet godkendte den 30.01.13 frigivelse af anlægsmidler til ekstraordinære rydninger af træer
langs vandløb
Baggrunden er at forvaltningen som vandløbsmyndighed jævnligt arbejder med at rydde og beskære
træer og buske langs de ca. 800 km åbne, offentlige vandløb. Træerne kan dels forringe
afstrømningen dels besværliggøre grødeskæring og anden vedligeholdelse. I henhold til
regulativerne er det kun træer, der står på selve vandløbsarealet inden for vandløbsprofilet, der er
omfattet af kommunens myndighedsrolle. De fleste regulativer har bestemmelser om træer og andet
inden for arbejdsbæltet, som lodsejerne kan blive pålagt at holde frit.
Forvaltningen får detaljeret viden om problematiske områder via tilsyn, oplysninger fra lodsejere og
entreprenørernes indberetninger. Herved bliver det muligt at agere proaktivt og planlægge den
nødvendige indsats.
Opgaven med at gennemgå samtlige vandløb og rydde hvor der er behov, er stor og omkostelig.
Forvaltningen brugte før 2013 i gennemsnit ca. 200.000 kr. pr. år til fjernelse af problematiske
træer og buske (driftsbudgettet). Der er til dels tale om en evighedsopgave, idet der løbende
kommer nye træer ved naturlig såning og genvækst fra stød.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger.
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Fase
Idéoplæg/
program
Projekte-ring
og udførelse

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år 2014

500

500

Tidl. år

2014
0

2015

500

500

2015
0

22

2016 2017

Eftf. år I alt

500

2016
0

500

2017
0

Normering
0
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Note 16
PROJEKTNAVN:

Gadelys: Udskiftning af træ- og gittermaster

PROJEKTBESKRIVELSE:
Der foreslås afsat beløb til udskiftning af ca. 1.500 træmaster og 900 gittermaster incl. armatur.
Den samlede udgift beløber sig til 33,6 mio. kr.
I kommunens driftsbudget til drift og vedligehold af Park- og vejbelysning er der i 2013 afsat ca.
12,4 mio. kr. og i årene 2014-2017 et tilsvarende beløb. Det afsatte driftsbudget dækker kun
driften, og der er derfor ikke afsat midler til renovering og udskiftning af ca. 16.400 gadelamper i
indeværende kontraktperiode, som løber frem til 31. december 2013.
Der skal i 2013 udarbejdes et nyt udbud for drift af gadelys i 2013, som skal gælde for 2014-2018.
Aabenraa Byråd har den 25. april 2013 godkendt, at udbud af drift og vedligehold af vejbelysning
fremover sker ved et traditionelt udbud, hvor kommunen udarbejder en kontrakt med et privat
selskab om drift og vedligeholdelse af armatur og master. Kommunen har - udover udgiften til drift
og vedligehold af gadelys - udgifter til el samt renoveringer og udskiftninger af
gadebelysningsanlægget.
Renoveringer og udskiftninger af de gamle utidssvarende gadelamper kan ske ved hjælp af lån iht.
Lånebekendtgørelsen, hvor kommunen i henhold til §2, stk. 1, nr. 6 kan låne til energi-besparende
renoveringer, herunder udskiftning af lyskilder/anlæg m.v. Det betyder, at Aabenraa Kommune kan
låne til udskiftning af lyskilderne, men ikke til udskiftning af masterne.
Finansieringen af utidssvarende armaturer via forøget låneoptagelse forventes indarbejdet i budget
2014 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2014-2017.
Der mangler så 33,6 mio. kr. til en udskiftning af ca. 2.400 træmaster og gittermaster inkl. armatur.
Denne udgift kan ikke lånefinansieres, hvorfor det foreslås at der til udskiftning af master afsættes
4,0 mio. kr. årligt fra 2016 og 8 år frem, hvorefter udskiftningen af master er tilendebragt.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Gadelys.
Udskiftning af
master

Fase

Tidl. 2014
år

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

2015

2016 2017

4.000

23

4.000

Eftf. år I alt

4.000

33.600
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EVT. AFLEDT DRIFT:
Når udskiftningen af de ca. 2.400 træmaster og gittermaster incl. armatur er gennemført forventes
der en strømbesparelse på 0,5 mio. kr. årligt. Størrelsen af energibesparelsen kendes dags dato ikke
og vil afhænge af hastigheden af udskiftningen af lyskilderne der opsættes.

(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

24

2016
0

2017
0

Normering
0
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Note 17
PROJEKTNAVN:

Cykelsti, Solbakken Smedeby

PROJEKTBESKRIVELSE:
Projektet omfatter en enkeltrettet fællesti langs Solbakken fra Tøndervej ved Smedeby til lige nord
for Gruekløften. Projektet forventes gennemført i 2013 med støtte fra Statens cykelpulje. Det
forventes at Teknik- og Miljø udvalget godkender og frigiver midler til etablering af stiforbindelsen 8.
maj 2013.
Statens cykelpulje støtter projektet med 400.000. kr. og maks. 40 % af anlægssummen, som
forventes udbetalt i 2014 når evaluering og tilbagerapportering af projektet er afsluttet.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger

25
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ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Cykelsti,
Solbakken
Smedeby

Fase

Tidl.
år

Idéoplæg/
program
Projekte- 1.100
ring og
udførelse

2014

2015

2016 2017

-400

Eftf. år I alt

700

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
17

26

2016
17

17

2017
Normering
17
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Note 18
PROJEKTNAVN:

Belægninger

PROJEKTBESKRIVELSE:
For Belægninger og Bygværker er der i 2013 udmeldt et driftsbudget på ca. 33,8 mio. kr. pr. år og i
årene 2014-2017 er den udmeldte ramme på ca. 32,6 mio. kr.
En belægningsrapport pr. januar 2013, som er udarbejdet af rådgiver for Aabenraa Kommune, viser
på baggrund af den nye gennemgang af vejene, at området er underbudgetteret med mindst 8 mio.
kr. pr. år.
Rapporten viser herudover at tilstanden af vejbelægningerne er blevet væsentligt dårligere end
tilstanden i 2007 og at det økonomiske efterslæb dermed er blevet større.
For at kunne fastholde den nuværende tilstand (2013) på belægningsområdet og for ikke at miste
den investerede vejkapital i asfaltbelægninger er det derfor nødvendigt, at øge budgettet på
politikområdet ”Belægninger og Bygværker” eller – som foreslået her – at afsætte beløb på
investeringsoversigten.
Med det nuværende budget stiger skadespointene fra 3,2 i 2013 (som er acceptabelt) til 5,2 i 2022
(som er kritisk), hvorved vejkapitalen i asfaltbelægninger vil miste yderligere 50 mio. kr. i værdi. I
henhold til den udarbejdede belægningsanalyse, vil en forøgelse, fra 2014, af det årlige budget med
8 mio. kr. betyde at skadespointene for 2013 kan fastholdes og dermed også kunne fastholde en
belægningsstandard svarende til den nuværende standard.
Belægningsrapporten blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 6. februar 2013. Udvalget tog
rapporten til efterretning, idet udvalget bemærkede, at såfremt der ønskes tiltag, der ikke er
begrundet i udviklingen i skadespoint, vil dette kræve ekstra midler til asfaltbelægninger.
Belægningsrapporten er efterfølgende sendt til økonomiudvalget til orientering.
Efterfølgende er der udarbejdet en supplerende rapport, der viser den positive effekt af, at anvende
et éngangsbeløb på 20 mio. kr. på eksempelvis: Aabenraa Bymidte, klasse 1 veje, klasse 2 veje,
klasse 3 veje og klasse 4 vejene.
Under hensyntagen til de øvrige projekter på investeringsoversigten i årene 2014 – 2017 er det ikke
muligt at afsætte budgetbeløb til asfaltbelægninger i disse år. Der foreslås derfor afsat 8 mio. kr. pr
år i 2017 og årene fremover.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
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ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Belægning

Fase

Tidl. 2014
år

2015

2016 2017

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

8.000

Eftf. år I alt

8.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

28

2016
0

2017
0

Normering
0
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Note 19
PROJEKTNAVN:

Rundkørsel Erik Jessens Vej/Løgumklostervej, Aabenraa

PROJEKTBESKRIVELSE:
Akutsygehuset forventes fuldt udbygget i 2018 og vil medføre en større trafikbelastning i krydset
Erik Jessens Vej / Løgumklostervej.
For at opnå den nødvendige kapacitet bør krydset ombygges til en rundkørsel.
For at rundkørslen har kapacitet nok er det nødvendigt at der etableres en shunt fra Rødekro til
Aabenraa. Der skal foretages ekspropriation.
Det vil være en fordel at ombygge krydset inden akutsygehuset er fuldt udbygget. Det vil samtidig
give færre trafikale gener for trafikanterne.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Rundkørsel Erik
Jessens Vej/
Løgumklostervej

Fase

Tidl. 2014
år

2015

2016 2017

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

400

Eftf. År I alt

7.000

7.400

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

29

2016
0

2017
0

Normering
0
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Note 20
PROJEKTNAVN:

Modulvogntog, Brunde og Egelund

PROJEKTBESKRIVELSE:
I forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2008 blev det besluttet at enkeltvirksomheder
og yderligere transportcentre kan få mulighed for at deltage i det igangsatte forsøg med
modulvogntog, kaldet ”Virksomhedsordningen”. Staten lavede 29. januar 2009 en aftale om at
forsøgsordningen med modulvogntog forlænges med 5 år til udgangen af 2016.
Byrådet har den 17. september 2008 samt den 28. oktober 2009 bevilliget midler til tilslutning af
modulvogntognettet for henholdsvis etape 1 og en reduceret etape 2 i Padborg Internationale
Transportcenter. Status er at der i Aabenraa Kommune er adgang for modulvogntog ad E45, på en
strækning fra E45 til Aabenraa Havn samt i et område i Padborg Internationale Transportcenter
(etape 1 og 2).
Industriområderne Brunde og Egelund har i forhold til E45 en attraktiv beliggenhed samt ligger i
umiddelbar nærhed af Tyskland og det øvrige Europa. Ved at åbne op for adgang med
modulvogntog til industriområderne Brunde og Egelund vil disse blive mere attraktive at investere i,
dette være sig for nyetablering af firmaer – og udvidelse af eksisterende firmaer.
På baggrund heraf har en række virksomheder i Brunde og Egelund industrikvarterer henvendt sig
til kommunen med et ønske om, i lighed med Padborg Internationale Transportcenter, at blive
tilsluttet modulvogntognettet.
Tilslutningen til modulvogntognettet på E45 kan løses ved at der etableres to omladestationer, en i
Brunde og en på Egelund, samt at vejnettet fra E45 og frem til de to omladestationer ombygges, se
markering med rødt på nedenstående kortudsnit.
En forudsætning for projektets gennemførelse er at Staten giver dispensation til kørsel med
modulvogntog i rundkørslerne ved motorvejen (Løgumklostervej og Ribevej). Rundkørslernes
udforming samt cykel- og gangsti tæt på rundkørslerne og i forskudt plan gør at rundkørslerne ikke
kan ombygges indenfor en rimelig økonomisk ramme.
Projektet skal sikre fortsat gode vilkår for erhvervslivet og tiltrække nye skatteborgere til
kommunen.
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PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Modulvogntog,
Brunde og
Egelund

Fase

Tidl. 2014
år

2015

2016 2017

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

Eftf. år I alt

12.400

12.400

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

31

2016
0

2017
0

Normering
0
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Note 21
PROJEKTNAVN:

Ombygning af signalanlæg til rundkørsel, Stubbæk

PROJEKTBESKRIVELSE:
Signalanlægget i Stubbæk er forældet, og trafikken i krydset er ikke af en størrelse, som kan
forsvare et signalanlæg. Da signalanlægget alligevel snart skal udskiftes, foreslås det at bygge en
rundkørsel i stedet. Det vil have en hastighedsdæmpende effekt på Gl. Tinglevvej, og forbedre
sikkerheden i krydset, da en rundkørsel er mere trafiksikker end et signalanlæg.
Rundkørslen foreslås bygget med en lille midterø på 10 meter og et overkørbart areal. Pga.
pladsmangel bliver det nødvendigt at ekspropriere for at få plads til rundkørslen.

Figur 1: Arealbehov for rundkørsel i Stubbæk
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Ombygning af
signalanlæg til
rundkørsel,
Stubbæk

Fase

Tidl. 2014
år

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

2015

2016 2017

3.500

32

Eftf. år I alt

3.500

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
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EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

33

2016
0

2017
0

Normering
0

PROJEKTOPLYSNING ANLÆG 2014 - 2017
TEKNIK- OG MILJØUDVALG
Note 22
PROJEKTNAVN:

Cykelsti 2.etape, Gl. Ribevej

PROJEKTBESKRIVELSE:
Efter udbygningen af akutsygehuset, vil det være kommunens 3. største virksomhed og derfor
tiltrække nye borgere til kommunen. Derfor er det vigtigt at stinettet udbygges, således at der er
alternativer til bus og bil til området og samtidigt gør beboelse i området attraktivt.
Fremkommeligheden fra det nordlige område af Aabenraa kan forbedres for de bløde trafikanter
vha:
Cykelsti fra sygehuset mod Bodum, hvorfra der er stiforbindelser til de nærliggende byer.
Projektet opdeles i etaper.
o Etape 1: Langs Gl. Ribevej fra akutsygehuset til rundkørslen ved Arwos/Fjernvarme
forventes etableret i 2013 og 2014 (note 3)
o Etape 2: I forlængelse med 1. etape fortsættes cykelstien til Rise Hjarup.
Strækningen vil udover at forbinde området til sygehuset forbinde til skole og
Aabenraa by.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
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ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Cykelsti
2. etape,
Gl. Ribevej

Fase

Tidl. 2014
år

2015

2016 2017

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

Eftf. år I alt

4.000

4.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

35

2016
0

2017
0

Normering
0
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Note 23
PROJEKTNAVN:

Gasværksvej etaperne 2 og 3

PROJEKTBESKRIVELSE:
Som følge af gennemførelse af lokalplan M 118, Område ved H. P. Hanssens Gade og Gasværksvej,
er der foretaget en ombygning af Gasværksvej til en lokalvej på strækningen mellem Kilen og
Opnørplads frem til H. P. Hanssens Gade.
Der er udarbejdet et skitseprojekt for en tosporet vej på hele strækningen fra Havnevej til
Gasværksvejs forlængelse til krydset ved Haderslevvej / Løgumklostervej (Cimbria).
Der er på baggrund af skitseprojektet for en to- sporet vej og en vurdering af de forventede udgifter
til arealerhvervelse udarbejdet et budget over de forventede udgifter til etape 2 og 3. Etape 2 er
strækningen mellem Kilen og Kathale. Etape 3 er strækningen mellem Kathale og Haderslevvej
(Cimbriagrunden).

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
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ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Gasværksvej
etape 2 og 3

Fase

Tidl. 2014
år

2015

2016 2017

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

Eftf. år I alt

13.500

13.500

EVT. AFLEDT DRIFT:
Afledt drift vil blive beregnet i forbindelse med projektering af det konkrete projekt.
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

37

2016
0

2017
0

Normering
0
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Note 24
PROJEKTNAVN:

Stiplan realisering, pulje

PROJEKTBESKRIVELSE:
Der er i overslagsårene foreslået afsat et puljebeløb til anlæg af stier for at sikre realiseringen af
stiplanen.
I budgetåret skal puljebeløbet ændres til konkrete projekter med evt. afledte drifts udgifter i de
efterfølgende år.
PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Stiplan
realisering, pulje

Fase

Tidl. 2014
år

2015

2016 2017

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

Eftf. år I alt

5.000

5.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

38

2016
0

2017
0

Normering
0
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Note 25
PROJEKTNAVN:

Cykelsti, delstrækning Jernbanegade

PROJEKTBESKRIVELSE:
Cykelstien der følger Jernbanegade ophører ved krydset v. Borgmester Finks Gade og fortsætter
efter indkørslen til tidligere posthus.
Ophør af cykelsti skaber forvirring for cyklister, da man i en kort periode er på kørevejen.
Det eksisterende fortov på strækningen kan erstattes af en fælles sti, således stien er ubrudt. Der
etableres gennemgående fortov forbi indkørslen til det tidligere posthus.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Cykelsti,
delstrækning
Jernbanegade

Fase

Tidl. 2014
år

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

2015

2016 2017

Eftf. år I alt

300

300

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015

2016
5

39

2017
5

Normering
5
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Note 26
PROJEKTNAVN:

Modulvogntog, pulje

PROJEKTBESKRIVELSE:
I forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2008 blev det besluttet at enkeltvirksomheder
og yderligere transportcentre kan få mulighed for at deltage i det igangsatte forsøg med
modulvogntog, kaldet ”Virksomhedsordningen”. Staten lavede 29. januar 2009 en aftale om at
forsøgsordningen med modulvogntog forlænges med 5 år til udgangen af 2016.
Byrådet har den 17. september 2008 samt den 28. oktober 2009 bevilliget midler til tilslutning af
modulvogntognettet for henholdsvis etape 1 og en reduceret etape 2 i Padborg Internationale
Transportcenter. Status er at der i Aabenraa Kommune er adgang for modulvogntog ad E45, på en
strækning fra E45 til Aabenraa Havn samt i et område i Padborg Internationale Transportcenter
(etape 1 og 2).
I regeringens ”Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen m.v.” fra 21. marts 2013, har
staten blandt andet afsat midler til statens vejstrækning rute 25 mellem afkørsel 65 på motorvej
E45 og Tønder. Dette åbner op for, at der kan blive etableret en modulvogntogstrækning under
”Virksomhedsordningen” fra rundkørslen ved Uge på rute 25 til brødfabrikken Kohberg i Bolderslev.
Vejdirektoratet har på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en tidsplan for projekterne.
Byrådet har på sit møde den 28. oktober 2009 besluttet at virksomheder i kommunen fremover selv
afholder alle udgifter til forundersøgelser uanset hvor i kommunen virksomheden ligger. Aabenraa
Kommune tilbyder at koordinere projekterne for virksomhederne for dermed at reducere de samlede
udgifter og dermed udgifterne for de enkelte virksomheder. Det blev desuden besluttet at Aabenraa
Kommune fremover i hvert enkelt tilfælde forhandler med virksomhederne om fordeling af
udgifterne til finansiering af de nødvendige vejmæssige ændringer.
Denne pulje til udvidelse af modulvogntognettet kan blandt andet bruges til delvis finansiering af
udvidelse af strækningen fra statsvejen rute 65 frem til Kohbergs brødfabrik i Bolderslev.
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PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Modulvogntog,
pulje

Fase

Tidl. 2014
år

2015

2016 2017

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

Eftf. år I alt

1.500

1.500

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

41

2016
0

2017
0

Normering
0
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Note 27
PROJEKTNAVN:

Cykelforbindelse via Tøndervej fra Fårhus-Kruså

PROJEKTBESKRIVELSE:
Eksisterende cykelsti langs Tøndervej fra Kruså mod Fårhus er etableret til krydset v.
Skandinavienvej/Mejerivej.
Ved forlængelse af cykelstien med ca. 1,5 km. opnås en forbindelse til Fårhus, der følger Tøndervej.
Der må forventes ekspropriationer fra naboarealerne.

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Fase

Tidl. 2014
år

2015

2016 2017

Idéoplæg/
program
Cykelforbindelse Projektevia Tøndervej fra ring og
Fårhus-Kruså
udførelse

Eftf. år I alt

6.000

6.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

42

2016
0

2017
0

Normering
0
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Note 28
PROJEKTNAVN:

Sikring af cykelvej, Padborgvej, Bov

PROJEKTBESKRIVELSE:
Strækningen på Padborgvej mellem Bov Skole og Østre Viaduktvej på ca. 1 km. er smal og
trafikeret. På den pågældende strækning er der et ønske om at forbedre forholdene for cyklisterne.
Eksisterende forhold: Der er etableret fortov på vestlig side på hele strækningen og en gangsti på de
første 500 meter fra Østre Viaduktvej.
Der forventes ekspropriation af naboarealerne

PLANMÆSSIGE FORHOLD:
Ingen bemærkninger
ØKONOMISKE DATA:
ANLÆG:
(1.000 kr.)
Funkt. Navn

Sikring af
cykelvej,
Padborgvej, Bov

Fase

Tidl. 2014
år

2015

2016 2017

Idéoplæg/
program
Projektering og
udførelse

Eftf. år I alt

4.000

4.000

EVT. AFLEDT DRIFT:
(1.000 kr.)
Funkt.
Navn

Tidl. år

2014

2015
0

43

2016
0

2017
0

Normering
0

