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CAMPUS RAMBLA
CampusRambla er et af nøgleprojekterne i Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og vil blive den centrale, nord-sydgående hovedsti i
Campus området. Ramblaen skal forbinde den nordlige og sydlige del af
campus. Med tiden vil Ramblaen sprede sig ud i området gennem øvrige
etaper, heriblandt evt. tilstødende øst-vestgående cykel-/gangstier. Derudover vil der i forbindelse med Ramblaen etableres et antal Aktivspots, der
skaber ophold, pladsedannelser og aktivitet på tværs af Campusområdet.

CampusRamblaen er den nerve, som skal forene sundhed og idræt med viden og uddannelse.
Det er det fysiske og synlige link mellem de to verdener.
Målsætning fra Fremtidens Aabenraa
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Labland forslag til Arena Aabenraa og Rambla

Forslag til Aktiv Campus Aabenraa fra Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa
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LANDSKABET OMKRING RAMBLAEN
Området ramblaen slynger sig igennem er præget af en række store og
meget karakterfulde landskabselementer, med hver sin karakteristiske
rumlighed, som på hver sin måde præger landskabet.
Længst fra ramblaen ligger Stadion med det store ”Rum”, der forener
idrætsaktiviteter og det groede miljø i et enkelt, men stærkt og karakterfyldt greb.
Centralt i området ligger Dyrskuepladsen - det gamle engdrag som den
store udstrakte ”Flade”.
Dyrskuepladsen afgrænses mod nord af Mølleåkanalen og poppelalléens
store bagtæppe. Alléen er et meget kraftfuldt landskabselement og ikke
mindst karakterdannende for hele området. Hvor ramblaen krydser gennem alléen opleves ”Skåret” - det præcise indre rum i alléen.
”Slottet” ligger med udsigt udover engen og fungerer som et fikspunkt for
ramblaen og udpeger en vigtig forbindelse videre langs åsystemerne og
ned til fjorden.

POPPELALLÉEN - SKÅRET
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STADION - RUMMET

SLOTTET

DYRSKUESPLADSEN - FLADEN
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RAMBLAEN
Ramblaen bliver den primære offentlige forbindelse mellem Campus Nord
og Syd. Ramblaen etableres med en bredde, så den kan rumme både
cykel- og gangtrafik, samt en række forskellige aktiviteter og opholdsmuligheder.
Ramblaen slynger sig igennem det åbne landskab. Undervejs på ruten vil
ramblaen bølge svagt op og ned, så blikket hele tiden forskydes i forhold
til horisonten. Tværprofilet varieres ligeledes langs ramblaen, så opmærksomheden på terrænformen intensiveres og man bliver opmærksom på
sin egen bevægelse og tyngdepunkt. Tværprofilet udformes samtidig altid
sådan, at der sikres afvanding direkte til terræn.
Langs Ramblaen bliver der etableret en række AktivSpots, der indbyder til
ophold, aktivitet og socialt samvær på tværs af institutionerne på Campus.
Ramblaen tænkes udført i et plastisk materiale - eksempelvis pladsstøbt
beton. Beton vil kunne udføres med forskellig overfladestruktur, så der
opstår en variation i lysrefleksionen fra overfladen langs ramblaen både i
tørvejr og når belægnignen er våd.
Principtværsnit 1:100

Glittet Beton (Afsyret)
SEB, SLA

Kostet Beton
Ankarparken, SLA

Kostet Beton
Novo Nordisk, SLA

Modstående side: Situationsplan 1:2000

8

VESTERGADE

AKTIV CAMPUS - CAMPUSRAMBLA

BRUNDLUND SLOT

DRONNING MARGRETHES VEJ

CAMPUSPLADSEN

CAMPUSALLÉ

DYRSKUEPLADSEN

HJELMALLÉ

IBC

MULTIARENA

UC SYD
9

AKTIV CAMPUS - CAMPUSRAMBLA

RAMBLAEN - LÆNGDEPROFIL
Ramblaens forløb er præget af, at endepunkter mod henholdvis Multiarenaen
og CampusPladsen ligger højest medens midterstykket, hvor ramblaen krydser
henover Dyrskuepladsen ligger lavest.Undervejs krydser ramblaen også hen over
digerne omkring Mølleåen.

Stationering
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Hjelmalle, st - 61,0. K - 1,36

Kote

Dyreskueplads, st - 250,0. K - 0,47

Ramblaen bevæger sig fra sit højeste punkt i kote 2,5 til det lavest liggende
punkt i kote 0. De ret overkommendlige niveauspring skaber et forløb der er fuld
tilgængeligt, dog med en varierende oplevelse af et bevæget terræn undervejs
på strækningen.
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Campus Plads st - 530,6. K -1,0

Campusalle st - 478,9. K - 2,5

Mølleå, st - 375,0. K - 2,5
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RAMBLAEN
Ved parkeringsplads for Arena Aabenraa
På denne strækning splittes ramblaen og den ene halvdel af ramblaen
løftes, så der skabes en variereriet og bølgende kant - et niveauspring
mellem de to dele. Kanten kan indtages på forskellig vis til ophold, leg eller step træning.
De forskellige niveauer udføres med forskellig overfladetekstur, så der
skabes et varieret spil i belægningen via overfladernes forskellige lysrefleksionsevner.

Snit 1:100 - rambla ved parkeringplads for Arena Aabenraa

Pladsstøbt beton m. kostede og glittede overflader
SEB, SLA
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Varierende kant, der kan indtages til ophold eller fx skating m.m.

Plantehul i pladsstøbt beton
Novo Nordisk, SLA
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Planudsnit 1:200 - rambla ved parkeringplads for Arena Aabenraa
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RAMBLAEN
Ved ’Store ring’ på Dyrskuepladsen
På Dyrskuepladsen integreres ramblaen i ”Store ring”, der ligger som et enkelt og
veldefineret landskabselement på fladen.
Ramblaen løftes op i niveau med overkant på volden rundt om ringen, mens
ramperne inkorpores i voldens skråninger. Ind mod ringen afsluttes ramblaen
men en lodret kant mens volden bibeholdes på den ydre side af ringen.
Kanten ind mod ringen apteres med et trædæk/trækant, der skaber en opholdszone, samt definerer en opdeling imellem cykel-gangsti og opholdszonen.

Trædæk integreret i betonelement
Ankarparken, SLA
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Bænke integreret i trædæk

Planudsnit 1:500 - rambla ved ’Store ring’ på Dyrskuepladsen

AKTIV CAMPUS - CAMPUSRAMBLA

Snit 1:100 - rambla ved ’Store ring’ på Dyrskuepladsen

Planudsnit 1:200 - rambla ved ’Store ring’ på Dyrskuepladsen
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RAMBLAEN
Enkelte steder langs ramblaen introduceres et bakkelandskab - en række
små, bløde pukler. Bakkerne er et legende element, der kan udfordre både
cyklister, motionsløbere, børn og spadserende.

Principsnit 1:100

Befæstet bakkelandskab
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Sammensmeltning imellem sti og bakkelandskab
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RAMBLAEN
Enkelte steder langs ramblaen introduceres en række mindre kanter
med variende hældning og højde. Kanterne kan indtages på forskellige
måder af skatere, rulleskøjteløbere og dristige cyklister.

Principsnit 1:100

Skrå kant

Vandret overkant
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CAMPUSPLADSEN
CampusPladsen placeres nord for Campusallé og udformes som en cirkelformet fordybning omkranset af ramblaen. Den forsænkede flade udføres
med en støbt, veldefineret kant, der sammen med indbyggede trin og
opholdsflader gør, at kanten kan benyttes til siddepladser og ophold.
AktivSpot - multibane
En multibane placeres i fordybning. Banen anlægges med en gummibelægning, med påtegnede symboler og diverse aktiviteter og baner. Optegninger kan suppleres med en række flytbare elementer som eksempelvis
mål og basketball kurve, der monteres i stolpehuller i belægningen og derfor kan tages op og rykkes væk, hvis fladen skal bruges til koncert, teater
eller anden aktivitet, der kræver mere fri plads.
2.00

Banens skålform udnyttes til et afvandingsprincip, hvor al vandet fra
fladen afledes via en rist i centerpunktet. Afløbet udformes bevidst med
lidt underkapacitet, så pladsen ved større regnskyl omdannes til et spejlbassin, fordi vandet opstuves. Når regnen hører op, vil pladsen langsomt
tømmes for vand.
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Planudsnit 1:200 - CampusPladsen
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2.25
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Snit 1:100 - CampusPladsen

Trægrupper

Kant/bande m. ophold omkring bane

Aptering af skålformen
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MULTIARENAEN
Ved Multiarenaen integreres ramblaen med 2 AktivSpots, der relaterer sig
til aktiviteterne i arenaen og trækker en række aktiviteter ud på forpladsen.
En del af cykelparkeringen til Multiarenaen integreres i ramblaens kant, så
det er enkelt at komme af med cyklen efter at have brugt ramblaen som
cykelsti.
AktivSpot - kunstgræsbane
Kunstgræsbanen udformes med bander, der brydes for at skabe en let
tilgængelighed til banen, ligesom de skaber mulighed for ophold omkring
banen. Der opstilles hegn bag de to store mål, så vildfarne bolde opfanges.
AktivSpot - fitnessstation
En fitnessstation placeres imellem kunstbanen og arenaen - øst for
ramblaen. Fittnessstationen indeholder en række forskellige træningsmuligheder og skaber sammen med kunstgræsbanen et reklame nen en
vente funktion, for de mange brugerer af området - her kan der leges eller
trænes, mens der ventes på at børnene eller forældrene er færdige.

Fitness station med varierende øvelser - eksempel fra Kompan

Kunstgræsbane
Gellerup, SLA
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overkørsel

Hjelmalle

Kiss´n ride

Planudsnit 1:200 - ved Arena Aabenraa
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BRO OVER MØLLEÅEN
Den nye bro over Mølleåen udformes med et kurvet forløb, der knækker
i midten af åen og dermed iscenesætter det karakterfyldte rum imellem
poppelalléerne.
Broen tænkes udført med en reflekterende beklædning, så broen nærmest
opløses visuelt og forsvinder i det dybe rum.

Plan 1:200

Poppelalléens indre rum
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Spejling i materiale
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BELYSNING, BEPLANTNING OG INVENTAR
Belysning, beplantning og inventar anvendes til at understrege en
særlig identitet for ramblaen, så ramblaen bliver genkendelig og får en
selvstændig figur i forhold til de øvrige stier i området
Ramblaen oplyses med master m/ spots og ved Multiarenaen og CampusPladsen suppleres med højere master og flood lights. Belysningsmaster kan eventuelt bemales, for at medvirke til at skabe en særlig
identitet for ramblaen.
For at fastholde virkningen af det store rum på Dyrskuepladsen og
poppelalléernes markante skærm plantes der kun i mindre omfang
langs ramblaen. Det er særligt ved CampusPladsen og nord for Hjelmallé at der plantes - og begge steder som grupper af træer. Langs
ramblaen bør græsslåning reduceres, så der skabes mulighed for at
flerårige urter etablerer sig, og der skabes større artsrigdom og oplevelsesmæssig variation i græsfladen.

Træggrupper

Mastebelysning m/ spots

Eng med stor artsrigdom
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