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OMRÅDET
Formålet med mulighedsstudiet er at belyse mulighederne for en fremtidig placering af en integreret daginstitution i Campus området i Aabenraa. Institutionen skal
indgå som en del af områdets sydlige del - Campus Syd.
Campus Syd området indeholder i dag:
•

Rekreative arealer med bl.a. atletik-, fodbold, petanque-,tennis- og kunststofbaner, samt
Aabenraa Stadion

•

Kongehøjskolen (indskoling, SFO, mellemtrin og udskoling) med tilhørende udearealer

•

Arena Aabenraa

Campus Syd afgrænses mod syd af Tøndervej, mod øst
af Dronning Margrethesvej og mod vest af Hjelm skov.
Området gennemskæres af Vestvejen, der løber nord-sydligt og deler området i to. I områdets østlige del danner
Arena Aabenraa og Hjelmallé den nordlige grænse,
mens den vestlige del af området mod nord afgrænses
af Kolonihaveforeningen Hjelmhaverne.
Som del af udviklingsplanen for Aktiv Campus Aabenraa
vil der på sigt blive anlagt en gennemgående stiforbindelse, CampusRamblaen, der vil forbinde den nordlige del af campusområdet med Arena Aabenraa og den
sydlige del af Campus. I den sydlige del af området ligger
den endelige stiføring af Ramblaen ikke fast, men her
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vil det sydlige ankerpunkt formentlig blive den eksisterende tunnel under Vestvejen, der forbinder de to
dele af Campus Syd.
Aktiv Campus Aabenraa ligger som del af en grøn kile,
der skyder sig ind gennem Aabenraa fra vest, og er
omgivet af grønne, rekreative områder - bl.a. Hjelm
Skov, der ligger vest for området og Brundlund Slot og
Slotspark øst for området. Selve Campus området danner
et større rekreativt bånd med mange forskellige idrætsfaciliteter koncentreret i den sydlige del af området og
Ringrider- og Dyrskuepladsen i nord.

Oversigtskort over området
Campus Nord og Campus Syd
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CampusRambla,
Fremtidige etaper
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CAMPUS SYD
PLANRAMMER
Området Campus Syd omfatter både bebyggede arealer
og store grønne rekreative arealer. Området omfatter
matriklerne 2188, 733, 1986, 692, 3034 og vejlitra 7000i
og 7000ab.

Nord for skolens mellemtrin og udskoling er et område
med flere idrætsfaciliteter centreret omkring områdets
klubhus. Her er både atletik-, bold-, petanque- og tennisbaner. De forskellige baner ligger som et åbent og
aktivt forareal til Aabenraa Stadion.

I kommuneplan 2009 er projektområderne nord for
Kongehøjskolen omfattet af kommuneplanramme
1.1.046.F, hvor anvendelsen bestemmes til rekreativt
område med fritids- og ferieformål, idrætsanlæg, dyrskueplads, stadion og lign. En placering af en daginstitution inden for rammeområdet, vil falde uden for denne
kategori, og vil derfor kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg.

I Campus Syd områdets nord-østlige del ligger Arena
Aabenraa med tilhørende parkeringsareal.

Kongehøjskolen er omfattet af kommuneplanrammen
1.1.216.D., der udlægger området til offentlige formål
herunder: undervisning, institutioner, kulturelle formål,
offentlig administration, sygehus og lignenden. Hvis
daginstitutionen kunne rummes inden for rammerne
af 1.1.216.D, vil der ikke være behov for udarbejdelse af
et kommuneplantillæg. Men da det ikke arealmæssigt
er muligt at etablere daginstitutionen inden for kommuneplanrammen 1.1.216.D, skal rammen som minimum
udvides med udarbejdelse af et kommuneplantillæg.
Etablering af ny daginstitution i området vurderes at
være lokalplanpligtig. Der vil derfor uafhængigt af placering være behov for at udarbejde en lokalplan såvel
som et kommuneplantillæg forud for placering af daginstitutionen.
Området støder op til Hjelm Skov, der er defineret
som fredskov. Der er dog ingen skovbyggelinje (jf.
Naturbeskyttelseslovens §17) fra skoven. Der må dog
forventes at være flere bygningsmæssige hensyn, der
medfører at ny bebyggelse så vidt muligt placeres fri af
skovens yderste trærække.
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FUNKTIONER
I områdets sydlige del, øst for Vestvejen, er Kongehøjskolens
indskoling (0. -3. klasse) samt SFO placeret. Mellemtrin
og udskoling (4. - 9. klasse), specialcenter og skoletandpleje er placeret vest for Vestvejen. Vest for skolens mellemtrin og udskoling ligger skolens grønne udeareal
grænsende op til Hjelm skov. Der er desuden etableret skolegårde ved både mellemtrin og udskoling samt
omkring indskolingen.

LANDSKAB
Campus Syd består primært af åbne, grønne områder
med grønne hegn langs kanter og overgange.
De store åbne områder - som primært benyttes til boldbaner - opleves stort set flade, men flere steder indenfor
området er der større terrænspring over korte afstande, der danner et terrasseret landskab med skråninger
langs flere af områdets kanter.
Omkring Kongehøjskolens mellemtrin og udskolings
grønne udearealer - der støder op til Hjelm Skov i områdets vestlige del - falder terrænet ca. 1,5 - 3 meter ud
mod Tøndervej og nord for skolens arealer igen med
ca. 1 - 2,5 meter. De 4 tennisbaner der ligger ud mod
Vestvejen samt Aabenraa Stadion ligger desuden 1-2
meter under det omkringliggende terræn.
Øst for Vestvejen ligger det grønne område med boldbaner 2,5-3 meter lavere end de omkringliggende arealer,
og der dannes dermed skrænter langs både Vestvejen,
Dronning Margrethes Vej og mellem boldbanerne og
Kongehøjskolens indskoling. Langs boldbanernes østlige
kant og ned mod indskolingen opstår et lavtliggende
vådområde, hvor Hjelmbækken løber gennem området.
Området er kendt som et lavtliggende og vådt område
i Aabenraa med en beliggenhed for foden af bakkelandskabet ved Hjelm Skov. Flere steder i området ved
Campus Syd ligger under havets overflade.
Omkring Aabenraa Stadion ligger C.Th. Sørensens
og I.P. Junggreen Haves haveanlæg, der består af høje
træer, der danner kant omkring stadion. Derudover
ligger der en ’allé’, som forbinder stadion med skoven.
Disse elementer skal bevares, da de er vigtige landskabelige træk i området.

Oversigtskort over området
Campus Syd

Matrikelgrænser
Lokalplan nr. 80
Lokalplan nr. 57
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TRAFIK
ADGANG OG PARKERING
Man kan i dag ankomme til området fra Dronning
Margrethes Vej, Tøndervej samt fra Vestvejen.

krydser Vestvejen med en underføring og skaber
dermed sikker adgang på tværs af området for bløde
trafikanter.

Fra Dronning Margrethes Vej er der adgang til en
mindre p-plads tilknyttet Kongehøjskolens indskoling samt en ’kiss and ride’ plads. Fra Tøndervej er
der tilladt ærindekørsel til Kongehøjskolens øvrige
bygninger, men herfra er der ellers ikke adgang til
området. Fra Vestvejen er der adgang til et offentligt
parkeringsareal øst for indskolingen, samt til parkering tilknyttet Kongehøjskolen og områdets sportsfaciliteter. Fra Vestvejen er der desuden en mindre adgangsvej til området mellem klubhuset og Aabenraa
Stadion, der i dag ikke er offentligt tilgængelig, men
bl.a. benyttes til varelevering og brandvej.
Skolens parkeringsareal er udvidet i forbindelse med
ombygningen af skolen, og det forudsættes i det følgende, at denne er fuldt belagt, samt at skolens behov
er dækket på dette areal. Den offentlige parkeringsplads på den modsatte side af Vestvejen benyttes ofte,
også af brugere til både skolens indskoling og udskoling, men da dette er en offentlig parkeringsplads kan
der i det følgende ikke regnes med, at denne kan benyttes som dækning for hverken skolens eller daginstitutionens behov. Ved begge skolens parkeringsarealer - med adgang fra Dronning Margrethes Vej og
med adgang fra Vestvejen - er ind- og udkørsel delt
op, så adgang ikke sker fra begge overkørsler.
I områdets nordlige del danner Hjelmallé adgang til
Arena Aabenraa langs områdets nordlige kant. Med
den fremtidige udvidelse af Arena Aabenraa vil der
her blive anlagt to større parkeringsområder, som der
ligeledes vil være adgang til fra Hjelmallé.
STIER
Området er i dag forbundet af en nord-syd gående stiforbindelse, der løber langs Vestvejen fra Arenaen
i nord til Kongehøjskolens indskoling i syd. Midt i
området krydses denne sti af en tværgående forbindelse, der løber fra Dronning Margrethes Vej i øst
til Hjelm Skov i vest. Den tværgående stiforbindelse
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Tunnel med stiforbindelse under Vestvejen

BAGGRUND FOR DE FREMTIDIGE FORHOLD
Som baggrund for de skitserede scenarier i dette notat,
er det vigtigt at se på den overordnede trafikale sammenhæng i området omkring Campus Syd og på, hvordan
tilføjelse af nye adgangsveje og parkeringspladser kan
være med til at ændre på logistikken i området. F.eks.
kan tilføjelse af nye parkeringsarealer være med til at
ændre, hvordan man færdes i området, og flere parkeringspladser kan desuden ændre på antallet af brugere
og dermed på hvor meget trafik, der genereres. Disse
overordnede trafikale forhold ridses op i det følgende.
FLOW
Overordnet set vil det blive vigtigt, hvordan logistikken
fungerer i området - jo færre steder man skal parkere
for at klare sine gøremål, jo mindre trafik vil der genereres i området. Umiddelbart vil en løsning, hvor det
vil være muligt at parkere ét sted/én gang og derfra
kunne nå alle ønskede destinationer være at foretrække. Skal man f.eks. aflevere børn til både daginstitution og skole, vil det skabe mindre trafik i området, hvis
man nemt kan parkere samme sted og aflevere derfra
til begge faciliteter.
afsnit fortsat

Oversigtskort over området
Infrastruktur

Parkering
Vejadgang
Stier
CampusRambla,
Etape 1
CampusRambla,
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TRAFIKSIKKERHED
Det vurderes at dele af området - f.eks omkring Tøndervej
- er uheldsbelastet. Etablering af flere overkørsler / ind
og udkørsler i området vil kunne øge risiko for uheld særligt i allerede belastede områder.
På Tøndervej er der i forvejen problemer med trafikuheld, hvor bløde trafikanter er involveret. Dette gælder
både ved Faversmøllevej og ved Dronning Margrethes
Vej. Hvis der peges på en placering af daginstitutionen
med adgang fra Tøndervej vil det medvirke til flere
konfliktpunkter og en risiko for, at der fremadrettet
vil forekomme flere trafikuheld med bløde trafikanter.

Vestvejen- ved indkørsel til parkering ved Kongehøjskolen

På Dronning Margrethes Vej er der ikke registeret
uheld inden for de sidste fem år. Det er afgørende, at der
tages højde for trafiksikkerheden ved en evt. placering
af Daginstitution med adgang fra Dr. Margrethes Vej.

Tøndervej

På Hjelmallé er der registreret tre uheld i 2015 som
ikke har involveret bløde trafikanter. Uheldene har
heller ikke ført til registreret personskade.
Ved tilkørslen fra Hjelmallé til Dr. Margrethesvej er
der registreret en ulykke, der involverede to biler,
med personskade til følge. Der er ligeledes registeret
en ulykke ved udkørslen fra Hjelmallé til Vestvejen,
hvor der alene er tale om materielle skader.
På Vestvejen antyder uheldsbilledet problematik med
bagendekollisioner. Derfor er det vigtigt, at en adgangsvej bliver tydeligt markeret, så de langsomt kørende trafikanter, der skal videre ad ny adgangsvej, ikke overses
af bagfra kommende trafik.
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Dronning Margrethes Vej

ADGANGSMULIGHEDER
Det vil i fremtidige scenarier for trafikken i området være
mulighed for at etablere adgangsvej til en fremtidig daginstitution fra både Tøndervej, Vestvejen, Hjelmallé og
Dronning Margrethes Vej. Der vil dog være stor forskel
på hvilke tiltag, der er nødvendige for at etablere adgang
fra de fire veje.
Trafikbelastningen på hhv. Vestvejen og Tøndervej er
mellem 5.750 og 6.200 i hverdagsdøgntrafik, hvilket

medvirker, at der bør etableres venstresvingsbane for afventende trafikanter, i forbindelse med de nye adgangsmuligheder, så de ikke generer den øvrige trafik på de to
veje. På Dronning Margrethes Vej er hverdagsdøgntrafiken på ca. 3.900. Og her vurderes det ikke at være nødvendigt med deciderede svingbaner. Her vil det i stedet
være mere oplagt med en fartdæmpning, da den mindre
trafikmængde kan medvirke til et højere hastighedsniveau på den lige vejstrækning. På Hjelmallé er der en
hverdagsdøgntrafik på 990 køretøjer. Der vil i forbindelse med Arena Aabenraa bliver etableret trafikdæmpende foranstaltninger i form af tre bump og en reduktion af hastigheden til 40 km/t. Det vurderes derfor at
det ikke er nødvendigt med yderligere tiltag ved etablering af en tilkørsel til daginstitutionen fra Hjelmallé.
Adgang fra Tøndervej vil som udgangspunkt skulle
etableres vest for Kongehøjskolens mellemtrin og udskoling. Placering af en adgangsvej til daginstitutionen
vil her være afhængig af terrænnet i området, der falder
kraftigt ved overgangen fra Tøndervej til skolens område.
Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at placere
en eventuel adgangsvej så langt mod øst som muligt.
Det vurderes, at det fra Tøndervej er nødvendigt at etablere en venstresvingsbane i forbindelse med etablering
af en ny adgangsvej. Dette vil være muligt, men etablering af svingbane kan kun ske med udvidelse af vejens
bredde - ca. 1 meter - samt inddragelse af flere af de parkeringspladser, der i dag ligger langs vejens sydlige kant.
Der er desuden flere forhold, der betyder at en løsning
med adgangsvej fra Tøndervej er mindre hensigtsmæssig. Der er i dag ikke optimale oversigtsforhold på
vejen - da den slår et knæk - og indkøbscenteret ved
Farversmøllevej medvirker til en del trafik i området.
Den megen aktivitet i forbindelse med trafik til/fra boligområder og indkøbscenteret tæt på Tøndervej, kombineret med en signalregulering ved Vestvejen, kan medvirke til, at der i perioder vil forekomme kødannelser på
strækningen forbi skolen og ved eventuel ny adgangsvej til en institution. Ved kø-trafik kan der opstå misforståelser mellem trafikanterne, særligt i forhold til advisering af svingning til/fra en adgangsvej, hvilket kan
medfører en række trafikfarlige situationer.

TRAFIK:
Trafiktal

HDT

Vestvejen

6180

Tøndervej

5757

Dronning Margrethes vej

3878

Adgang fra Vestvejen vil både kunne etableres i forbindelse med eksisterende ind- og udkørsler, eller som
ny adgangsvej. Der er i dag etableret ventresvingsbane ved indkørsel til skolens parkeringsareal samt til
den offentlige parkeringsplads på den modsatte side
af Vestvejen. Det vurderes, at Vestvejen er bred nok til,
at der uden at ændre på vejens bredde kan anlægges
svingbaner, hvor der ikke allerede er svingbaner i dag.
Ved anlæg af nye svingbaner, eller omlægning af eksisterende, anbefales det, at anlægge svingbane med markeringsheller. Denne type er allerede etableret andre
steder på Vestvejen. Det kan dog vælges at etablere
svingbaner uden heller, hvilket vil betyde at anlægsudgiften reduceres.
Adgang fra Dronning Margrethes Vej vil som udgangspunkt etableres i forbindelse med den eksisterende stitilslutning nord for Kongehøjskolens indskoling. Det vurderes, at det fra Dronning Margrethes vej
ikke er nødvendig at etablere en venstresvingsbane.
I stedet bør der her etableres en tydelig markering i
form af en hævet flade - en markeringshelle - i samme
stil med den eksisterende markering af ind- og udkørsel ved Kongehøjskolens indskoling. Denne type markering ved institutioner er etableret i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes trafiksikkerhedsplan.
Adgang fra Hjelmallé kan som udgangspunkt føres
som en stikvej gennem en eksisterende beplantning vest
for Arena Aabenraa. Fra stikvejen kan der etableres
adgang til parkering i tilknytning til Arena Aabenraa.
Med tilpasning af anlæg i Hjelmallé i forbindelse anlæg
til Arena Aabenraa, vil yderligere tiltag i området ikke
være nødvendige. Indretning af stikvejen skal udføres
med sikre krydsninger for cyklister og gående fra det
eksisterende stisystem. Det anbefales desuden at begrænse antallet af tilkørsler til Hjelmallé.

INTEGRERET DAGINSTITUTION VED KONGEHØJSKOLEN
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REKREATIVE FACILITETER
FACILITETER VEST FOR VESTVEJEN
Nord for Kongehøjskolens mellemtrin og udskoling
ligger klubhuset, der indeholder både omklædningsfaciliteter, klublokaler, mødelokaler, frokoststue, cafeteria mm. Klubhusets faciliteter benyttes af flere forskellige sportsklubber, og omklædningsfaciliteterne
benyttes desuden af Kongehøjskolen.
Omkring klubhuset ligger tennisklubbens 8 baner - 4
baner placeret mellem Vestvejen og klubhuset og yderlige 4 baner (3 kunststofbaner) placeret vest for klubhuset. Der er syd for klubhuset desuden etableret petanque
baner. Vest for klubhuset er der et mindre område med
fodboldbaner, som bl.a. udskolingens elever og Aabenraa
boldklub benytter sig af. I områdets vestlige del er der
på det grønne areal op til Hjelm skov placeret en kastebane til forskellige atletikaktiviteter.
Nord for området med klubhus og tennisbaner ligger
Aabenraa Stadion, omkranset af store kastanjetræer.

FACILITETER ØST FOR VESTVEJEN
I områdets østlige del er der nord for Kongehøjskolens
indskoling etableret en kunstgræsbane, der mod syd
grænser op mod Hjelmbækken og skolens arealer.
Det øvrige område består af græsarealer med fodboldbaner - både 5, 7 og 11-mands - der benyttes til træning. I
områdets vestlige del - vest og nord for Aabenraa Stadion
- ligger flere boldbaner, der benyttes som kampbaner.
I forbindelse med placeringen af daginstitutionen i
området vil der i enkelte scenarier være behov for at
flytte nogle af de eksisterende funktioner i området.
Aabenraa kommune vurderer i denne sammenhæng, at
man i fremtiden vil kunne nøjes med 6 tennisbaner (4 almindelige baner og 2 kunstofbaner), såfremt der sikres
plads til, at der på sigt kan etableres yderligere 2 baner.
Arena Aabenraa har en kapacitet med flere fleksible
sportshaller og indendørs idrætsfaciliteter som kan
dobbeltudnyttes af de omkringliggende institutioner.
Arena Aabenraa kan nås via områdets stisystem.

FUNKTIONER/FACILITETER I OMRÅDET - CAMPUS SYD
Rekreative arealer/faciliteter
Klubhus (inkl. omklædningsfaciliteter, cafeteria, klublokaler mm.)

1.291 m2

Boldbaner, træningsbaner

ca. 42.926 m2

Boldbaner, kampbaner

ca. 22.620 m2

Tennisbaner, grus

5 stk. / ca. 4.000 m2

Tennisbaner, kunststof

3 stk. / ca. 2.400 m2

Petanquebaner
Kastebane

ca. 750 m2
1 stk. / ca. 5.625 m2

Parkeringsarealer
Parkering (inkl. den offentlige p-plads ved Vestvejen samt p-plads ved
Arenaen)
Øvrige elementer (der ikke må flyttes)
Aabenraa Stadion (inkl. C.Th. Sørensens og I.P. Junggreen Haves haveanlæg)
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ca. 16.950 m2

Oversigtskort over området
Funktioner

1

Klubhus

2

Petanquebaner

3

Tennis, grus

4

Tennis, kunstof

5

Kastebane

6

Aabenraa Stadion

7

Fodbold, træningsbaner

8

Fodbold, kampbaner

9

Fodbold, kunstgræsbane

10

Reserveret til kunstgræsbane
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Kongehøjskolens udearealer
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INTEGRERET DAGINSTITUTION
Der skal i området omkring Kongehøjskolen placeres en
integreret daginstitution til ca. 150 vuggestue- og børnehavebørn. Der skal i området findes plads til både institution og dertilhørende udearealer samt parkeringsareal og andre servicearealer.

• Udeareal/legeplads: 50 m2 pr. barn - i alt 7500 m2*

**Ifølge Aabenraa Kommunes parkeringsregulativ fra
2008 gælder normen for institutioner, at der skal etableres 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal, eller efter
en vurdering i forhold til ansatte, forældre og elever. I
denne undersøgelse er p-normen med angivelse af 1
plads pr. 50 m2 benyttet.

• Parkeringsareal - 36 parkeringspladser - i alt
1080 m2**

***Antal fastlagt i overensstemmelse med Aabenraa
Kommune, afd. for Kommunale Ejendomme

Arealet der afsættes skal bl.a. indeholde:
• Byggeri: 1800 m2 (bruttoareal)

• Cykelparkering - 30 pladser - i alt 50 m2***
Dette giver et samlet grundareal på 10.430 m2 såfremt
byggeriet etableres i én etage. Bygges der i flere etager,
kan det samlede grundareal dog reduceres.
Der er i det samlede grundareal ikke taget højde for areal
til eventuelle fremtidige udvidelser af daginstitutionen.

Nøgletal, daginstitution
Bygning (bruttoareal)		

1.800 m2

Udeopholdsareal/service

7.500 m2

Grundareal (ex. parkering)

9.300 m2

Parkering (inkl. cykler)		

1.130 m2

Samlet grundareal		

10.430 m2

Arealer og antal er afstemt i dialog med Aabenraa
Kommune, afd. for Kommunale Ejendomme
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* Det angivne areal er bestemt på baggrund af erfaringstal og fastlagt i overensstemmelse med Aabenraa
Kommune, afd. for Kommunale Ejendomme. Arealerne
indeholder alle udeopholdsarealer samt servicearealer.

BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER FOR DET ØKONOMISKE OVERSLAG
Der er i det kommunale budget afsat 25 mio. kr. til etablering af daginstitution - herunder alle udgifter til anlæg
af byggeri, parkering, udeophold- og servicearealer.
Med erfaring fra igangværende byggesager i området
forudsættes det, at der med al sandsynlighed skal forventes ekstrafundering i forbindelse med opførelse af
daginstitutionen ved Kongehøjskolen. Er dette nødvendigt, vil det betyde en øget udgift i forbindelse med
anlæg af byggeriet, og skal indeholdes i de 25 mio. kr..
Det anbefales, at der i forbindelse med valg af endelig
placering af daginstitutionen foretages geotekniske undersøgelser, så eventuelle meromkostninger til fundering kan afdækkes.
De øvrige omkostninger der er beregnet for hvert scenarie i dette mulighedsstudie, er et udtryk for de afledte
omkostninger, der må forventes i forbindelse med den
undersøgte placering, og er altså et udtryk for de merudgifter, man skal påregne ved at vælge en af de mulige
placeringer.

De økonomiske overslag er udelukkende lavet for at
belyse muligheder for placering af en ny daginstitution i Campus Syd området, og der er således ikke taget
stilling til bl.a. materialevalg og udformning. Der er
tale om estimater, idet der endnu er mange ubekendte forhold, der skal viderebearbejdes i skitsering samt
senere projektering af projektet.
Der kan forekomme ekstra udgifter til omlægning af
ledninger i terræn samt tilslutning til kloak og fjernvarme. Dette screenes indledningsvis som en del af
mulighedsstudiet, men prissættes ikke. Med erfaring
fra Multiarena Aabenraa må det dog forventes, at der
i området omkring Aktiv Campus Aabenraa er udlagt
netdræn på grønne arealer, og skal disse flyttes, kan
det betyde en merudgift i forbindelse med anlæg af byggeriet. Dette forhold gør sig gældende i alle scenarier.
Det er Aabenraa Kommunes erfaring fra byggeriet af
Arena Aabenraa og anlæg ved svømmehallen, at der er
dårlige funderingsforhold i Arena Aabenraas nærområder p.g.a. blød bund. Vurderingen er, at det vil medføre
en byggeomkostning på omtrent 2300 kr/m2 til fundering af bygingen og selvbærende terrændæk såfremt
daginstitutionen etableres i to plan. Hvis daginstitutionen alene etableres i en etage, skal der forventes en
merudgift på mellem 10-20%. Ekstraomkostningerne
til fundering i eksempelvis Arena Aabenraas nærområde er ikke medregnet i de enkelte oversalg til forventet
anlægsøkonomi, der udelukkende er baseret på standard erfaringstal.

INTEGRERET DAGINSTITUTION VED KONGEHØJSKOLEN
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MULIGE PLACERINGER
Der er som oplæg til mulighedsstudiet udpeget 7 mulige
placeringer for den nye daginstitution. De 7 mulige placeringer er udpeget af Aabenraa Kommune.
I gennemgangen af hvert scenarie beskrives den overordnede placering, samt hvordan denne vil påvirke de
eksisterende funktioner i Campus Syd og potentialet
for den fremtidige udvikling.
Potentialer og udfordringer i forbindelse med de forskellige placeringer vurderes i forhold til flere kriterier. Bl.a. vurderes;
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•

trafikale muligheder og behov for tiltag der
sikrer adgangsforhold til de foreslåede placeringer.

•

de forskellige placeringers fysiske konsekvenser ift. området, herunder fx behov for at flytte
eksisterende funktioner og dermed påvirkning
at eksisterende brugere.

•

i hvilket omfang placeringerne understøtter/øger
muligheden for bedre sammenhæng i området
og synergi mellem de forskellige funktioner.

•

hvilke yderligere omkostninger hver placering vil medføre som følge af ikke forudsete
udgifter som fx. genetablering af idrætsfaciliteter og etablering af trafikløsninger for at
sikre adgangsvejen.

GENERELT
Flere af de mulige placeringer ligger ud til større veje,
og det skal her overvejes, om der skal etableres særlige
foranstaltninger for at skærme for støj fra disse. Med erfaring fra Kongehøjskolens indskoling er der her etableret en støjskærm langs arealet ud mod Tøndervej og
Vestvejen, hvilket antyder at der i placeringer tæt ved
netop disse veje med stor sandsynlighed vil skulle etableres en form for støjskærm i forbindelse med placering
af daginstitutionen. Dette vurderes primært at være
aktuelt ved placering ud mod Tøndervej (scenarie 3)
samt scenarier, hvor institutionen placeres tæt ud mod
Vestvejen (scenarie 1, 4 og 6). Når den endelige placering er valgt, bør støjniveauerne måles, og det bør undersøges i hvilket omfang eksisterende terræn og beplantning kan bidrage til støjdæmpning.
Generelt er Campus Syd et relativt åbent område, og der
vil derfor ikke være særlige forhold, der gør problematikker vedr. skygge specielt aktuel. Dog kan placeringerne i scenarie 2 og 3 ud mod Hjelm Skov samt scenarie 6
med placering mod et højt levende hegn og Scenarie 6B
med placering øst for hal 1, medføre, at dele af grunden
ligger i skygge noget af dagen. Da hhv. skoven, hegnet
og hal 1 ligger på den vestlige side af alle fire foreslåede
placeringer, vil skyggekastning på grundene fortrinsvis
forekomme i eftermiddags- og aftentimer. I vinterhalvåret må man forvente en længere skyggekastning. Det
vurderes dog, at der pga. grundstørrelserne vil være
fornuftige muligheder for placering af både byggeri og
dele af udeopholdsarealerne, hvor skyggepåvirkningen
ikke vil være til géne.

FORSLAG 1

FORSLAG 2

FORSLAG 3

FORSLAG 4

FORSLAG 5

FORSLAG 6

FORSLAG 6B
INTEGRERET DAGINSTITUTION VED KONGEHØJSKOLEN
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SCENARIER

18

INTEGRERET DAGINSTITUTION VED KONGEHØJSKOLEN

19

SCENARIE 1
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Oversigtsplan, Scenarie 1
1:4000

Bygningsmasse (signatur
er udelukkende udtryk for
areal, ikke placering)
Udeareal
Parkering
Genetablerede funktioner
yderligere plads til
genetablerede funktioner
Ind- /udkørsel
Ny/omlagt vej
Eksisterende vej
Forbindelse til øvrige institutioner
Areal reserveret til kunststofbane og træningsareal
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SCENARIE 1
Placering nord for Kongehøjskolen
PLACERING OG AREAL
I dette scenarie placeres daginstitutionen i området
nord for Kongehøjskolens mellemtrin og udskoling.
Området ligger ud til Vestvejen og optager det areal, der
i dag benyttes til tennisbaner, petanque samt klubhus.

Disponerede arealer i scenarie 1
Bygning, fodaftryk		
Udeareal/legeplads 		
Parkerings- og cykelparkeringsareal
Grundareal, behov

1.800 m 2
7.500 m 2
1.130 m 2
10.430 m2

Placeringen i områdets vestlige del betyder, at der er
god adgang til de omkringliggende grønne områder, og
sportsfaciliteter samt mulighed for at samtænke parkering for den nye daginstitution med skolens parkering.
AFGRÆNSNING OG UDVIDELSESMULIGHEDER
Det angivne areal udpeget i dette scenarie ligger på et
grundstykke med et mindre terrænspring. Området
afgrænses af; græsbaner og servicebygninger i vest,
Kongehøjskolen mod syd, Vestvejen og parkering til
Kongehøjskolen mod øst og Aabenraa Stadion (herunder C.Th. Sørensens og I.P. Junggreens Haves haveanlæg) mod nord. Såfremt der ønskes en fremtidig udvidelse af daginstitutionen, vil det betyde at der skal
nedlægges flere funktioner i området.
ADGANG OG PARKERING
Adgang til området sker fra Vestvejen via den eksisterende indkørsel til Kongehøjskolens parkeringsplads.
Der er i forvejen venstresvingsbaner ind til parkeringsområdet ved skolen, men man kan i forbindelse med
anlæg af nyt parkeringsområde overveje at lave decideret helle i den nuværende afmærkning af spærreflade.
Hastighedsgrænsen på Vestvejen er p.t. på 60 km/t
ved Kongehøjskolen. Den bør sænkes til 50 km/t på
strækningen forbi parkeringsområdet ved skolen.
Dette blev ligeledes gjort i forbindelse med projektet
ved Kongehøjskolens indskoling (efteråret 2014), hvor
hastigheden på hele Dronning Margrethes Vej blev
sænket til 50 km/t. Her var der tilsvarende en hastighedsgrænse på 60 km/t tidligere.
Nyt parkeringsareal til daginstitutionen placeres som
en udvidelse af Kongehøjskolens parkeringsplads vest
for denne. I den forbindelse bør det undersøges, hvor stor
belægning der er på den nuværende parkeringsplads.
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Ved udvidelsen bør man optimere parkeringsområdet
i forhold til mere præcis afmærkning og evt. etablering af ”Kiss and ride” mulighed.
Det kan endvidere overvejes, om der skal laves en
hævet flade i rød belægning på strækningen ved parkeringspladsen foran Kongehøjskolen. Denne løsning
er lavet foran flere af Aabenraa Kommunes skoler
(blandt andet på strækningen foran indskolingen
på Dronning Margrethes Vej i efteråret 2014). I kommunens trafiksikkerhedsplan er det planen, at de vil
ombygge efter samme princip, så trafikanterne møder
det samme syn, når man nærmer sig en skole beliggende ved en bystrækning.
I forbindelse med en udvidelse af parkeringspladsen
kan der opstå konfliktpunkter mellem bløde trafikanter fra tunnellen under Vestvejen og de bilister,
som benytter parkeringspladsen. Det er vigtigt at der
i disponeringen af parkeringsarealerne arbejdes for at
sikre trygge stiforbindelser for de bløde trafikanter.
Det forudsættes, at de funktioner der flyttes op til
området omkring Arena Aabenraa kan benytte arenaens parkeringsarealer.
SAMMENHÆNG OG SYNERGIER
Med en placering nord for Kongehøjskolens mellemtrin og udskoling skabes der mulighed for at optimere de trafikale udfordringer som området mødes af i
dag. Som beskrevet ovenfor kan parkeringsarealerne
supplere hinanden, og ved at slå dem sammen undgår
man øget trafik ind i stadion-området.
I forhold til de funktionsmæssige sammenhænge, vurderes det, at der med denne placering skabes gode
forhold ift. daginstitutionens mulighed for at benytte
de omkringliggende rekreative områder, herunder specielt Hjelm Skov. Placeringen styrker dog ikke umiddelbart sammenhængen til indskoling og skole, da det
må forventes, at der er størst potentiale i koblingen
mellem den integrerede daginstitution og indskolingen.
Placeringen i scenarie 1 kan derudover potentielt
medføre en øget trafik i området, fra forældre der
skal aflevere børn i institution eller skole. Ved placeringen af institutioner, hvor børn følges til døren
(indskolingen og daginstitutionen), på hver sin side
af Vestvejen, vil der sandsynligvis være forældre der
i hente/bringe tidsrummet foretager to parkeringer.
I dag er det muligt bare at foretage én parkering, da
elever i Kongehøjskolens mellemtrin og udskoling er
store nok til selv at benytte den sikre skolevej under
Vestvejen, eller fodgængerovergangen i krydset ved
Tøndervej.

Ved at genetablere tennisbaner, petanquebaner, tilhørende klubfaciliteter og omklædning ved Arena
Aabenraa, øges antallet af potentielle brugere her.
Dermed forventes det, at man kan udnytte reetableringen til at styrke Arenaens identitet.
Samlingen af de sportslige aktiviteter vil fremtidssikre den nye arena og fremme idrætsområdet.
AFLEDTE KONSEKVENSER
Placeringen nord for Kongehøjskolens mellemtrin og
udskoling betyder at halvdelen af de eksisterende tennisbaner, petanquebaner og klubhus skal nedlægges
for at kunne realisere scenariet. For at holde tennisbanerne samlet og for at styrke visionen for Arena
Aabenraa, anvises det i scenarie 1 hvorledes tennisbaner, petanquebaner og dertilhørende klub- og omklædningsfaciliteter kan flyttes op til Arenaen, så de
ligger i nærhed til de allerede planlagte parkeringsog klubfaciliteter.
Med placeringen af de genetablerede tennis- og petanquebaner på et areal der i dag bruges til fodboldbaner, vil der i dette scenarie være plads til færre træningsbaner end der er i dag.
For fortsat at kunne tilbyde omklædningsfaciliteter
til brugere i området ved Kongehøjskolen og Stadion,
skal disse genetableres i nærhed af den nuværende
indkørsel.

Afledte konsekvenser i scenarie 1
8 tennisbaner (kunststof og grus)
Klubhus (m. omklædning og klubfaciliteter)
Petanquebaner (ca. 750 m 2)
1 træningsbane (11-mands)

Funktioner der genetableres i området
•
•
•

6-8 tennisbaner (kunststofbaner og grus)
Petanquebaner (ca. 750 m 2)
Omklædning og klubfaciliteter (ved Arena
Aabenraa (placering ikke angivet på kort) og ved
Stadion)

Funktioner der udgår/ikke genetableres i
området
•

1 træningsbane (11-mands)

Der vil derudover være behov for at etablere yderligere 250 m2 til omklædningsfaciliteter ved Arenaen og
330 m2 til omklædningsfaciliteter ved Stadion til at
dække behov for bl.a. skolens elever, atletikudøvere
og deltagere ved kamp på stadion.
Der skal i dette scenarie ikke påregnes merudgifter
iht. omlægning af ledninger og kloakering.

Forventet anlægsøkonomi
Budget til ny daginstitution
Afledte omkostninger
Rydning af eksist. funktioner
Genetablering af eksist. funktioner
Anlæg/omlægning af veje og stier
Anlæg af svingbane
Terrænregulering			
Byggeplads, rådgivning og
usikkerhedsfaktor 		
Afledte
Afledteomkostninger
omkostninger

Funktioner der nedlægges
•
•
•
•

ØKONOMI
Placeringen af institutionen betyder, at både klubhusets faciliteter, tennisbaner og petanquebaner skal genplaceres i området. Der vil i et vist omfang være mulighed for at skabe sammenhæng med Arena Aabenraa
i forbindelse med flytning af klublokaler og omklædning. Det forudsættes, at der er plads til alle klubfaciliteter i Arenabyggeriet. Ligesom det forudsættes, at
tilhørende parkering også kan dækkes af de parkeringspladser, der er planlagt ved Arenaen.

I alt 		

25.000.000 kr

2.047.650 kr*
12.907.500 kr
0 kr
100.000 kr
777.600 kr
7.441.393 kr**
23.274.143 kr

48.274.143 kr

*Pris afhænger af hvorvidt der er miljøskadelige stoffer
i byggeriet der skal nedrives (pcb, bly, asbest mm.). Er
miljøsanering nødvendig stiger prisen pr. m 2 med op til
mellem 500 og 1000 kr. pga. miljøsaneringsudgiften. Det
anbefales at lave en screening af byggeriet hvor eventuelle omkostninger i forbindelse med miljøsanering afdækkes inden nedrivning går i gang.
** Omkostninger til byggeplads, rådgivning og usikkerhedsfaktor er udregnet pba. procentsatser af den
samlede anlægssum.

KONKLUSION
Overordnet set vurderes det muligt at placere daginstitutionen som anvist i scenarie 1.

INTEGRERET DAGINSTITUTION VED KONGEHØJSKOLEN
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Placeringen giver mulighed for at udnytte eksisterende kvaliteter i området og indgå aktivt i livet
omkring Aabenraa Stadion. Derudover kan behovet
for genetablering af faciliter være med til at styrke
Arena Aabenraa. De største fordele ved placeringen
tæller således:
•

styrke identitet og vision for Arena Aabenraa

•

nærheden til Hjelm Skov

•

mulighed for dobbeltudnyttelse af parkeringsareal

•

mulighed for brug af baner i området

•

mulighed for brug af skolens arealer

•

mulighed for udvidelse

Som beskrevet vil placeringen dog medføre en række
uhensigtsmæssige forhold, der vil påvirke de nuværende funktioner såvel som en fremtidig daginstitution. De væsentligste udfordringer er:
•

øget trafik ifm. parkeringssøgning (hente/bringe-parkeringer øges potentielt til 2)

•

senere udvidelse vil potentielt medføre omkostninger til genetablering af eksisterende driftsbygninger

•

dårligt potentiale ift. synergi mellem daginstitution og indskoling

•

relativt store byggemodningsinvesteringer
(afledte omkostninger)

Realiseringen af en daginstitution med den anviste
placering i scenarie 1 har potentiale til at styrke ambitionen om en stærkere sportslig profil og løse en
del store udfordringer for området. Men dertil følger
også en udgift.
Når der vurderes på om denne placering bør vælges,
skal forholdet mellem de relativt høje byggemodningsomkostninger, det fremtidige potentiale for Arena
Aabenraa og den manglende synergi mellem daginstitutionen og indskolingen afvejes.
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SCENARIE 2
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Oversigtsplan, Scenarie 2
1:4000
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er udelukkende udtryk for
areal, ikke placering)
Udeareal
Parkering
Genetablerede funktioner
yderligere plads til
genetablerede funktioner
Ind- /udkørsel
Ny/omlagt vej
Forbindelse til øvrige institutioner
Areal reserveret til kunststofbane og træningsareal
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SCENARIE 2
Placering nord-vest for Kongehøjskolen
PLACERING OG AREAL
I dette scenarie placeres daginstitutionen i området
nord-vest for Kongehøjskolens mellemtrin og udskoling. Området ligger vest for fodboldklubbens klubhus
og optager en del af det areal, der i dag benyttes til
tennisbaner samt kastebane.

Disponerede arealer i scenarie 2
Bygning 			
Udeareal/legeplads		
Parkeringsareal mm.		
Grundareal i alt

1.800 m 2
7.500 m 2
1.130 m 2
10.430 m2

Placeringen i områdets vestlige del - helt op til skovbrynet - betyder, at der er god adgang til de omkringliggende grønne områder, og dette kan evt. give mulighed for at åbne grunden mod skoven og på den måde
’udvide’ det tilgængelige udeareal for daginstitutionen.
AFGRÆNSNING OG UDVIDELSESMULIGHEDER
Det angivne areal udpeget i dette scenarie ligger på
fladt terræn, og afgrænses af; Hjelm skov mod vest,
Kongehøjskolen mod syd, Klubhus, petanque og tennisbanerne mod øst og Aabenraa Stadion (herunder
C.Th. Sørensens og I.P. Junggreens Haves haveanlæg)
mod nord.
Ønskes der på sigt mulighed for udvidelse af daginstitutionens areal, betyder det altså, at flere af de omkringliggende funktioner skal flyttes eller nedlægges.
ADGANG OG PARKERING
Adgang til området sker fra Vestvejen via den eksisterende indkørsel til Aabenraa stadion. For at vejen
kan benyttes som adgangsvej skal denne udvides så
bredden svarer til en dobbeltrettet kørevej - min. 5,5
meter. Desuden skal der fra tunellen under Vestvejen
anlægges nyt stiforløb langs vejen.
Det anbefales, at der i forbindelse med anlæg af ny adgangsvej etableres venstresvingsbane fra Vestvejen.
Venstresvingsbanen kan etableres ved forlængelse af
nuværende svingbane til parkeringsområdet til skolen.
Med etablering af svingbane ved den ny adgangsvej
vil det blive nødvendigt at flytte de eksisterende bustoppesteder på Vestvejen.
Som ved de øvrige adgangsveje fra Vestvejen bør hastigheden sænkes til 50 km/t forbi en eventuel ny
vejadgang.
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Nyt parkeringsareal til daginstitutionen placeres syd
for den nye adgangsvej. Det eksisterende parkeringsareal tilknyttet sportsklubberne og skolen forbliver
uændret, og kan evt. benyttes som supplement til institutionens parkering i tidsrum med spidsbelastning.
En ny adgangsvej ind gennem området ved
Aabenraa Stadion medfører biltrafik i et område,
der i dag primært er forbeholdt bløde trafikanter.
Etablering af en ny, åben adgangsvej hvor der før
kun var tilladt ærindekørsel betyder en øget trafikmængde, både i form af brugere af daginstitutionen samt i form af parkeringssøgende trafikanter,
der let kan komme til at køre forgæves. Dette kan
medvirke til at forringe forholdende for brugere af
de omkringliggende sportsfaciliteter og rekreative
områder.
Herudover vil der potentielt komme krydsende bløde trafikanter fra den nuværende stitunnel
under Vestevejen, som er beliggende tæt på ny adgangsvej og fra nordlige retning ad Vestvejen. Her
er her påkørselsfaren særligt stor.
SAMMENHÆNG OG SYNERGIER
Med en placering nord-vest for Kongehøjskolens mellemtrin og udskoling er der ikke mange muligheder
for at skabe synergi mellem institutionen og skolens
arealer. Som beskrevet ovenfor kan parkeringsarealerne evt. supplere hinanden, men afstanden mellem
de to arealer, samt at man ikke benytter samme indkørsel, betyder at muligheden for dobbeltudnyttelse
ikke er optimal.
I forhold til de funktionsmæssige sammenhænge, vurderes det, at der med denne placering skabes gode
forhold ift. daginstitutionens mulighed for at benytte
de omkringliggende rekreative områder, herunder specielt Hjelm Skov. Placeringen styrker dog ikke umiddelbart sammenhængen til indskoling og skole, da det
må forventes, at der er størst potentiale i koblingen
mellem den integrerede daginstitution og indskolingen.
Placeringen i scenarie 2 kan derudover potentielt
medføre en øget trafik i stadion-området, fra forældre, der skal aflevere børn i institution eller skole. Ved
placeringen af funktioner hvor børn følges til døren
(indskolingen og daginstitutionen) på hver sin side
af Vestvejen, vil der sandsynligvis være forældre, der
i hente/bringe tidsrummet foretager to parkeringer.
I dag er det muligt bare at foretage en parkering, da
elever i Kongehøjskolens mellemtrin og udskoling er
store nok til selv at benytte den sikre skolevej under
Vestvejen eller fodgængerovergangen i krydset ved
Tøndervej.

AFLEDTE KONSEKVENSER
Med en placering nord-vest for Kongehøjskolens mellemtrin og udskoling skal halvdelen af de eksisterende
tennisbaner, 2 små boldbaner samt kastebanen nedlægges for at kunne realisere scenariet.

Forventet anlægsøkonomi
Budget til ny daginstitution
Afledte omkostninger
Rydning af eksist. funktioner
Genetablering af eksist. funktioner
Anlæg/omlægning af veje og stier
Anlæg af svingbane
Byggeplads, rådgivning og
usikkerhedsfaktor 		

De 2-4 tennisbaner reetableres i arealet vest for
Aabenraa Stadion sammen med kastebanen, så disse
aktiviteter stadig ligger tæt ved de øvrige idrætsfaciliteter i området og i nær sammenhæng med klubhus
og omklædningsfaciliteter. De genetablerede funktioner placeres på et område, der i dag bruges til kampbaner. De genetablerede funktioner optager med denne
placering ikke hele arealet, men netop nok til at ingen
af de to baner, der ligger i området i dag, kan bibeholdes. Der opstår altså her et restareal, der ikke kan udnyttes optimalt. Området kan dog benyttes til mindre
træningsbaner eller boldleg.

Funktioner der nedlægges
4 tennisbaner (kunststofbaner)
Kastebane (1 stk./ca. 5625 m 2)
2 små boldbaner
2 kampbaner (én 7-mands bane og én 11-mands
bane)

Funktioner der genetableres i området
•
•

2-4 tennisbaner (kunststofbaner)
Kastebane (1 stk./ca. 5625 m 2)

Funktioner der udgår/ikke genetableres i
området
•
•

I alt 		

1.043.100 kr
1.980.000 kr
1.314.000 kr
250.000 kr
155.937 kr*
6.743.037 kr

31.743.037 kr

* Omkostninger til byggeplads, rådgivning og usikkerhedsfaktor er udregnet pba. procentsatser af den
samlede anlægssum.

KONKLUSION
Overordnet set vurderes det muligt at placere daginstitutionen som anvist i scenarie 2.

Afledte konsekvenser i scenarie 2
•
•
•
•

Afledte
Afledteomkostninger
omkostninger

25.000.000 kr

2 små boldbaner
2 kampbaner (én 7-mands bane og én 11-mands
bane)

ØKONOMI
Placeringen af institutionen betyder at halvdelen af de
eksisterende tennisbaner samt kastebanen og de 2 små
boldbaner syd for Aabenraa Stadion skal ryddes og
genetableres i området. Desuden skal både adgangsvej til området samt stiforbindelse fra tunellen under
Vestvejen omlægges. Dette vil øge de afledte udgifter
i forbindelse med realisering af dette scenarie.

Placeringen giver mulighed for at udnytte eksisterende kvaliteter i området og indgå aktivt i livet
omkring Aabenraa Stadion. De største fordele ved
placeringen tæller således:
•

nærheden til Hjelm Skov

•

mulighed for brug af baner i området

•

mulighed for brug af skolens arealer

•

mulighed for udvidelse

Som beskrevet vil placeringen dog medføre en
række uhensigtsmæssige forhold der vil påvirke de
nuværende funktioner såvel som en fremtidig daginstitution. De væsentligste udfordringer er:
•

øget trafikbelasting på adgangsvej gennem
stadion området

•

øget trafik ifm. parkeringssøgning (hente/bringe-parkeringer øges potentielt til 2)

•

senere udvidelse vil medføre omkostninger til
genetablering af funktioner

•

dårligt potentiale ift. synergi mellem institutioner og skole

•

relativt store byggemodningsinvesteringer
(afledte omkostninger)

Der skal i dette scenarie ikke påregnes merudgifter
iht. omlægning af ledninger og kloakering.
afsnit fortsat
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Realiseringen af en daginstitution med den anviste
placering i scenarie 2, vil medføre en del store udfordringer der umiddelbart overskygger potentialet ift.
en attraktiv placering ved Hjelm Skov. Området er i
dag velfungerende og attraktivt og ved at placere en
daginstitution, viser studiet, at der med stor sandsynlighed vil ske en forringelse af de nuværende
områder. Denne placering styrker hverken Campus
Syd og Aabenraa Arena (da der forsat vil være
spredte aktiviteter på begge sider af vejen) eller evt.
samarbejde melle daginstitution og indskoling.
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SCENARIE 3
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Oversigtsplan, Scenarie 3
1:4000
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SCENARIE 3
Placering vest for Kongehøjskolen
PLACERING OG AREAL
I dette scenarie placeres daginstitutionen i området
vest for Kongehøjskolens mellemtrin og udskoling.
Området bliver i dag benyttet til kastebane samt til
Kongehøjskolens udearealer.

Disponerede arealer i scenarie 3
Bygning, fodaftryk		
Udeareal/legeplads		
Parkerings- og cykelparkeringsareal
Grundareal, behov

1.800 m 2
7.500 m 2
1.130 m 2
10.430 m2

Hjelm skov er karakteriseret som fredskov, men stadion-området er ikke påvirket af en skovbyggelinie.
Placeringen i områdets vestlige del - helt op til skovbrynet - betyder, at der er god adgang til de omkringliggende grønne områder, og dette kan evt. give mulighed for at åbne grunden mod skoven og på den måde
udvide det tilgængelige udeareal.
Der er store terrænforskelle indenfor det angivne
areal som er udpeget i dette scenarie - både syd for
grunden, ud mod Tøndervej, og midt på arealet ved
skellet mellem Kongehøjskolens udearealer og kastebanen. Der er desuden en stigning i terrænet langs
hele områdets vestlige kant - ind mod Hjelm skov. Det
angivne grundareal er inklusiv skrænten mod vest,
der ligger op til Hjelm Skov - hvor der let vil kunne
etableres legeplads til institutionen - men eksklusiv
skrænten mod syd. Terrænet mod syd kan evt. udnyttes til støjskærm.
AFGRÆNSNING OG UDVIDELSESMULIGHEDER
Det angivne areal til placering af daginstitution samt
dennes udearealer er i dette scenarie afgrænset til
alle sider af elementer, der hverken kan flyttes eller
fjernes; Hjelm Skov mod vest, Tøndervej mod syd,
Kongehøjskolen mod øst og C.Th. Sørensens og I.P.
Junggreeen Haves haveanlæg mod nord. Der er altså
med denne placering ikke store muligheder for udvidelse af arealet, hvis dette skulle ønskes på et senere
tidspunkt. Det eneste sted man i fremtiden vil kunne
udvide arealet er på området nord for skolens bygninger. En udvidelse her vil betyde at man i den forbindelse vil skulle nedlægge/flytte en del af områdets eksisterende idrætsfaciliteter.
ADGANG OG PARKERING
Der etableres en ny tilkørselsvej fra Tøndervej umiddelbart vest for skolen. Pga. terrænforskellen i området vil
det være mest hensigtsmæssigt at placere ind- og udkørsel så langt mod øst som det vurderes muligt uden
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at komme for tæt på skolens bygninger. Terrænfaldet
betyder, at adgangsvejen skal etableres i en vis længde
for at optage højdeforskellen. Ifølge vejreglerne skal
der minimum 20 m frem mod krydset være en hældning på maksimalt 25‰.
Det vil være nødvendigt at etablere ny venstresvingsbane på Tøndervej i forbindelse med etablering af ny
adgangsvej. Dette vil kræve en udvidelse af kørebanen
på ca. 1 meter samt inddragelse af en del af den eksisterende længdeparkering på sydsiden af Tøndervej.
Etablering af adgangsvej fra Tøndervej vil desuden
kunne påvirke trafiksikkerheden i området negativt,
og vil medvirke til at skabe mere trafik i et allerede
belastet område.
De tætliggende kryds, tilslutningen og overførsler på
Tøndervej er allerede i dag medvirkende til en kompliceret trafikafvikling i spidstimerne, som påvirker
fremkommeligheden på Tøndervej i negativ grad. Der
ønskes generelt høj fremkommelighed på overordnede veje, herunder Tøndervej.
SAMMENHÆNG OG SYNERGIER
Området vest for skolen ligger afsides ift. resten af
Campus Syd området, og selvom området ligger lige
op ad skolen styrker denne placering ikke umiddelbart sammenhængen til indskoling og skole, da det
må forventes, at der er størst potentiale i koblingen
mellem den integrerede daginstitution og indskolingen og ikke i samme grad mellem daginstitutionen og
skolens mellemtrin og udskoling. Daginstitutionen vil
dog evt. kunne få glæde af skolens grønne udeareler.
Dette potentiale udnyttes dog ikke til fulde, da skolens
grønne udearealer flyttes længere væk for at give plads
til daginstitutionens arealer.
Placeringen i scenarie 3 kan potentielt medføre øget
trafik i området, da der ved placering af funktioner
hvor børn følges til døren (indskolingen og daginstitutionen) i hver sin ende af Campus Syd området,
sandsynligvis vil være forældre, der i hente/bringe
tidsrummet foretager to parkeringer. Placeringen af
adgangsvej og parkeringsareal ud mod Tøndervej gør
det desuden svært at dobbeltudnytte parkeringsarealet ift. områdets øvrige faciliteter, da man her ligger
langt fra alle de øvrige parkeringsarelaer i området.
Brugere af områdets andre aktiviteter vil altså med
høj sandsynlighed ikke benytte denne p-plads, hvis
man først er kørt længere ind i området.
I forhold til de funktionsmæssige sammenhænge vurderes det, at der med denne placering skabes gode
forhold ift. daginstitutionens mulighed for at benytte
omkringliggende rekreative områder, herunder både
boldbaner og områdets øvrige idrætsfaciliteter, og i
særdeleshed Hjelm Skov.

AFLEDTE KONSEKVENSER
Med en placering vest for Kongehøjskolens mellemtrin og udskoling skal skolens udearealer samt kastebanen nedlægges for at kunne realisere scenariet.

Forventet anlægsøkonomi
Budget til ny daginstitution
Afledte omkostninger
Rydning af eksist. funktioner
Genetablering af eksist. funktioner
Anlæg/omlægning af veje og stier
Anlæg af svingbane
Terrænregulering			
Byggeplads, rådgivning og
usikkerhedsfaktor 		

Kastebanen genetableres i dette scenarie lige nord
for stien ind til Hjelm Skov på et område hvor der i
dag er kampbaner. Dette betyder, at en af kampbanerne må nedlægges. Skolens udeareal flyttes til det
grønne område med 2 små boldbaner syd for Aabenraa
Stadion, så der fastholdes en rimelig nærhed til skolens
øvrige område. De to små baner genetableres heller
ikke i området.

Afledte
Afledteomkostninger
omkostninger

I alt 		

582.000 kr
65.000 kr*
180.000 kr
500.000 kr
45.000 kr
644.840 kr**
2.016.840 kr

27.016.840 kr

*Hvis inventar vurderes at være i for dårlig stand til at
flytte skal der etableres nyt. Dette kan øge omkostningerne ved at flytte eksisterende funktioner.

Afledte konsekvenser i scenarie 3
Funktioner der nedlægges
•
•
•
•

25.000.000 kr

Skolens udearealer
Kastebane (1 stk/ca. 5625 m 2)
2 små boldbaner
1 kampbane (11-mands)

** Omkostninger til byggeplads, rådgivning og usikkerhedsfaktor er udregnet pba. procentsatser af den
samlede anlægssum.

Funktioner der genetableres i området
•
•

Skolens udearealer
Kastebane (1 stk./ca. 5625 m 2)

Funktioner der udgår/ikke genetableres i
området
•
•

2 små boldbaner
1 kampbane (11-mands)

ØKONOMI
I dette scenarie skal enkelte funktioner flyttes, men udgiften ved dette vurderes ikke at være høj. Funktionerne
der genetableres er begge anlagt på græsarealer, og
de flyttes til områder, hvor der i dag også er græs. Den
primære omkostning ligger altså i at flytte inventar.
Der er dog med denne placering en højere udgift i forbindelse med ændringer af infrastrukturen.
Der løber i dag 2 stk. regnvandsledninger under
området ,der indeholder Kongehøjskolens udearealer. Det betyder, at der i dette scenarie må påregnes en
eventuel merudgift iht. omlægning af ledninger og kloakering i forbindelse med anlæg af daginstitutionen.

KONKLUSION
Overordnet set vurderes det muligt at placere daginstitutionen som anvist i scenarie 3.
Placeringen giver mulighed for at udnytte eksisterende kvaliteter i området og indgå aktivt i livet omkring
Aabenraa Stadion. De største fordele ved placeringen
tæller således:
•

nærheden til Hjelm Skov

•

mulighed for brug af baner i området

Som beskrevet vil placeringen dog medføre en række
uhensigtsmæssige forhold, der vil påvirke de nuværende funktioner såvel som en fremtidig daginstitution. De væsentligste udfordringer er:
•

forringelse af skolens område ved opdeling af
udearealer

•

senere udvidelse vil medføre omkostninger til
genetablering af funktioner i området

•

dårligt potentiale ift. synergi mellem institutioner og skole

•

øget trafik ifm. parkeringssøgning (hente/bringe-parkeringer øges potentielt til 2)

afsnit fortsat
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•

mange afledte anlægsmæssige konsekvenser
ved etablering af adgangsvej fra Tøndervej

•

øget trafikbelasting samt forringelse af trafiksikkerhed ved Tøndervej

•

relativt store byggemodningsinvesteringer
(afledte omkostninger)

Realiseringen af en daginstitution med den anviste
placering i scenarie 3 vil medføre en del store udfordringer. Bl.a. vil løsningen have store konsekvenser
for trafiksikkerheden på Tøndervej.
Derudover styrker placeringen hverken Campus Syd
og Aabenraa Arena (da der forsat vil være spredte
aktiviteter på begge sider af vejen) eller evt. samarbejde melle daginstitution og indskoling.
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SCENARIE 4
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Oversigtsplan, Scenarie 4
1:4000
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SCENARIE 4
Placering nord for Aabenraa Stadion
PLACERING OG AREAL
I dette scenarie placeres daginstitutionen nord for
Aabenraa Stadion. Området der idag fungerer som
boldbaner, afgrænses idag; mod vest af en kolonihaveforening, mod nord af et boligområde, mod øst af
Vestvejen og mod syd af Aabenraa Stadion (herunder
C.Th. Sørensen og I.P. Junggreen Haves haveanlæg),
og kan derfor ikke udvides i nogle retninger. For at
få plads til de ønskede ude- og parkeringsarealer er
det i dette scenarie derfor nødvendigt delvist at etablere bygningen i to etager således bygningens fodaftryk reduceres.

Disponerede arealer i scenarie 4
Bygning, fodaftryk		
Udeareal/legeplads		
Parkerings- og cykelparkeringsareal
Grundareal, behov

1.140 m 2
7.500 m 2
1.130 m 2
9.770 m2

Det angivne areal udpeget i dette scenarie ligger på
fladt terræn, og der er ikke nævneværdige skyggegener på området.
Mod vest er området afgrænset af en skrænt med store
træer der danner Campus Syd områdets grænse ind
mod de nærliggende kolonihaver. Det vil være oplagt
at bibeholde denne buffer ind mod kolonihaverne, og
lade det eksisterende terræn og beplantning indgå
som en del af daginstitutionens udearealer.
AFGRÆNSNING OG UDVIDELSESMULIGHEDER
Grundens placering mellem Vestvejen, Aabenraa Stadion
og C.Th. Sørensen og I.P. Junggreens haveanlæg samt
to bebyggede områder betyder, at der stort set ikke vil
være mulighed for at udvide daginstitutionens areal,
hvis dette skulle ønskes på et senere tidspunkt.
ADGANG OG PARKERING
Adgang til området sker fra Vestvejen. Det anbefales,
at der ved etablering af ny adgangsvej etableres venstresvingsbane fra Vestvejen.
Etableres det nye parkeringsareal langs Vestvejen på
den vestlige del af grunden, kan det med fordel indrettes i stil med den nuværende parkering ved skolen
med separat ind- og udkørsel.
Som ved de øvrige adgangsveje fra Vestvejen bør hastigheden sænkes til 50 km/t forbi en eventuel ny
vejadgang.
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SAMMENHÆNG OG SYNERGIER
Med en placering nord for Aabenraa Stadion vil daginstitutionen komme til at ligge afsides i forhold til
Kongehøjskolens arealer, og der er derfor med denne
placering ikke meget potentiale for at skabe synergi
mellem skolen og en ny daginstitution.
I forhold til de funktionsmæssige sammenhænge, vurderes det desuden, at der med denne placering heller
ikke skabes særligt gode forhold ift. daginstitutionens mulighed for at benytte de omkringliggende rekreative områder.
Placeringen i Campus Syd områdets nordligste del kan
derudover potentielt medføre en øget trafik i området,
fra forældre der skal aflevere børn, da der ved placering af funktioner hvor børn følges til døren (indskolingen og daginstitutionen) på hver sin side af Vestvejen,
sandsynligvis vil være forældre, der i hente/bringe
tidsrummet foretager to parkeringer.
AFLEDTE KONSEKVENSER
Området nord for Aabenraa Stadion bliver i dag benyttet til boldbane, og med en placering i dette område
vil etableringen af daginstitutionen betyde, at denne
boldbane må inddrages. Med denne placering mister
man dermed en af Aabenraa Boldklubs kampbaner.

Afledte konsekvenser i scenarie 4
Funktioner der nedlægges
•

1 kampbane (11-mands)

Funktioner der udgår/ikke genetableres i
området
•

1 kampbane (11-mands)

ØKONOMI
Placeringen af institutionen har ikke stor betydning
for de øvrige funktioner i området, og der er derfor i
dette scenarie ikke mange afledte omkostninger i forbindelse med etablering af daginstitutionen.
Der skal i dette scenarie ikke påregnes merudgifter
iht. omlægning af ledninger og kloakering.

Forventet anlægsøkonomi
Budget til ny daginstitution
Afledte omkostninger
Rydning af eksist. funktioner
Genetablering af eksist. funktioner
Anlæg/omlægning af veje og stier
Anlæg af svingbane
Byggeplads, rådgivning og
usikkerhedsfaktor		
Afledte
Afledteomkostninger
omkostninger

I alt 		

25.000.000 kr

•

ingen mulighed for senere udvidelse

•

dårligt potentiale ift. synergi mellem institution og skole

•

dårligt potentiale ift. synergi med området som
helhed

•

øget trafik ifm. parkeringssøgning (hente/bringe-parkeringer øges potentielt til 3)

•

uhensigtsmæssig trafikal situation med øget
trafik ved etablering af endnu en overkørsel til/
fra Vestvejen

488.500 kr
0 kr
0 kr
150.000 kr
300.095 kr*
938.595 kr

25.938.595 kr

* Omkostninger til byggeplads, rådgivning og usikkerhedsfaktor er udregnet pba. procentsatser af den
samlede anlægssum.

KONKLUSION
Overordnet set vurderes det muligt at placere daginstitutionen som anvist i scenarie 4.
Placeringen giver mulighed for at minimere de
afledte konsekvenser ved etablering af daginstitutionen. De største fordele ved placeringen tæller
således:
•

få afledte konsekvenser ift. områdets øvrige
funktioner

•

relativt lave byggemodningsinvesteringer (afledte
omkostninger)

•

mindre antal berørte eksisterende brugere

Som beskrevet vil placeringen dog betyde, at der
ikke er mulighed for at skabe synergi mellem daginstitution og skole eller mellem daginstitutionen og de rekreative områder og idrætsfaciliteter.
Områdets placering betyder desuden, at der stort
set ikke vil være mulighed for at udvide daginstitutionens areal, hvis dette skulle blive aktuelt på et
senere tidspunkt. De væsentligste udfordringer er
således:
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SCENARIE 5
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Oversigtsplan, Scenarie 5
1:4000
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SCENARIE 5
Placering nord for Kongehøjskolens indskoling (ved Dronning Margrethes vej)
PLACERING OG AREAL
I dette scenarie placeres daginstitutionen i den østlige
del af Campus Syd - langs med Hjelmbækken og Dronning
Margrethes Vej. Området benyttes i dag til træningsbaner for Aabenraa Boldklub og deles af en eksisterende sti, der løber fra øst mod vest.

Disponerede arealer i scenarie 5
Bygning, fodaftryk		
Udeareal/legeplads 		
Parkerings- og cykelparkeringsareal
Grundareal, behov

1.800 m 2
7.500 m 2
1.130 m 2
10.430 m2

Det angivne areal til placering af daginstitutionen
ligger i områdets lavestliggende del, hvor terrænet
falder en smule ned mod Hjelmbækken. Området
langs med bækken er i den gældende lokalplan for
området udlagt til ’vådt område’.
På øst-siden af bækken stiger terrænet op mod
Dronning Margrethes Vej, der ligger ca. 2,5-3 meter
højere end boldbanearealet. Langs vejen og bækken
danner høje træer kant til området. Det vurderes, at der ikke vil være betydende skyggegener
da området anvist i scenarie 5 er placeret med en
afstand på ca. 15m fra trærækken.
AFGRÆNSNING OG UDVIDELSESMULIGHEDER
Daginstitutionens placering er i dette scenarie angivet
i kanten af et stort åbent areal. Området afgrænses
mod øst af Hjelmbækken og Dronning Margrethes Vej
og grænser mod syd op mod Kongehøjskolens arealer,
der ligger lige syd for bækken. Mod øst afgrænses den
sydlige del af arealet af den eksisterende kunststofbane, mens resten af arealet grænser op til et græsareal med Aabenraa Boldklub’s træningsbaner. Ønskes
der på sigt mulighed for udvidelse af daginstitutionens areal betyder det altså, at dette kan gøres uden
de store omkostninger, hvis dette sker på det eksisterende boldbaneareal.
Nord for området ligger Arena Aabenraa, men der
er med den valgte placering stadig god plads op mod
Arenaen.
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ADGANG OG PARKERING
Adgang til området sker fra Dronning Margrethes
Vej ved den eksisterende stitilslutning. Der er fra
Dronning Margrethes Vej ikke behov for at anlægge
venstresvingsbane. Det anbefales i stedet at etablere en markering i form af en hævet flade, i stil med
den der i dag er etableret ved ind- og udkørsel til
parkeringsarealet tilknyttet Kongehøjskolens indskoling.
Der skal i forbindelse med anlæg af adgangsvej fra
Dronning Margrethes Vej tages højde for terrænforskellen mellem vej og boldbanearealet, samt at adgangsvejen skal føres over Hjelmbækken.
Nyt parkeringsareal til daginstitutionen placeres
syd for den nye adgangsvej.
SAMMENHÆNG OG SYNERGIER
Med en placering i nærheden af Kongehøjskolens
indskoling vil der her være gode muligheder for at
skabe synergi mellem de to institutioner. Denne kan
styrkes, hvis der anlægges en intern sti direkte fra
det nye parkeringsareal til skolens område (ikke
indregnet i det økonomiske overslag).
Med en gruppering af institution og skoleafsnit der
huser de mindste børn, giver det mulighed for bedre
trafikal afvikling i området. Forældre der skal aflevere børn i både daginst./indskoling og mellemtrin/udskoling, kan nøjes med at parkere ved et sted
og lade de store børn gå ad den sikre skolevej under
Vestvejen.
I forhold til de funktionsmæssige sammenhænge,
vurderes det, at der med denne placering skabes
gode forhold ift. daginstitutionens mulighed for at
benytte omkringliggende rekreative områder, herunder Arenaen, boldbaner, kunstgræsbane, indskolingens legeplads og ikke mindst de grønne områder
omkring Brundlund Slot.
AFLEDTE KONSEKVENSER
Med en placering i Campus Syds østlige del vil etableringen af daginstitutionen betyde, at en del af det areal
der i dag benyttes til træningsbaner for fodboldklubben må inddrages. Desuden vil der med denne placering skulle etableres en ny kunststofbane samt tilhørende træningsareal som erstatning for området øst
for den eksisterende kunststofbane, der i dag er reserveret til disse formål.

KONKLUSION
Overordnet set vurderes det muligt at placere daginstitutionen som anvist i scenarie 5.

Afledte konsekvenser i scenarie 5
Funktioner der nedlægges
•
•

1-2 træningsbaner
en del af klargjort areal til kunststofbane

Funktioner der genetableres i området
•

Kunststofbane samt træningsareal (som erstatning for klargjort areal til kunststofbane)

Funktioner der udgår/ikke genetableres i
området
•

1-2 træningsbaner

ØKONOMI
Placeringen af institutionen betyder at en del af det
areal, der i dag er klargjort til udvidelse af den eksisterende kunststofbane inddrages, og der skal derfor
anlægges en ny bane i området. Dette vil have stor indflydelse på de afledte omkostninger.
Der skal i dette scenarie ikke påregnes merudgifter
iht. omlægning af ledninger og kloakering.

Forventet anlægsøkonomi
Budget til ny daginstitution
Afledte omkostninger
Rydning af eksist. funktioner
Genetablering af eksist. funktioner
Anlæg/omlægning af veje og stier
Anlæg af hævet flade
Terrænregulering			
Byggeplads, rådgivning og
usikkerhedsfaktor 		
Afledte
Afledteomkostninger
omkostninger

I alt 		

Placeringen giver mulighed for at anlægge en ny daginstitution i et rekreativt område, tæt på indskoling
uden at påvirke mange eksisterende brugere. De største
fordele ved placeringen tæller således:
•

nærheden til Kongehøjskolens indskoling og SFO

•

mulighed for brug af indskolinges arealer

•

mulighed for brug af baner i området

•

mulighed for dobbeltudnyttelse af parkeringsareal

•

nærhed til grønne områder ved Brundlund slot

•

reduktion af trafik ifm. parkeringssøgning
(hente/bringe klares ved 1 parkering)

•

mindre antal berørte eksisterende brugere

•

gode udvidelsesmuligheder

Placeringen vil dog medføre enkelte uhensigtsmæssige forhold, der vil påvirke de nuværende funktioner
såvel som økonomien for en fremtidig daginstitution.
De væsentligste udfordringer er:
•

relativt store byggemodningsinvesteringer
(afledte omkostninger) - pga. behov for udlæg og
anlæg af kunststofbane

25.000.000 kr

555.500 kr
1.750.000 kr
321.000 kr
305.000 kr
45.000 kr
1.398.955 kr*
4.375.455 kr

29.375.455 kr

* Omkostninger til byggeplads, rådgivning og usikkerhedsfaktor er udregnet pba. procentsatser af den
samlede anlægssum.
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SCENARIE 6
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Oversigtsplan,
6
OversigtskortScenarie
over området
1:4000
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SCENARIE 6
Placering vest for Arena Aabenraa
PLACERING OG AREAL
I scenarie 6 placeres daginstitutionen i den nordligste del af Campus Syd. Arealet ligger syd for Hjelmallé
mellem Arena Aabenraa og Vestvejen. Området benyttes i dag som træningsbaner for Aabenraa Boldklub
og betjenes af en sti, der går fra Arena Aabenraas parkeringsplads til Vestvejen og syd til Kongehøjskolens
indskoling.

Disponerede arealer i scenarie 6
Bygning, fodaftryk		
Udeareal/legeplads 		
Parkerings- og cykelparkeringsareal
Grundareal, behov

1.800 m 2
7.500 m 2
1.130 m 2
10.430 m2

Det angivne areal til placering af daginstitutionen
ligger i en lavt beliggende del af Campus Syd, med
Vestvejen hævet 3 - 3,5m over arealet.
På nord- og vestsiden af arealet er der en høj randbeplantning. Det vurderes at give begrænsede skyggegener, da området er trukket tilbage i forhold til
beplantningen, og arealet har et omfang, der gør
placeringen af institutionsbyggeriet fleksibel.
AFGRÆNSNING OG UDVIDELSESMULIGHEDER
Daginstitutionen placeres i dette scenarie nord for et
stort åbent areal med boldbaner. Området afgrænses
mod øst af Arena Aabenraa, mod nord af en bevaringsværdig bebyggelse samt en stiforbindelse med grøn
beplantning og mod vest af Vestvejen samt en stiforbindelse med en randbeplantning, der er hævet 3 - 3,5
meter over arealet. Syd for området er der udlagt træningsbaner til Aabenraa Boldklub.
Med den pågældende placering, øst for Arena Aabenraa,
er der gode muligheder for, at daginstitutionen kan
udvide mod syd. En fremtidig udvidelse vil dog medføre
nedlæggelse af flere boldbaner.
Ønskes der på sigt en udvidelse af daginstitutionens
areal, betyder det altså, at dette kan gøres relativt enkelt
da fodboldbaner ikke er krævende at byggemodne.
Placeringen af daginstitutionen begrænser dog Arena
Aabenraas fremtidige udvidelsesmuligheder. På samme
vis vil en evt. udvidelse af daginstitutionen, betyde en
yderligere begrænsning af Arena Aabenraas muligheder for udvidelse.
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ADGANG OG PARKERING
Den fremtidige adgang med bil til daginstitutionen vil ske via en stikvej fra Hjelmallé. Da Hjelmallé
ligger mellem Vestvejen og Dronning Margrethes
vej, kan adgangen til området foregå fra begge
veje. På cykel/til fods er der en stiforbindelse fra
Kongehøjskolen til det udlagte areal og Arena
Aabenraas Parkeringsplads.
Fleksibiliteten i form af adgang fra både Dronning
Margretes vej og Vestvejen kan sikre et godt flow
til- og fra området, og fordele den øgede trafikale belastning mellem vejene både øst og vest for institutionen.
For at sikre den rette trafikale afvikling i området
skal stikvejen anlægges så den både betjener en
fremtidig institution og parkeringsarealerne foran
Arena Aabenraa, som har særlige krav i f.ht. varetransport mv.
Anlægget af stikvejen betyder samtidig, at der skal
etableres en sikker overgang for de cyklister og fodgængere som benytter stien til Arena Aabenraas
østlige indgang.
I forbindelse med stikvejen vil det være nødvendigt at justere det planlagte vejanlæg på Hjelmallé.
Ombygning af kryds og kobling af stier til veje kan
løses, om end afviklingen af forskellige lokale trafikarter kan få et besværligt flow.
Nyt parkeringsareal for biler og cykler til daginstitutionen placeres syd for den nye stikvej.
SAMMENHÆNG OG SYNERGIER
Med en placering i umiddelbar nærhed af Arena
Aabenraa vil der være gode muligheder for en dobbeltudnyttelse af areanes lokaler, og dermed skabe
en stærk tilknytning mellem daginstitution og halaktiviteter.
Fra daginstitutionen er der ca. 350 meter til indskolingen. Afstanden vurderes så stor, at det må forventes at forældre vil foretage mere end én parkering
ved aflevering og hentning af flere børn i området.
Der vil være begrænset synergi mellem indskoling
og institution.
AFLEDTE KONSEKVENSER
Med en placering i Campus Syds nordlige del, vil
etableringen af daginstitutionen betyde, at der skal

disponeres over en 7-mands bane og halvdelen af en
11- mands bane. Den 7-mands bane, der nedlægges,
retableres i den resterende del af 11-mands banen.
Én 11-mandsbane sløjfes og kan ikke retableres i området.
Institutionsområdet skal have adgang for biler via
stikvej fra Hjelmallé. Stikvejen føres gennem en nuværende grøn beplantning øst for den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse syd for Hjelmallé. Stikvejen
føres parallelt med Arena Aabenraas VIP parkeringsareal, der på sigt har tilkørsel fra stikvejen.
Tilkørslen til institutionen vil øge trafikken på Hjelmallé,
uden dog at medføre krav til udvidelse af planlagte
kryds. Dog skal det eksisterende projekt for Arena
Aabenraa omprojekteres, så den planlagte parkeringsplads og varelevering sikres i forhold til de nye
stikvej. Desuden skal vejanlæg på Hjelmallé tilpasses
den nye vejstruktur.
En eventuel udvidelse af daginstitutionen vil desuden
reducere antallet af tilbageværende boldbaner yderligere.
Naboer til Hjelmallé og stikvejen må forvente en let
øget trafik, såvel som naboerne nord for institutionsområdet vil opleve et højere støjniveau i hverdagen
som følge af legende børn i institutionens åbningstid.

Afledte konsekvenser i scenarie 6
Funktioner der nedlægges
•

til støjreducerende tiltag er ikke medregnet i den forventede anlægsøkonomi.
Ved screening af ledningsoplysninger er der registreret følgende i projektområdet:
•

I nordvestlige del af matrikel er der et kabel
langs Hjelmallé

•

Lokalt omkring eksisterende svømmehal, idrætshal er der ledninger i jord, primært kloak

•

I øvrigt forventes det, at der er udlagt ledninger
til dræn i de grønne områder.

Det vurderes, at ingen af de registrerede ledninger er
problematiske i forhold til etablering af institutionen.
Der er nogle generelle udfordringer ved at bygge i
området, som beskrevet i de to indledende afsnit.

Forventet anlægsøkonomi*
Afledte omkostninger
Rydning af eksist. funktioner
Genetablering af eksist. funktioner 		
Anlæg/omlægning af veje og stier**
Terrænregulering			
Byggeplads, rådgivning og
usikkerhedsfaktor*** 		
Afledte
Afledteomkostninger
omkostninger 		

en 11-mands træningsbane

I alt 		
ØKONOMI
Placeringen af institutionen betyder, at eksisterende boldbaner inddrages, og at en sti skal delvist omlægges til vej.
For anlæg af infrastruktur til institutionen skal der
regnes med udgift til nyanlæg og omprojektering i allerede projekteret anlæg for Arena Aabenraa.
Ved en hastighedsgrænse på 60 km/t og en årsdøgntrafik på 9.000 på den nordlige del af Vestvejen, anslås
trafikstøjen at påvirke institutionens arealer negativt
til groft regnet 55 meter fra vejmidten. Det forventes
derfor, at der kan være behov for at etablere særlige
støjreducerende foranstaltninger ved indretning af
arealet. De faktiske forhold og effekterne heraf bør undersøges ved en konkret måling på stedet. Udgifterne

25.000.000 kr

Budget til ny daginstitution

266.589 kr
0 kr
240.000 kr
61.500 kr
369.186 kr
1.266.589 kr

26.266.589 kr

* Der er særlige udfordringer ved anlæg omkring Arena
Aabenraa, da der er bløde jordbundsforhold, som komplicerer og fordyrer anlæg. Aabenraa Kommunes overslag
er, at det øger byggeomkostningerne med godt 2.300 kr/
m 2 bygnings fodaftryk. Merudgiften er ikke medregnet i
denne forventede anlægsøkonomi. Se evt. side 15.
** Omkostninger til anlæg af veje og stier er beregnet på
baggrund af standard erfaringstal. Særlige geotekniske
forhold, der endnu ikke er redegjort for, kan øge udgiften.
*** Omkostninger til byggeplads, rådgivning og usikkerhedsfaktor er udregnet pba. procentsatser af den
samlede anlægssum.

afsnit fortsat
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KONKLUSION
Overordnet set vurderes det muligt at placere daginstitutionen som anvist i scenarie 6.
Placeringen giver mulighed for at anlægge en ny
daginstitution i et rekreativt område, tæt på Arena
Aabenraa uden at påvirke mange eksisterende
brugere. De største fordele ved placeringen tæller
således:
•

sikker stiforbindelse til Kongehøjskolens indskoling og SFO

•

potentiale for at give institutionen en identitet
som idrætsindsitution, med mulighed for dobbeltudnyttelse af Arena Aabenraas lokaler og
boldbanerne i området

•

mindre antal berørte eksisterende brugere

•

gode udvidelsesmuligheder for institutionen

•

der vil ikke skulle påregnes store udgifter til
omlægning af eksisterende idrætsfaciliteter

•

det vil være muligt at dobbeltudnytte daginstitutionens parkeringspladser ved større arrangementer i Arena Aabenraa

•

gode adgangsforhold for forældre ved afhentning og aflevering af børn til institutionen

Placeringen vil dog ligeledes medføre uhensigtsmæssige forhold, der vil påvirke de nuværende funktioner såvel som økonomien for en fremtidig daginstitution. De væsentligste udfordringer er:
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•

byggmodningsomkostninger for tilkobling på
eksisterende forsyning, opbygning af vej samt
mindre omprojektering af eksisterende projekt
for Arena Aabenraa

•

stor afstand til Kongehøjskolens indskoling –
ikke mulighed for synergi

•

placeringen af institutionens parkeringspladser
i forhold til Arenaens parkeringsarealer gør, at
der ikke umiddelbart kan ske en dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne.

•

etablering af institutionen begrænser antallet
af fodboldbaner i området.

•

etablering af institutionen begrænser Arena
Aabenraas udvidelsesmuligheder.

•

trafiksikkerheden forringes da stien mellem
Kongehøjskolen, Stadion og Arenaen kommer
til at krydse tilkørselsvejen til daginstitutionens parkeringsplads.

•

placeringen af institutionen tæt på beboelse
kan give anledning til støjgener for beboerne.
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SCENARIE 6B
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Oversigtsplan, Scenarie 6B
1:4000
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SCENARIE 6B
PLACERING OG AREAL
I scenarie 6B placeres daginstitutionen i den nordøstligste del af Campus Syd. Arealet ligger syd for Hjelmallé
mellem Arena Aabenraa og Dronning Margrethes Vej.

Disponerede arealer i scenarie 6B
Bygning, fodaftryk		
Udeareal/legeplads 		
Parkerings- og cykelparkeringsareal
Grundareal, behov

1.800 m 2
7.500 m 2
0 m2
9.300 m 2

En del af området benyttes i dag som træningsbaner
for Aabenraa Boldklub og betjenes direkte fra hallerne. Der er ingen stiforbindelse mellem arealet og indskolingen.
Det angivne areal til placering af daginstitutionen
ligger på et svagt hældende og lavtliggende terræn
på Campus Syd, med Dr. Margrethes Vej hævet godt
2 meter over arealet.
På nord- og vestsiden støder arealet op til Arena
Aabenraas hal 1 og 2. Mod øst afgrænses arealet af
en Hjelmbækken.
AFGRÆNSNING OG UDVIDELSESMULIGHEDER
Daginstitutionen placeres i dette scenarie øst for hal
1 og syd for hal 2 i Arena Aabenraa. Mod øst afgrænses området af Hjelmbækken, der løber 2 – 3 meter
lavere end Dronning Margrethes vej. Mod syd er der
boldbaner.
Med den pågældende placering, øst for Arena Aabenraa,
er der gode muligheder for, at daginstitutionen kan
udvide mod syd. En fremtidig udvidelse vil dog medføre
nedlæggelse af flere boldbaner eller begrænsning af
banernes fleksibilitet.
Ønskes der på sigt en udvidelse af daginstitutionens
areal, kan det gøres relativt enkelt, da det er forholdsvist ukompliceret at byggemodne på fodboldbaner.
Aabenraa Kommune erfarer, at etablering af byggeri i
det ellers plane område omkring Arena Aabenraa dog
kompliceres på grund af bløde bundforhold.
Der foreslås en primær adgang til daginstitutionen
syd for hal 2 samt med direkte adgang til/fra Arena
Aabenraa. Dermed vil daginstitutionen have nær tilknytning til haller og faciliteter i Arenaen. Arena
Aabenraa kan ligeledes udnytte den nære tilknytning til
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daginstitutionens lokaler i ydertidspunkter. Placeringen
af daginstitutionen besværliggør Arena Aabenraas
fremtidige bygningsmæssige udvidelsesmuligheder.
På samme vis vil en evt. udvidelse af daginstitutionen
betyde en yderligere begrænsning af Arena Aabenraas
muligheder for udvidelse af banearealer. Med beliggenheden tæt op af hinanden, er der potent iale for, at
daginstitutionen og Arena Aabenraa kan udvide og
udvikle sig sammen.
Hjelmbækken og tilhørende vådområder samt beskyttelseslinien for fortidsmindet Brundlund Slot begrænser udvidelsesmulighederne mod øst. Etableringen af
en sydligt gående rambla vil være med til at begrænse udbygningsmulighederne, når den endelige placering er fastlagt.
Placeringen af daginstitutionen vil desuden begrænse mulighederne for placeringen af ”Rambla syd” En
god sammenhæng mellem Rambla Syd og daginstitution, vil kræve en koordinering mellem de to projekter.
Med en hastighedsgrænse på 50 km/t og en årsdøgnstrafik på 3202 på Dronning Margrethes Vej, vil der ikke
umiddelbart være et støjmæssigt problem i at bygge
langs Dronning Margrethes vej.
ADGANG OG PARKERING
Den fremtidige adgang med bil til daginstitutionen vil
ske ved parkering på de planlagte parkeringspladser
til Arena Aabenraa, nord for Hjelmallé. Herfra er der
adgang til daginstitutionen ad Ramblaen, der krydser
Hjelmallé ved en hævet flade og herefter øst samt syd
om hal 2. Afstanden mellem parkeringsplads og hovedindgang til institutionen vil være 150 meter, der er
stor for en nyopført institution, og formodes oplevet
som en større og besværlig afstand. Turen fra bil til hovedindgang kan blive tidsmæssigt forlænget af, at fodgængere må vente på fri bane til at krydse Hjelmallé
ad Ramblaen.
Da de fleste aktiviteter i daginstitution og Arena
Aabenraa ikke har umiddelbar tidsmæssig sammenfald, antages det, at der ikke vil være trafikale udfordringer ved dobbeltudnyttelse af Arena Aabenraas
parkeringspladser og Hjelmallé.
Det er ikke muligt at etablere parkeringsplads til institutionen syd for Hjelmallé, da der er planlagt busholdeplads, hvor en eventuel stikvej kan etableres.
Det anbefales desuden ikke at etablere flere stikveje
langs Hjelmallé, da det vil begrænse fremkommeligheden og trafiksikkerheden.

Der vil være en vis fleksibilitet i form af adgang fra
både Dronning Margretes vej og Vestvejen til parkeringspladserne nord for Hjelmallé, hvorved der kan
sikres et godt flow til- og fra området. Den øgede trafikale belastning vil også blive fordelt mellem vejene
både øst og vest for institutionen.
Der er pr. december 2016 ikke etableret sti mellem
den østlige del af Arena Aabenraa og indskolingen,
men fortov og cykelsti langs Dronning Margrethes Vej.
SAMMENHÆNG OG SYNERGIER
Med daginstitutionen placeret tæt på Arena
Aabenraa og let adgang til Arena Aabenraa, vil
der være muligheder for tilknytning institutionerne imellem og mulighed for dobbeltudnyttelse af areanes faciliteter. Det vil også være muligt at
udnytte institutionen til foreningslokaler m.v. Der
vil med placeringen være nem adgang til Brundlund
slot og de omkringliggende arealer.
Fra daginstitutionen er der ca. 550 meter til indskolingen. Afstanden vurderes så stor, at det må forventes at forældre vil foretage mere end én parkering
ved aflevering og hentning af flere børn i området.
Der vil være begrænset synergi mellem indskoling
og institution.
AFLEDTE KONSEKVENSER
Med en placering i Campus Syds nordlige del, vil etableringen af daginstitutionen betyde, at institutionen
skal råde over halvdelen af en 11-mandsbane. Derved
sløjfes en 11-mandsbane som ikke retableres i området.
Der vil være areal til en ekstra 7-mandsbane.
Det vil være nødvendigt at omlægge den allerede
anlagte brandvej øst om Arena Aabenraa. Brandvejen
kan indgå i ramblaen og føres syd om institutionsområdet og føres op til den anlagte vendeplads. Det vurderes også være muligt at anlægge en ny brandvej vest
om Arena Aabenraa.
Der er planlagt at omlægge Hjelmallé, så den udformes og dimensioneres efter den kommende trafik til
Arena Aabenraa. Desuden er det planlagt at videreføre
en Rambla Syd øst om arenaen mod Kongelundskolen.
Placeringen af institutionen vil påvirke mulighederne for anlægget af den sydlige rambla. Ramblaen kan
med fordel etableres langs Hjelmbækken for opkobling
på den øst-vestgående sti nord for kunstgræsbanen.
Den sydlige rambla kan desuden anvendes til sikker
skolevej/internt stisystem. Det anbefales at stien forbinder daginstitutionen direkte med stien nord for

kunstgræsbanen, for at gøre den bløde trafik til og
fra institutionen så enkel som muligt.
Den skitserede rambla ved Hjelmbækken er en mindre
attraktiv løsning, end den, der er mulig, såfremt daginstitutionen ikke etableres. Hvis der ikke sikres den
nødvendige koordinering mellem daginstitutionen og
Rambla Syd, kan Rambla Syd i dette scenarie risikere
at få en sekundær rolle i hele Campusplanen.
Beplantning i nærområdet kan være med til at fremme
et godt institutionsmiljø og gøre skalaen for de nære
omgivelser mere menneskelig.
Årsdøgntrafikken på Hjelmallé vil med kørsel til institutionen blive påvirket, uden dog at medføre krav til
udvidelse af planlagte vejanlæg. Kørsel til institution
og arena forventes at foregå på forskellige tidspunkter og dermed begrænse punktbelastning.
En eventuel udvidelse af daginstitutionen vil desuden
reducere antallet af tilbageværende boldbaner yderligere.
Beboerne på Hjelmallé må forvente en let øget trafik.
ØKONOMI
Der vil ikke være udgifter til anlæg af parkeringspladser, da det med placeringen for scenarie 6B udelukkende er relevant at benytte de parkeringspladser, der etableres i forbindelse med Arena Aabenraa.
Det vil være nødvendigt at omlægge brandvejen øst
om Arena Aabenraa, hvilket har en afledt økonomi til
rydning og etablering.
Der kan være en ekstra udgift forbundet ved udformning og tilpasning af bebyggelsen til området, da placeringen mellem hal 1 og 2 samt hjelmbækken og
beskyttelseslinien for Brundlund slot giver visse restriktioner i forhold til bygningens udstrækning, brandveje og tilgængelighed.
I forbindelse med etableringen af daginstitutionen skal
et asfalteret område og to træer ryddes.
Der må også påregnes en udgift til byggeriet i forhold
til tilpasning i terræn. Aabenraa Kommune har registreret øgede anlægsudgifter som følge af byggeri på
blød bund, i forbindelse med anlæg omkring Arena
Aabenraa.

afsnit fortsat

INTEGRERET DAGINSTITUTION VED KONGEHØJSKOLEN

55

Da der ikke er anlagt en stiforbindelse mellem institutionsarealet og indskolingen, anbefales det at anlægge
stien, hvis institutionen opføres som beskrevet i scenarie 6B. Forbindelsen mellem daginstitution og indskoling vil derfor stille særlige krav til CampusRambla Syds
forløb og udformning.
Ved screening af ledningsoplysninger er der registreret følgende i projektområdet:

KONKLUSION
Overordnet set vurderes det muligt at placere daginstitutionen som anvist i scenarie 6B.
Placeringen giver mulighed for at anlægge en ny daginstitution i et område, tæt på Arena Aabenraa uden
at påvirke mange eksisterende brugere. De største
fordele ved placeringen tæller således:
•

potentiale for at give institutionen en identitet
som aktiv institution, med mulighed for udnyttelse af Arena Aabenraas lokaler og boldbanerne i området

•

mindre antal berørte eksisterende brugere

•

udvidelsesmuligheder for institutionen

•

der vil ikke skulle påregnes store udgifter til omlægning af eksisterende idrætsfaciliteter

•

dobbeltudnyttelse af både Arena Aabenraas parkeringspladser og halfaciliteterne.

•

med en nær beliggenhed mellem arena og institution, er der potentiale for gensidig udnyttelse
af en udvidelse i hhv. arena og daginstitution.

- Der er kloakledninger godt 35 meter fra vejmidte vest
for en mindre tunnelføring af Hjelmbækken og mod nord.
- Der er et 10/15 kV kabel, der føres 90 grader på den
østvendte gavl på hal 2.
- Lokalt omkring hal 1 og 2 skal der påregnes ledninger
i jord, primært kloak
- Det forventes at der er udlagt ledninger til dræn i de
grønne områder.
Det vurderes, at ingen af de registrerede ledninger er
problematiske i forhold til etablering af daginstitutionen og heller ikke skaber større økonomiske udfordringer i byggemodningen.
Der er nogle generelle udfordringer ved at bygge i området
som drænledninger og sikring af et trafikalt godt flow,
der er beskrevet i mulighedsstudiets indledende afsnit.

Forventet anlægsøkonomi*
Budget til ny daginstitution
Afledte omkostninger
Rydning af eksist. funktioner
Genetablering af eksist. funktioner 		
Anlæg/omlægning af veje og stier**
Terrænregulering			
Byggeplads, rådgivning og
usikkerhedsfaktor***
		
Afledte
Afledteomkostninger
omkostninger 		

I alt 		

25.000.000 kr

•

øgning af trafik i området p.g.a. dobbeltparkering
ved aflevering.

606.875 kr
0 kr
350.000 kr
208.500 kr

•

etablering af daginstitutionen begrænser antallet af fodboldbaner i området.

•

etablering af daginstitutionen vil besværliggøre
Arena Aabenraas udvidelsesmuligheder.

•

udfordret arkitektur, ved indpasning i halomgivelserne

•

betragtelig afstand mellem parkering og institutionens primære indgang

•

stor afstand til Kongehøjskolens indskoling – ringe
mulighed for synergi

•

byggemodningsomkostninger for:
tilkobling på eksisterende forsyning
omlægning af brandvej
stiforbindelse/forbindelse via Campus 		
Rambla Syd til indskolingen
terrænregulering
rydning af eksisterende flader

489.458 kr
1.713.101 kr

26.713.101 kr

* Der er særlige udfordringer ved anlæg omkring Arena
Aabenraa, da der er bløde jordbundsforhold, som komplicerer og fordyrer anlæg. Aabenraa Kommunes overslag
er, at det øger byggeomkostningerne med godt 2.300 kr/
m 2 bygnings fodaftryk. Merudgiften er ikke medregnet i
denne forventede anlægsøkonomi. Se evt. side 15.
** Omkostninger til anlæg af veje og stier er beregnet på
baggrund af standard erfaringstal.
*** Omkostninger til byggeplads, rådgivning og usikkerhedsfaktor er udregnet pba. procentsatser af den
samlede anlægssum.
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Placeringen vil dog ligeledes medføre uhensigtsmæssige forhold, der vil påvirke de nuværende funktioner
såvel som økonomien for en fremtidig daginstitution.
De væsentligste udfordringer er:

INTEGRERET DAGINSTITUTION VED KONGEHØJSKOLEN

57

KONKLUSION
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KONKLUSION
ANBEFALING
Alle 7 scenarier vurderes realiserbare.
Dog vil flere af scenarierne medføre
store udfordringer ifm. videreudvikling af området og sikring af trafiksikkerheden i området.
Således vurderes scenarierne 2, 3 og
4 at rumme et mindre potentiale for
udviklingen af området. Ved scenarie
2 forringes området omkring stadion
uden at løsningen bidrager væsentligt med synergi mellem institutionerne eller Campus Syd. Scenarie 3 vil
medføre forringede og usikre trafikale forhold på Tøndervej. Og Scenarie
4 vil stille krav til at daginstitutionen opføres i to etager, ligesom der
ikke er mulighed for senere udvidelse.
Scenarierne 1, 5, 6 og 6B vurderes
at have det største potentiale ift. en
fremtidig placering af en integreret
daginstitution ved Campus Syd.
Scenarie 1 vil medføre meromkostninger ifm. rydning, nedbrydning og
genetablering af eksisterende funktioner, men potentialet ved at kunne
samle parkeringen med parkering til
Kongehøjskolen og potentialet ved at
samle flere forskellige idrætsfaciliteter og foreninger omkring Arenaen,
vurderes at være af stor værdi.
Scenarie 5 vil medføre meromkostninger til etablering af en kunsstofbane,
men placerer sig derudover i et område,
hvor der skal tages færre hensyn end
de øvrige scenarier. Derudover giver
placeringen mulighed for en større
synergi mellem institution og indskoling, ligesom parkeringssøgende trafik i området kan reduceres.
Scenarie 6 vil medføre en mindre
meromkostning ved omlægning af
vejadgang til Arena Aabenraas VIPparkering, men er placeret så der er
gode muligheder for dobbeltudnyttelse af bygningerne i Arena Aabenraa
og de omkringliggende baner. Det
giver institutionen potentiale for
at markere sig som idrætsinstitution.Institutionen har med placeringen gode udvidelsesmuligheder og
er relativt let tilgængeligt. På grund
af den store afstand til skolen vil det
60

være nødvendigt med flere parkeringer ved aflevering og afhentning af
børn i flere institutioner i området.
Desuden vil placeringen af institutionen begrænse udbygningsmulighederne for Arena Aabenraa.
Scenarie 6B vil medføre en meromkostning til rydning og byggemodning samt omlægning af brandvej. Ved
en institution i umiddelbar nærhed
af Arena Aabenraa er der potentiale
for gensidig udnyttelse af lokaler og
dermed positionering som aktiv institution. Parkeringspladser kan derudover dobbeltudnyttes. På grund af
den store afstand til skolen vil det
være nødvendigt med flere parkeringer ved aflevering og afhentning af
børn i flere institutioner i området.
Placeringen vil desuden give udfordringer med indretning af nærområde
samt begrænse stiforløbet på Rambla
Syd. Placeringen kan besværliggøre
udbygning af Arena Aabenraa. Men
med nær beliggenhed mellem daginstitution og Arena, er der potentiale for, at de kan udvide og udvikle
sig sammen.

SCENARIE 1
Placering nord for Kongehøjskolens mellemtrin og udskoling.

Fordele:
•
styrke identitet og vision for Arena
Aabenraa
•

nærheden til Hjelm Skov

•

mulighed for dobbeltudnyttelse af
parkeringsareal

•

mulighed for brug af baner i
området

•

mulighed for brug af skolens arealer

•

mulighed for udvidelse

Udfordringer:
•
øget trafik ifm. parkeringssøgning
(hente/bringe-parkeringer øges potentielt til 2)
•

senere udvidelse vil potentielt
medføre omkostninger til genetablering af eksisterende driftsbygninger

•

dårligt potentiale ift. synergi
mellem daginstitution og indskoling

•

relativt store byggemodningsinvesteringer (afledte omkostninger)

Forventet anlægsøkonomi:
Budget til ny daginst.

25.000.000 kr

Afledte omkostninger

23.274.143 kr

I alt			

48.274.143 kr

Opsummeringen er baseret på beskrivelse af
scenariet side 20-25

SCENARIE 2
Placering nord-vest for Kongehøjskolens
mellemtrin og udskoling.

SCENARIE 3
Placering vest for Kongehøjskolens mellemtrin og udskoling.

SCENARIE 4
Placering nord for Aabenraa Stadion.

Fordele:
•
nærheden til Hjelm Skov

Fordele:
•
nærheden til Hjelm Skov

•

•

Fordele:
•
få afledte konsekvenser ift. områdets øvrige funktioner

mulighed for brug af baner i
området

•

mulighed for brug af skolens arealer

•

mulighed for udvidelse

mulighed for brug af baner i
området

Udfordringer:
•
forringelse af skolens område ved
opdeling af udearealer
•

Udfordringer:
•
øget trafikbelasting på adgangsvej
gennem stadion området

senere udvidelse vil medføre omkostninger til genetablering af funktioner i området

•

dårligt potentiale ift. synergi
mellem institutioner og skole

•

øget trafik ifm. parkeringssøgning
(hente/bringe-parkeringer øges potentielt til 2)

•

•

senere udvidelse vil medføre omkostninger til genetablering af funktioner

•

mange afledte anlægsmæssige konsekvenser ved etablering af adgangsvej fra Tøndervej

•

dårligt potentiale ift. synergi
mellem institutioner og skole

•

øget trafikbelasting samt forringelse af trafiksikkerhed ved Tøndervej

•

relativt store byggemodningsinvesteringer (afledte omkostninger)

•

relativt store byggemodningsinvesteringer (afledte omkostninger)

øget trafik ifm. parkeringssøgning
(hente/bringe-parkeringer øges potentielt til 2)

•

relativt lave byggemodningsinvesteringer (afledte omkostninger)

•

mindre antal berørte eksisterende
brugere

Udfordringer:
•
ingen mulighed for senere udvidelse
•

dårligt potentiale ift. synergi
mellem institution og skole

•

dårligt potentiale ift. synergi med
området som helhed

•

øget trafik ifm. parkeringssøgning
(hente/bringe-parkeringer øges potentielt til 3)

•

uhensigtsmæssig trafikal situation med øget trafik ved etablering af endnu en overkørsel til/fra
Vestvejen

Forventet anlægsøkonomi:

Forventet anlægsøkonomi:

Forventet anlægsøkonomi:

Budget til ny daginst.

25.000.000 kr

Budget til ny daginst.

25.000.000 kr

Budget til ny daginst.

Afledte omkostninger

6.743.037 kr

Afledte omkostninger

2.016.840 kr

Afledte omkostninger

I alt			

31.743.037 kr

I alt			

27.016.840 kr

I alt			

25.000.000 kr
938.595 kr
25.938.595 kr

Opsummeringen er baseret på beskrivelse af Opsummeringen er baseret på beskrivelse af Opsummeringen er baseret på beskrivelse af
scenariet side 26-31
scenariet side 32-37
scenariet side 38-41
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SCENARIE 5
Placering nord for Kongehøjskolens indskoling (ved Dronning Margrethes Vej).

SCENARIE 6
Placering vest for Arena Aabenraa.

SCENARIE 6B
Placering mellem Arena Aabenraa og
Dronning Margrethes Vej.

Fordele:
•
nærheden til Kongehøjskolens indskoling og SFO

Fordele:
•
gode udvidelsesmuligheder

Fordele:
•
potentiale for at give institutionen
en identitet som idrætsindsitution,
med mulighed for dobbeltudnyttelse
af Arena Aabenraas lokaler og boldbanerne i området

•

potentiale for at give institutionen
en identitet som idrætsindsitution,
med mulighed for dobbeltudnyttelse
af Arena Aabenraas lokaler og boldbanerne i området

•

sikker stiforbindelse til
Kongehøjskolens indskoling og SFO

nærhed til grønne områder ved
Brundlund slot

•

begrænsede udgifter til omlæg af
eksisterende idrætsfaciliteter

•

reduktion af trafik ifm. parkeringssøgning (hente/bringe klares ved 1
parkering)

•

gode adgangsforhold for forældre
ved afhentning og aflevering af
børn til institutionen

•

mindre antal berørte eksisterende
brugere

•

•

gode udvidelsesmuligheder

mulighed for dobbeltudnyttelse
af daginstitutionens parkeringspladser ved arrangementer i Arena
Aabenraa.

•

mulighed for brug af indskolinges
arealer

•

mulighed for brug af baner i
området

•

mulighed for dobbeltudnyttelse af
parkeringsareal

•

•
Udfordringer:
•
relativt store byggemodningsinvesteringer (afledte omkostninger) pga. behov for udlæg og anlæg af
kunststofbane

mindre antal berørte eksisterende
brugere af banerne
Udfordringer
•
stor afstand til Kongehøjskolen
•

dårligt potentiale ift. synergi
mellem institution og skole

•

dobbelt parkering ved aflevering af
flere børn i området

•

begrænser udvidelsesmuligheder for
Arena Aabenraa

•

nær tilknytning mellem Arena
Aabenraas arealer og daginstitution

•

begrænsede udgifter til omlæg af
eksisterende idrætsfaciliteter

•

mindre antal berørte eksisterende
brugere af banerne

Udfordringer
•
stor afstand til Kongehøjskolen
•

dårligt potentiale ift. synergi
mellem institution og skole

•

dobbelt parkering ved aflevering af
flere børn i området

•

besværliggør udvidelsesmuligheder
for Arena Aabenraa

•

begrænser muligheder for placering
af Rambla Syd

Forventet anlægsøkonomi:

Forventet anlægsøkonomi:

Forventet anlægsøkonomi:

Budget til ny daginst.

25.000.000 kr

Budget til ny daginst.

25.000.000 kr

Budget til ny daginst.

25.000.000 kr

Afledte omkostninger

4.375.455 kr

Afledte omkostninger

1.266.589 kr

Afledte omkostninger

1.713.101 kr

I alt			

29.375.455 kr

I alt		

26.266.589 kr

I alt		

26.713.101 kr

Opsummeringen er baseret på beskrivelse af
scenariet side 42-45
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Opsummeringen er baseret på beskrivelse af
scenariet side 46 - 51

Opsummeringen er baseret på beskrivelse af
scenariet side 52 - 57
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