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SCENARIE
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SCENARIET
Placering vest for Arena Aabenraa
PLACERING OG AREAL
I dette scenarie 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 m 2

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.
Området er dækket af kommuneplanramme
1.1.046.F og LP 80. Området er udlagt til kultur
og fritidsformål i form af sportsanlæg med haller,
svømmehal, boldbaner, dyrskueplads, stadion og
lign. Etablering af daginstitutionen falder uden for
de anførte anvendelsesbestemmelser, hvorfor der
skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg forud for projektet.
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.
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.

INTEGRERET DAGINSTITUTION VED KONGEHØJSKOLEN
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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.

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 er beskrevet i det oprindelige dokument
”MULIGHEDSSTUDIE Placering af Integreret daginstitution ved Kongehøjskolen i Aabenraa”; 24. 08.2016.

Én 11-mandsbane sløjfes og kan ikke retableres i området.
Institutionsområdet skal have adgang for biler via stikvej
fra Hjelmallé. Hermed er det nødvendigt at omlægge
dele af Arena Aabenraas parkeringsareal og sløjfe dele
af en grøn beplantning, øst for den eksisterende nabobebyggelse.
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 vente 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
Funktioner der nedlægges
•

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

•

mulighed for brug af baner i området

•

mulighed for dobbeltudnyttelse af Arena
Aabenraas lokaler

•

mindre antal berørte eksisterende brugere

•

gode udvidelsesmuligheder

•

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

•

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

en 11-mands træningsbane

ØKONOMI
Der ikke beregnet omkostninger til bygningsmodning i
Scenariet
Placeringen af institutionen betyder, at eksisterende boldbaner inddrages, og at en sti skal delvist omlægges til vej.
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KONKLUSION
Overordnet set vurderes det muligt at placere daginstitutionen som anvist i scenariet.

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

For anlæg af infrastruktur til institutionen skal der
regnes med udgift til nyanlæg og omprojektering i allerede projekteret anlæg for Arena Aabenraa.

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

•

stor afstand til Kongehøjskolens indskoling –
ikke mulighed for synergi

Ved screening af ledningsoplysninger er der registreret følgende i projektområdet:

•

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

•

I nordvestlige del af matrikel er der et kabel langs
Hjelmallé

•

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

•

etablering af institutionen begrænser antallet
af fodboldbaner i området.

•

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

•

etablering af institutionen begrænser Arena
Aabenraas udvidelsesmuligheder.

•

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

•

Placeringen af institutionen tæt på beboelse kan
give anledning til støjgener.
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