DIALOGOPLÆG
EN INTEGRERET DAGINSTITUTION
BOV OG KRUSÅ
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INDHOLD
Læsevejledning
Dette dialogoplæg har til formål at beskrive de grundlæggende omstændingsheder
for placering af en ny daginstitution i Bov og
Kruså. Dialogoplægget gennemgår overvejelser på flere niveauer, som er repræsenteret i dialogoplæggets afsnit.
Det første afsnit: De eksisterende daginstitutioner beskriver det forventede behov
for en daginstitution med 150 børn, og sætter
det i relation til de tre eksisterende daginstitutioner.
Under afsnittet: En ny placering beskrives
”helikopterperspektivet” for mulige placeringer. Herunder beskrives de forudsætninger der ligger til baggrund for en hensigtsmæssig placering, og det efterfølgende afsnit
beskriver de overordende trafikale forhold.
De to efterfølgende afsnit Placering A Ved Lyreskovskolen og Placering B - Ved
Kornblomsten er en nærmere beskrivelse af
de to placeringer som vurderes bedst egnet.
Hvert af disse to afsnit indholder en beskrivelse af de planlægningsmæssige forhold samt
en grundlæggende beskrivelse af funktioner,
udvidelsesmuligheder og trafikale forhold.
Disse danner baggrund for de mulige placeringer i de to områder. Den sidste del af hvert
af de to afsnit beskriver fordele/ulemper og
perspektiver for i alt fire konkrete placeringer: A1, A2, A3 og B1.
Det sidste afsnit: Proces og inddragelse
beskriver processen for udarbejdelse af dialogoplægget herunder inddragelsen af institutioner. På den sidste side angives den anslåede videre proces.
Materialet er udarbejdet af Aabenraa Kommune
- som baggrund for en dialog om den nye
daginstitutions placering.
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BAGGRUND
Med baggrund i Byrådets beslutning om en ny struktur på dagtilbudsområdet (juni 2015) og Børne- og
Uddannelsesudvalgets efterfølgende drøftelser med bestyrelser og personale i området, er der planlagt opførelse af en ny
integreret daginstitution, som erstatning for Børnehuset Kruså
og Vestermarkens Børnehus (inkl. matriklen ”Kornblomsten”)
Daginstitutionen er planlagt til 150 børn i alderen 0-5 år. Den
nye daginstitution skal understøtte en tidssvarende pædagogik af høj kvalitet og skal for det enkelte barn byde på tryghed
og overskuelighed i et kreativt stimulerende miljø.

Kornblomsten

Børnehuset
Kruså
Børnehuset
Kollund

Vestermarkens
Børnehus

Børnehaven
Skovbrynet

Børnehuset
Søndermosen

3

DE EKSISTERENDE DAGINSTITUTIONER
Nødvendigt areal
Institution ca. 150 børn.
brutto-etageareal: 10 m2
pr. barn (ca. 1500 m2)
Udendørsareal: 50 m pr.
barn (ca. 7500 m2)*
2

Til den fremtidige institution er det et klart ønske
at der kan tilbydes 100 m2
pr. barn. Det svarer til et
udendørsareal på 15000
m2.
Serviceareal (parkering og adgang): 20-25 p
pladser. (ca. 600 m2)
Dvs. et samlet nødvendigt
grundareal på 9.600 m2

Behov
Med 150 børn i en samlet institution er det afgørende, at hvert enkelt barn har rum til leg og læring,
indendørs såvel som de udendørs.
Der skal beregnes ca. 10 m2 brutto-etageareal
pr. barn og ca. 50 m2 til udendørs arealer. Hertil
kommer parkering og servicearealer herunder ca.
20-25 parkeringspladser samt vejudlæg og tilkørsel (ca. 30 m2 pr. parkeringsplads).
Samlet set vurderes det, at der er behov for op
imod 10.000 m2.
Som det fremgår af Nødvendige areal, er der i
dialogen med institutionerne kommet et klart ønske
om, at der bliver mulighed for 100 m2 pr. barn.
Vestermarkens Børnehus - Centrumsgaden 48
Grundareal: 6600 m2 heraf 500 m2 brutto-etageareal.
Vestermarkens Børnehus er omgivet af boliger
mod syd og af Plantagevej mod nord. Der er
ikke mulighed for at udvide den eksisterende daginstitution. Arealmæssigt er det således
ikke muligt at leve op til de krav, som stilles til
en ny integreret daginstitution ved udvidelse af
Vestermarkens Børnehus.
Børnehuset Kruså - Åbjerg 15
Grundareal: 1630 m2 heraf 370 m2 Bruttoetageareal.
Børnehuset Kruså ligger klemt inde mellem
boliger mod nord og øst, mens der sydvest
for daginstitutionen er store offentlige arealer
i forbindelse med den gl. Kruså Skole. Det
vil ikke være hensigtsmæssigt at placere
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daginstitutionen på hver side af vejen Åbjerg,
og det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at
etablere en samlet daginstitution ved at udvide
Børnehuset Kruså på den modsatte side af
Åbjerg.
Da hverken Vestermarkens Børnehus eller
Børnehuset Kruså kan opfylde det arealmæssige
behov som vil følge med en sammenlægning, er
der behov for at finde en ny placering.
Kornblomsten - Kempestens Vej 70
Areal: 3700 m2. inkl. parkeringsareal. Af de
3700 m2 udgør de Brutto-etagearealet ca.
560 m2. Adgangen kan ske fra Plantagevej via
Kempestensvej fra syd og vest og fra Hærvejen
via Kirkestien fra øst og nord. Både vest og syd
for Kornblomsten er der boliger, mens der er
arealer udlagt til rekreative formål nord for. Øst
for daginstitutionen ligger det tidligere rådhus i
Bov, som i dag huser Center for hjælpemidler og
kommunikation.
Modsat de øvrige to eksisterende daginstitutioner, er der omkring Kornblomsten mulighed for
at udvide. Der er sågar mulighed for at udvide i
et omfang, der overstiger de nødvendige 9.600
m2.
Konklusion

Det vurderes, at det ikke er muligt at etablere en samlet daginstitution ved at udvide
en af de to eksisterende Vestermarkens
Børnehus eller Børnehuset Kruså. Ved
Kornblomsten er der imidlertid mulighed
for udvidelse. Det skal derfor afklares hvad
der er mest hensigstmæssig i forhold til en
fremtidig placering.

Beliggenhed og areal
På kortet ovenfor er de tre daginstitutioner markeret. Billederne til
højre viser forholdet mellem hver af
de eksisterende daginstitutioner og
de min. 10.000 m2, der er behov for
til etablering af en samlet daginstitution.
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Som det fremgår kan ingen af de tre
eksisterende daginstitutioner rumme
en samling i de eksisterende faciliterer. Alene nær Kornblomsten er der
plads til den nødvendige udvidelse.
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EN NY PLACERING
Inddragelse
Med en ny placering følger
muligheden for, at daginstitutionerne kan præge de
fysiske rammer.
Det er afgørende, at institutionerne får mulighed for at få
indflydelse på, hvilke kvaliteter, der skal viderebringes i
et nyt byggeri.
Det er ikke alene institutioner, børn og forældre, som
er vigtige at inddrage. Også
de aktører, som er i umiddelbar nærhed til de mulige placeringer, skal inddrages for
gennem samarbejde at sikre
god sammenhæng ved en ny
placering.

Forudsætninger for placering
Ved placering af den ny daginstitution i området er
det helt afgørende, at
der er gode og sikre adgangsforhold for de forældre, som skal aflevere børn.
• børn og ansatte sikres de bedste vilkår og faciliteter for en god og tryg hverdag.
• der er et tilstrækkeligt opland til daginstitutionen.
• undgå betydeligt længere transporttid for de
familier, som har børn i de daginstitutioner, der
skal sammenlægges.
• at etablering kan ske på offentlige arealer så
der af hensyn til økonomien ikke skal opkøbes
jord da dette vil gå fra anlægget.
På baggrund af ovenstående er der fire overordnede placeringer, som tages i betragtning i forhold til
placering af en ny integreret daginstitution. I det
følgende bliver de fire placeringer kaldt A,B,C og D.
•

Placering A - Ved Lyreskovskolen
Den oplagte mulighed er at placere daginstitutionen
i forbindelse med Lyreskovskolen. Lyreskovskolen
har en god tilgængelighed, som vil gøre det både
enkelt for forældre såvel som ansatte at komme
til og fra daginstitutionen. Der vil ligeledes være
mulighed for stor synergi mellem skolen, indskoling og børnehave. Det vil være muligt at dele indendørs såvel som udendørsarealer og faciliteter.
Lyreskovskolen og området vil i endnu højere grad
blive styrket, som et samlingssted og center for lokalområdet. Der kan således etableres en daginstitution med gode adgangsforhold, mulighed for
samspil med skolen og landskabet omkring.
Placering B - I Bov nær Kornblomsten
En anden mulighed er at placere en ny daginstitution direkte i forlængelse af daginstitutionen
Kornblomsten. Her vil der være et etableret miljø
at bygge videre på samtidig med, at der sikrer gode
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adgangsforhold samt adgang til natur og landskab. Daginstitutionen vil alene have adgang fra
Plantagevej, men kan udvikles til et trygt miljø for
de yngste. Det bør dog overvejes, om der kan være
en styrke i at samle børne- og ungdomsaktiviteter
omkring Lyreskovskolen frem for at sprede dem.
Placering C - I Kruså - nær Børnehuset Kruså
En tredje mulighed er at placere en ny daginstitution i nærheden af Børnehuset Kruså. Her vil der
være muligheder for at bruge natur og landskab.
Daginstitutionens børn vil dog formentligt have større
gavn af en placering nær Lyreskovskolen grundet
synergi med skolen, som potentielt kan styrke børnenes overgang fra daginstitution til skole. Der vil
alene være adgang fra Sønderborgvej via Åbjerg,
hvilket vil betyde en yderligere belastning af en i
forvejen trafikbelastet rute.
Placering D - Nær Smedager
En alternativ placering kan være på arealerne ved
Smedager, på det areal, som er udlagt til boligområde. Denne placering har dog flere negative konsekvenser. Blandt de største ulemper er, at daginstitutionen vil ligge op af boliger, som ikke har
haft forventninger om placering af daginstitution.
Derudover vil der ikke være mulighed for synergi
med skolen, og forældre vil være tvunget til at
parkere flere gang og flere steder for at aflevere deres børn.
Konklusion

Det vurderes samlet set mest hensigtsmæssigt, at arbejde på en placering A - ved
Lyreskovskolen eller alternativt placering B
- nær Kornblomsten. Dette af hensyn til tilgængelighed, afstand, opland og synergi
med eksisterende funktioner. Det er derfor
disse to placeringer, som bliver beskrevet
nærmere på de følgende sider.
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0-5 årige inden for 0,5 - 1 km . afstand af placering
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B
Opland og afstand
Kortet viser de fire placeringer.
Diagrammet øverst illustrerer oplandet af børn op til 6 år inden hhv. 0.5,
1, 2 og 3 kilometer fra den pågældende placering.
Diagrammet til højre viser afstanden
fra de eksisterende daginstitutioner
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TRAFIK
GENERELLE FORHOLD – TRAFIKALT FLOW
Den trafikale situation
I forbindelse med Projektet Skolecykelby, er der
blevet gennemført en række trafikregulerende
tiltag gennem 2016-17 i Bov. Den overordnede
hensigt har været at skabe bedre og mere sikre
forhold for cyklister i Padborg, Bov og Kruså.
Blandt hovedtiltagene er omlægning af dele af
Padborgvej og Hærvejen til ’2 minus 1 – vej’(es
kortet på side 9), samt etablering af en række
bump og vej indsnævringer langs med Padborgvej
gennem Bov.
Hensigten har, ud over at skabe sikrere forhold
for cyklisterne også været at lede den primære
trafik mellem Kruså, Bov og Padborg ud til Omfartsvejen. De ændrede trafikale forhold i form af
den ændrede vejprofil, giver anledning til særlig
opmærksomhed ved placering af en ny daginstitution.
Derfor er der foretaget besigtigelse af strækningen i spidsbelastningsperioden i morgentimerne.
I forbindelse med besigtigelsen, blev der ikke observeret forhold langs Padborgvej, som vurderes
at kunne udelukke placeringen af en daginstitution
nær Padborgvej eller Hærvejen.
På observeringstidspunktet, vurdereres den potentielle ekstra afledte trafik i form af befordring til
og fra institutionen, ikke at forværre de trafikale
forhold på Padborgvej.
Trafiktælling sommeren 2018
Det vurderes, ud fra de observationerede forhold,
at Padborgvej kan håndtere den afledte trafik med
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sin nuværende udformning. Disse observationer
skal dog bekræftes ved konkrete trafikmålinger,
som vil blive foretaget inden udgangen af juni
2018. trafikmålingerne vil understøtte beslutningen om endelig placering.
Kommende tiltag
Som led i realisering af Aabenraa kommunes
Hastighedsplan, bliver der ligeledes etableret
et vejbump ved byskiltet nær Lyreskovskolen se kortet på side 9. Etableringen sker med det
formål at skabe større synlighed af grænsen
mellem 60 km/t og 50 km/t. Dette vil betyde at
til- og frakørselsforholdene omkring indkørslen til
lyreskovskolen fra Padborgvej bliver væsentligt
forbedret.
Differentieret trafik
Den afledte trafik i forbindelse med placering af
en daginstitution, vurderes at medføre til- og frakørsel i morgen og eftermiddagstimerne på mellem 2-400 kørsler hver dag. Den ene halvdel vil
være fordelt over morgentimerne og den anden
halvdel over eftermiddagstimerne. De tre daginstitutioner har bidraget med opgørelser, der illustrerer spredningen over morgentimerne i forhold
til afleveringstidspunkt. Som fremgår af nedenstående skema, er der en relativ stor spredning
og hovedparten af morgentrafikken sker efter kl.
8 og dermed efter spidsbelastningenstidspunktet
for morgentrafik til og fra Lyreskovskolen.
Mellem

7:30 8:00

8:00 8:30

Kruså

5 (10)

9 (18)

Bov

20 (40)

23 (46)

Samlet

25 (50)

32 (62)

Værdier uden for parentes er afleveringer, mens
værdier i parantes er kørsler til og fra

Vejstrækning med 2
minus 1 -vej og hastighedsdæmpning
Almindelig vej
Tilsigtede rute af Omfartsvejen mellem Bov,
Kruså og Padborg
Planlagt bump 50 km/t
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PLACERING A - VED LYRESKOVSKOLEN
PLANLÆGNINGSMÆSSIGE FORHOLD
Ejerforhold og kommuneplanrammer
Arealerne nord og øst for området er kommunale
arealer, der forpagtes og drives som landbrug.
Området er omfattet af LP nr. 60, og kommuneplanrammerne 3.1.064.B til boliger samt
3.1.063.D, som er udlagt til offentlige formål,
herunder skole.
Bebyggelsesprocent og udformning
En ny daginstitution vil ikke kunne opføres uden
udarbejdelse af en ny lokalplan. Der vil være
behov for at udlægge et nyt byggefelt inden for
rammeområdet.
Faciliteter i området
Udover legeplads, nedsivningsbassin, cykelbane,
cykelskure, parkeringsplads og rekreative stiforbindelser er der ligeledes nord for Lyreskovskolen
udlagt en Krolfbane. Samtidig pågår der aktuelt
udvikling af de i lokalplanen to udlagte parcelhusområder nord for skolen.
Koncepter til videreføring
Af lokalplanen fremgår det at: ”Den nye skole
baseres på mødet mellem bygning og landskab,
hvor bygningen danner afgrænsede rum for udearealerne, og hvor bygning og landskab tilsammen
danner et udfordrende miljø for leg, bevægelse
og læring. Skolen strækker sig ud i landskabet og
mødes af skolehaver og nye rekreative landskaber, der sammenkobles med stedets kulturhistoriske lag, som f.eks. de eksisterende levende hegn
og beskyttede sten- og jorddiger.” Disse principper skal respekteres og danne forudsætning for
programmet for placering af en daginstitution nær

10

Lyreskovskolen.
Særlige hensyn – læhegn og arkæologi
Der er fredet læhegn i området, som ikke må
gennembrydes, og i forbindelse med miljøscreeningen af LP nr. 60 blev det vurderet, at der
er stor sandsynlighed for at støde på væsentlige
fortidsminder ved anlægsarbejde på området.
Forventede forekomster ligger sydøst for skolen.
Konklusion
Uafhængigt af placering vil det være nødvendigt
at udarbejde en ny lokalplan. Det vurderes dog
muligt, at byggeriet kan holdes inden for Kommuneplanrammen. Det skal forventes, at udarbejdelsen af en nylokalplan vil strække sig over 8-10
mdr.
Det vurderes, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, såfremt man vælger en placering ved
Lyreskovskolen. Desuden skal der tages særligt
hensyn til synergi, landskab, fredning, fremtidige stiforbindelse, eksisterende funktioner og arkæologi.

Kommuneplanrammer
Kortet viser de gældende kommuneplanrammer for
området. Nedenfor er signaturforklaring til kortet.

Kortbilag til gældende lokalplan LP nr. 60
Kortet viser lokalplanafgrænsning, byggefelter, arkæologi og bevaringshensyn. Nedenfor er angiver signaturforklaring.
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PLACERING A - VED LYRESKOVSKOLEN
PLANLÆGNINGSMÆSSIGE FORHOLD

VEJE STIER OG PARKERING
•

Fra lyreskovskolen er der adgang til Lyreskovstien, og der
planlægges for en fremtidig stiforbindelse, som kan forbinde
skolen med de nye boligområder mod nord.

•

Den primære adgangsvej vil uanset placering være via
Padborgvej eller Hærvejen. Langs Padborgvej er der en
dobbeltrettet cykelsti, som den eksisterende overkørsel fra
Padborgvej er anlagt efter.

•

De to indkørsler vurderes at kunne optage den afledte trafik,
som en daginstitution kan medføre. Det vurderes samtidigt uhensigtsmæssigt at etablere yderligere overkørsler fra
Padborgvej, da disse kan have konsekvenser for trafiksikkerheden.

•

På baggrund af observation og udsagn fra Lyreskovskolens
bestyrelse, er der ledig parkeringskapacitet i særdeleshed
ved parkeringsfaciliteterne syd-øst for Lyreskovskolen. Disse
bliver primært anvendt til Kiss-and-ride samt gæsteparkering. En placering nær disse parkeringspladser kan benyttes
af forældre og personale fra en kommende institution, og kan
potentielt reducere parkeringsbehovet.

FACILITETER OG FUNKTIONER I OMRÅDET
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Lyreskovskolen og området omkring er ved at udvikle
sig til et center for kultur og fritid i lokalsamfundet. Det
betyder også, at der uanset, hvor en ny daginstitution
placeres, vil være etablerede funktioner, som der skal
findes en ny placering til.

MULIGHEDER FOR UDVIDELSE

FREDNING, LANDSKAB OG SÆRLIGE HENSYN
Der er en række særlige hensyn i området omkring
skolen. Der er foretaget prøvegravninger i hele skolens
område forud for etableringen af Lyreskovskolen. Der er
konkret kendskab til to bosteder øst for skolen. Foruden
de arkæologiske fund, er der fredet jord og stendiger
samt læhegn, som tegner områdets landskabelige struktur.

Der er store offentlige arealer nordøst for
Lyreskovskolen, som i dag er forpagtede. Med etablering
af stiforbindelsen og udviklingen af boligområdet nord for
skolen vil det være hensigtsmæssigt at inddrage jordene
til kultur-, fritids- og offentlige formål. Lyreskovskolen og
den nye daginstitution, kan således udvikle faciliteter og
funktioner nordøst for det eksisterende område.
Såfremt der skal inddrages arealer fra markerne nord
eller øst for området, vil det kræve selvstændig aftale
med forpagter. Fristen for ophævelse af kontrakten er
min. et år, alternativt kan der indgås en allonge mellem
ejer og lejer.
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PLACERING A - VED LYRESKOVSKOLEN
MULIGE PLACERINGER
Der er lavet en overordet vurdering af fem forskellige placeringer nær Lyreskovskolen, placering
A1 - A5. Tre af disse placeringer er vurderet egnet
til en nærmere undersøgelse. Efter drøftelse med
de berørte institutioner og repræsentanter fra
bestyrelserne, er et af de ikke anbefalingsværdige
senarier blevet nærmere belyst.
AREALER TIL NÆRMERE UNDERSØGELSE
Placering A1 - Nord for skolebygningen
En placering Nord for Lyreskovskolen vil give
mulighed for adgang fra Hærvejen såvel som
fra Padborgvej. Placeringen kan justeres. Overordnet er kvaliteterne ved placeringen: Synergi
med Lyreskovskolen, adgangsforhold, tryghed og
sikkerhed. Placeringen vil have konsekvenser for
eksisterende funktioner, men daginstitutionen får
ikke andre naboer end skolen.
Placering A2 - Vest for skolebygningen
Med en placering nordvest for skolen er der mulighed for at etablere en ny daginstitution med
adgang fra Hærvejen. Der er mulighed for at
justere placeringen af daginstitutionen. Overordnet er kvaliteterne: Tilknytning til eksisterende
parkeringsarealer og respekten for det etablerede
landskab. Placeringen vil dog have konsekvenser
for eksisterende funktioner samt for naboboliger.
Placering A3 - Øst for skolebygningen
En placering nordøst for for Lyreskovskolen vil
have primær adgang fra Padborgvej. Overordnet
er kvaliteterne ved placeringen: Synergi med
Lyreskolskolen, tryghed og sikkerhed samt en relation til den landskabelige fortælling. Placeringen
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vil have konsekvenser for eksisterende funktioner
- herunder fodboldbaner. Med denne placering er
der mulighed for, i samarbejde med Skolen, at
finde egnede steder for genplacering på skolens
eksisterende udendørsarealer. Efter de arkæologiske prøvegravninger er der konkret kendskab
til betydelige forekomster inden for området.
Museum Sønderjylland vurderer at omkostningerne til den arkæologiske udgravning vil blive
ca. 425.000 kr. ekskl. evt. tilskud fra Slots- og
Kulturstyrelsen.
UNDERSØGTE - IKKE ANBEFALINGSVÆRDIGE
Placering A4 - Nordvest for skolens grund
Siden september er der blevet arbejdet på realisering af området. Hovedforbindelsesvejen fra
Hærvejen er pt. under projektering. Der er således allerede investeret store summer i området,
som skal udstykkes til parcelgrunde. Placering af
en daginstitution her vil forringe mulighederne
for at sælge byggegrunde, forsinke igangværende
anlæg og give dårligere betingelser for at skabe
attraktive byggegrunde.
Placering A5 - Nordøst for skolens grund
Området er under udvikling. Placering af en
daginstitution med op til 150 børn vil have væsentlig indflydelse på trafikken langs den nye
stikvej fra Hærvejen. Det vil betyde væsentlige gener for kommende beboere og reducere
attraktionsværdien for nye byggegrunde betydeligt. En placering nord for skolens område vil desuden kræve et kommuneplantillæg. Det betyder
også en længere planlægningsprocess grundet
krav om foroffentlighed.

PLACERING A4

UNDERSØGT - IKKE ANBEFALINGSVÆRDIGE

PLACERING A5

UNDERSØGT - IKKE ANBEFALINGSVÆRDIGE

PLACERING A1

AREAL TIL NÆREMERE
UNDERSØGELSE

PLACERING A2

AREAL TIL NÆREMERE
UNDERSØGELSE

PLACERING A3

AREAL TIL NÆRMERE
UNDERSØGELSE
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PLACERING A - VED LYRESKOVSKOLEN
PLACERING A1 - KONKRET PLACERING

TRYGHED & SIKKERHED
Ved denne placering kan den ekstra trafik fordeles ligeligt mellem de to eksisterende parkeringsområder.
Skole og daginstitution vil være placeret i en sikker
zone uden krydsende biler og i relation til stiforbindelserne og den fremtidige sti, der skal forbinde til
boligområdet og landskabet nord for skolen. Samtidig
vil daginstitutionen være et aktivt område på ruten,
som fører videre ud i landskabet og forbinder til de
nye boligområder nord for skolen.
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SYNERGI
Der er mulighed for et stærkt samarbejde mellem
skolen og daginstitutionen. Der kan være et potentiale i at arbejde med pædagogiske zoner - tilegnet
forskellige aldersgrupper. Området mellem skolen og
daginstitutionen kan blive tilpasset indskoling og de
ældste børn i daginstitutionen. Denne placering er afhængig af en høj grad af samarbejde skolen og daginstitutionen.

PLACERING A1 - VURDERING
Overordnede forhold
En placering nord for Lyreskovskolen vil give mulighed for adgang fra Hærvejen såvel som fra
Padborgvej. Placeringen kan justeres. Overordnet er kvaliteterne ved placeringen: Synergi med
Lyreskovskolen, adgangsforhold, tryghed og sikkerhed. Placeringen vil have konsekvenser for eksisterende funktioner, men daginstitutionen vil have
Lyreskovskolen som nærmeste nabo.
Synergi
Vil kræve en stor samarbejdsvilje mellem den nye
daginstitutionen og Lyreskovskolen.
Kontekst - gener og konsekvens
På den nordlige side har daginstitutionen relationen
til landskabet og mod syd Lyreskovskolen.
Funktioner
Placeringen vil betyde indgreb og delvist rydning af
et aktivitetsområde nordøst for skolen. Cykelbanen
med varierende terræn kan etableres andet sted.
Trafik, sikkerhed og tryghed
Med denne placering undgås krydsende trafik, hvor
børnene afleveres. Samtidig sikres direkte adgang til
den fremtidige hovedsti nord-syd.
Adgangsforhold
Det er en fordel, at forældre kan benytte adgang fra
Hærvejen såvel som Padborgvej.
Landskab
Placeringen ligger i de arealer, der er udlagt til friarealer. Nord for er der etableret nedsivningsbassin, og landskabet strækker sig mod det åbne landskab. Placeringen vil stille store krav til programmet
for projektet for at sikre en tilpasning til landskabet.
Økonomi
Der er ikke foretaget beregninger, kun vurdering.
Der skal forventes ekstra udgifter i forbindelse med
rydning og genetablering af aktiviteter og funktioner.

Udendørsopholdsarealer
7500 m2

Bygningsfodaftryk
1500 m2

Inddragelse & samarbejde
Der kræves et nært samarbejde mellem Lyreskovskolen
og daginstitutionerne.

Parkeringsplads og vej
600 m2

Potentiel udvidelse
op til 5300 m2 ekstra
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PLACERING A - VED LYRESKOVSKOLEN
PLACERING A2 - KONKRET PLACERING

AFSTAND
Med en placering nordvest for skolen vil skolen og daginstitutionen være adskilt af parkeringsarealerne. Afstanden
har gensidig positiv indflydelse på de støjgener, der kan
komme fra hver af de to institutioner. Skolen og daginstitutionen vil i mindre grad afhængige af et tæt samarbejde samarbejde.
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LANDSKAB
Fra Lyreskovskolen er der fysisk såvel som visuel forbindelse til landskabet nord for skolen. Skolens åbne
friarealer nord for skolen er ved at udvikle sig til et
rekreativt miljø omkring nedsivningsbassinerne. Det
er rekreative værdier og en visuel forbindelse, som
fastholdes ved at placere den nye daginstitution nordvest for Lyreskovskolen.

PLACERING A2 - VURDERING
Overordnede forhold
Med en placering nordvest for skolen er der mulighed for at etablere en ny daginstitution med adgang
fra Hærvejen. Der er mulighed for at justere placeringen af daginstitutionen. Overordnet er kvaliteterne: Tilknytning til eksisterende parkeringsarealer og
respekten for det etablerede landskab. Placeringen
vil have konsekvenser for eksisterende funktioner
samt for naboboliger.
Synergi
Afstanden kan være positiv, hvis det skønnes, at skolen
og daginstitutionen ikke har interessefællesskaber.
Kontekst - gener og konsekvens
Der er naboer, som kan opleve gener (støj fra daginstitutionen). Afstanden til skolen giver mulighed for interaktion men uden behov for samarbejde. Der er gode
muligheder for at benytte aktiviteter øst for området
Funktioner
Der er for nyligt etableret krolfbane på området inkl.
et shelter. Det vurderes, at der kan findes plads til aktiviteterne nær området. Genplacering af bl.a. krolfbane kan betyde ophævelse af forpagtede arealer
uden for lokalplanområdet.
Trafik, sikkerhed og tryghed
Der vil ikke forekomme krydsende trafik, men placeringen af skole og daginstitution på hver side af parkeringspladsen kan foranledige farlige situationer.
Adgangsforhold
Hærvejen er meget befærdet, og adgang alene fra
Hærvejen kan være problematisk.
Landskab
Placeringen vil ligge sig i kanten af det åbne landskab.
Økonomi
Der er ikke foretaget beregninger, kun vurdering.
Der skal forventes ekstra udgifter i forbindelse med
rydning og genetablering af krolfbane og shelter.

Udendørsopholdsarealer
7500 m2

Bygningsfodaftryk
1500 m2

Inddragelse & samarbejde
Udover skolen og daginstitutionerne er det vigtigt at
inddrage Bov Krolfklub.

Parkeringsplads og vej
600 m2

Potentiel udvidelse
op til 4000 m2 ekstra
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PLACERING A - VED LYRESKOVSKOLEN
PLACERING A3 - KONKRET PLACERING

LANDSKAB
Fra Lyreskovskolen er der fysisk såvel som
visuel forbindelse til landskabet nord for
skolen. Skolens åbne friarealer er ved at
udvikle sig til et rekreativt miljø omkring
nedsivningsbassinerne. Det er rekreative værdier og en visuel forbindelse, som
fastholdes ved at placere den nye daginstitution øst for Lyreskovskolen. Læhegn
og diger skaber en klar afgrænsning, og
understreger forbindelsen til landskabet. Daginstitutionen og den nødvendige indhegning vil kunne indarbejdes helt i tråd med områdets karakter. Uden
at det bryder relationen tildelt udstrakte landskab.
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TRYGHED & SIKKERHED
Skole og daginstitution vil være placeret i en sikker zone uden krydsende biler
og i relation til stiforbindelserne. Herved
sikres et trygt og sikkert miljø at færdes i.
Placeringen betyder at der er mulighed for
at benytte de to eksisterende parkeringsområder ved lyreskovskolen. Den primære
adkomst vil dog være fra Padborgvej, hvor
der etableres, en selvstændig parkeringsplads tilknyttet den nye daginstitution. Det
faktum at der er ledig kapacitet på eksisterende parkeringsarealer kan have positiv
indflydelse på behovet for parkeringspladser.

SYNERGI - PÆDAGOGISKE ZONER
Der kan være et potentiale i at arbejde
med pædagogiske zoner - tilegnet forskellige aldersgruppes forskellige behov.
Området mellem skolen og daginstitutionen
kan blive tilpasset indskoling og de ældste
børn i daginstitutionen. Institutionen kan
på arealet og i relation til skolen ligeledes
arbejde med forskellige zoner tilegnet daginstitutionens forskellige børnegruppers
behov. Således kan der etableres stillezone samt en aktiv- og undersøgezone
for de mindste (vuggestue) såvel som de
større børn. På den måde kan udendørsarealerne understøtte et stærkt pædagogisk læringsmiljø.

PLACERING A3 - VURDERING
Overordnede forhold
En placering nordøst for Lyreskovskolen vil have primær adgang fra Padborgvej, men også med mulighed for at benytte parkeringsarealet nord for Lyreskovskolen. Placeringen af
bygning og adkomstvej kan justeres. Overordnet er kvaliteterne ved placeringen: Synergi med Lyreskolskoeln, tryghed
og sikkerhed samt en relation til den landskabelige fortælling.
Placeringen vil have konsekvenser for eksisterende funktioner
- herunder fodboldbaner
Synergi og afgrænsning
Vil kræve en samarbejdsvilje mellem den nye daginstitutionen
og Lyreskovskolen. Der er mulighed for fælles opholdsarealer,
driftsfordele samt mulighed for udvidet samarbejdsinitiativer.
Skolen og daginstitution vil visuelt være afskåret fra hinanden
af læhegn, hvilket kan tjene som en fordel.
Kontekst - gener og konsekvens
Mod nord har daginstitutionen direkte relation til landskabet
og mod sydøst Lyreskovskolen. Daginstitutionen er mere udsat
for støj fra Padborgvej, men vil kunne skærmes.
Funktioner
Placeringen vil betyde indgreb, delvist rydning og genetablering af fodboldbanerne øst for skolen. Der mulighed for, i samarbejde med Skolen, at finde egnede genplacering af fodboldbanerne på skolens eksisterende udendørsarealer.
Trafik, sikkerhed og tryghed
Med denne placering undgås krydsende trafik, hvor børnene
afleveres. Samtidig sikres direkte adgang til den fremtidige
hovedsti nord-syd. klar opdeling af bløde og hårde trafikanter.
Adgangsforhold - tilgængelighed
Forældre kan nøjes med én parkering. Parkeringsnormen er
med 35-30 p-pladser 150% af det anbefalede jf. parkeringsregulativet 2017. Der er overskydende kapacitet på parkeringsarealerne sydøst for Lyreskovskolen, som i planlægningen kan
betyde en reduktion af antallet af parkeringspladser.
Landskab
Placeringen følger områdets landskabelige kvaliteter. De levende
hegn, jord- og stendiger vil forsat spille hovedrollen i områdets
den landskabelig fortælling. Lyreskovsskolens direkte kobling til
det åbne landskab fastholdes. desuden kan der være et stærkt
samspil mellem læhegn og indhegning af daginstitutionen - indhegningen vil falde naturligt ind i området.
Økonomi
Der er ikke foretaget beregninger, kun vurdering. Der er kenskab
til arkæologiske forekomster i området. Udgraves de vurderes det at koste ca. 450.000 kr. Der skal ligeledes genetableres fodboldbaner på Skolens eksisterende arealer.
Inddragelse & samarbejde
Tæt samarbejde mellem Lyreskovskolen og daginstitutionerne.

Udendørsopholdsarealer
7500 m2

Bygningsfodaftryk
1500 m2

Parkeringsplads og vej
900 m2

Potentiel udvidelse
mere end 19450 m2

21

PLACERING B - VED KORNBLOMSTEN
PLANLÆGNINGSMÆSSIGE FORHOLD
Ejerforhold og kommuneplanrammer
De åbne friarealer vest og syd for den eksisterende daginstitution er offentlige arealer og er omfattet af lokalplan 1/91 samt 1/61, som begge er
omfattet af kommuneplanramme 3.1.058.D, der
udlægger området til offentlige formål, herunder
daginstitution.
Nord for daginstitutionen er der offentlige såvel
som privatejet arealer. Disse er udlagt til rekreative formål.
Bebyggelsesprocent og udformning
Inden for delområde IV, som omfatter arealet
vest for Kornblomsten, er der mulighed for at
opføre et byggeri, som imødekommer behovet for
indendørs opholdsarealer.
Faciliteter i området
Nord for området er der åbne marker. Mindre end
200 m fra daginstitutionen ligger Bov Svømmehal.
Koncepter til videreføring
Der vil ikke kunne ske en yderligere udvidelse af
en kommende daginstitution uden at krydse en af
de eksisterende veje.
Særlige hensyn
Området ligger uden for kirkebyggelinjen, og der
er i området ikke registeret natur- eller kulturmiljø af særlig interesse.
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Konklusion
Der kan etableres en daginstitution med de nødvendige udendørs og indendørs opholdsarealer
inden for rammerne af den eksisterende lokalplan
1/91 for gl. Bov Kommune. Men ønsket om de
100 m2 pr. barn kan ikke efterkommes her, uden
at der udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.
Det vurderes, at der kan etableres en ny daginstitution ved Kornblomsten inden for rammerne
af den eksisterende lokalplan. Der skal tages højde for, at en yderligere udvidelse af daginstitutionen så det svarer til daginstitutionernes ønske,
vil kræve ny lokalplan og kommuneplantillæg.

Kommuneplanrammer
Kortet viser de gældende kommuneplanrammer for
området. Nedenfor er signaturforklaring til kortet.

Illustrationsplan
Tegningen viser en illustrationsplan for lokalplanområdet som er
omfattet af lokalplan 1/91. I lokalplanen er der, som det fremgår af
illustrationen taget højde for at der kan placeres en ny daginstitution
i forlængelse af den eksisterende.
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PL ACERING B - VED KORNBLOMSTEN
PLANLÆGNINGSMÆSSIGE FORHOLD
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VEJE, STIER OG PARKERING

MULIGHEDER FOR UDVIDELSE

•

Der er flere stier i området, som forbinder til boliger
såvel som til de rekreative områder og de øvrige dele
af byen.

Der er flere muligheder for udvidelse ud over de 10.000 m2.
Dette kan ske på offentlige såvel som private arealer. Der er
mulighed for udvidelse mod nord og vest (gl. rådhus).

•

Adgang fra Plantagevej harmonerer med den overordnede trafikstruktur og ønsket om fremtidig benyttelse
af Omfartsvejen som primær fordelingsvej for trafik
mellem Kruså, Bov og Padborg.

•

Der er - som forholdene er i dag - alene adgang til en
evt. daginstitutionen via Kempestens Vej, hvilket kan
være en udfordring da det i dag primært er en boligvej.

•

Med en evt. udvidelse af daginstitutionen, kan der dog
være perspektiver for at åbne dele af stiforbindelsen
af Kirkevej for kørsel, gennem ensretning eller andre
trafikale tiltag. Det skal understreges at Kempestens
Vej vil blive belastet i morgen og eftermiddagstimerne.

•

Der er adgang fra Plantagevej til parkeringspladserne
foran det Gl. Rådhus, hvor der er en stor overskydende parkeringskapacitet.

PLACERING B - VED KORNBLOMSTEN
MULIGE PLACERINGER
PLACERING B1 - UDVIDELSE AF KORNBLOMSTEN
En ny daginstitution i direkte i forlængelse af den eksisterende daginstitution Kornblomsten vil have adgang fra
Plantagevej via Kempestens Vej. Den nye samle daginstitution vil blive næsten tre gange så stor som den eksisterende, hvilket vil betyde et øget pres på Kempestens Vej
og Plantagevej. Med denne placering vil daginstitutionen
være omgivet af boliger mod vest og syd, mens der er
rekreative faciliteter nord for området med åbne marker
og et mindre parkanlæg. Der vil her kunne skabes et
trygt miljø for børnene.

PLACERING B2 - ETABLERING I DET GL. RÅDHUS
Dele af det gamle rådhus står tomt, og det kan derfor
være en mulighed at etablere daginstitutionen eller udvidelsen i de eksisterende lokaler. Dette vil give mulighed
for, at der kan etableres et inspirerende udendørsopholdsmiljø mellem Kornblomsten og de det gamle rådhus.

HELT NYT BYGGERI
Et alternativ til etablering i eksisterende lokaler,
eller som tilbygning til Kornblomsten, er at rive den
eksisterende daginstitution ned for at etablere et helt
nyt byggeri. Dette vil betyde, at der skal beregnes
ekstraudgifter til nedrivning.
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PLACERING B - VED KORNBLOMSTEN
PLACERING B1 - KONKRET PLACERING

PRAGMATIK
Placeringen i området nær Kornblomsten giver mulighed for at udvide den eksisterende daginstitution
uden et større forudgående planlægningsarbejde.
Desuden vil det kunne planlægges som en etapevis udvidelse, som kan tage højde for at der på sigt
kan være behov for endnu en udvidelse.
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ET SÆRSKILT SMÅBØRNSOMRÅDE
Udvidelsen af Kornblomsten og sammenlægningen af
daginstitutionerne kan føre til etablering at et miljø
for de yngste. Dette vil dog være afskåret fra det
miljø, der er skabt omkring Lyreskovskolen. Det kan
være såvel en styrke som en svaghed - særligt da det
kan være uhensigtsmæssigt at etablere for mange
småcentre. Byen og området kan have større gavn
af samling af funktioner som har gensidigt gavn og
interesse i hianden.

PLACERING B1 - VURDERING
Overordnede forhold
Med en placering nær Kornblomsten vil det være
muligt at etablere et miljø for vuggestue og børnehavebørn i trygge omgivelser i tæt forbindelse med
natur og boliger. Der være mulighed for at udnytte
nærheden til svømmehallen samtidig med, at de
store parkeringsarealer ved det gl. rådhus kan tjene
et praktisk formål.
Synergi
Der vil være begrænset mulighed for at etablere et
samarbejde med Lyreskovskolen. Synergien kan være
med Bov Svømmehal.
Kontekst - gener og konsekvens
En udvidelse af den eksisterende daginstitution vil
betyde flere gener for naboer.
Funktioner
I forbindelse med udvidelse af den eksisterende daginstitution vil der ikke blive nedlagt etablerede funktioner.
Trafik, sikkerhed og tryghed
Der vil ikke forekomme krydsende trafik. Daginstitutionen
er afskåret fra bilerne, og der vil være mulighed for
at anvende stierne som adgang til daginstitutionen.
Adgangsforhold
Der er alene adgang fra Plantagevej via Kempestens
Vej. Udvidelsen af daginstitution vil afstedkomme en
øget mængde trafik, som kan være til gene for eksisterende beboere. Det store parkeringsareal nær
det gl. rådhus kan supplere. Med denne placering vil
forældre med børn i både børnehave og skole skulle
foretage mere end en parkering for at aflevere og
hente børn.
Økonomi
Der er ikke foretaget beregninger, kun vurdering.
Der skal forventes ekstra udgifter i forbindelse med
rydning. Derudover forventes ikke store udgifter til
flytning mv.
Inddragelse & samarbejde
Den relativt store afstand til Lyreskovskolen vil reducere behov og incitament for samarbejde.

Udendørsopholdsarealer
7500 m2

Bygningsfodaftryk
1500 m2

Parkeringsplads og vej
600 m2

Potentiel udvidelse (offentlige arealer)
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PROCES OG INDDRAGELSE
INDDRAGELSE OG DIALOG
Forudgående inddragelse

Dialogmøde d. 22. marts 2018

Forud for udarbejdelsen af dialogoplægget, blev
institutionslederne fra de tre institutioner inviteret
til at komme med forslag til placering og ønsker til
en kommende institution.
Disse ønsker blev inddraget i forbindelse med det
grundliggende analysearbejde af placeringsmæssige omstændigheder for en kommende integreret
daginstitution.

På mødet deltog samme gruppe som på informationsmødet. Mødets primære formål var at drøfte
det koordinerede forslag fremsendt af de tre institutioner, samt at redegøre for de trafikale forhold
i byen og i særdeleshed omkring placering A.
Mødet igennem var der enighed om fordelene ved
placering A3. Der var mødet igennem stor fokus
på gensidig udnyttelse og synergi mellem de
Lyreskovskolen og en kommende daginstitution.
Der var stor fokus på at få mest muligt ud af de
afsatte midler.
Placeringen medfører behov/krav fra Lyreskovskolens side om etablering af boldbaner andet
sted på skolens område. Fra institutionernes side
fremsatte man behov/krav om at kunne tilbyde
100 m2 udendørsareal pr. barn. Begge elementer
kan tilbydes ved etablering A3. Desuden præsenterede Henrik B. Hasling, fra trafikafdelingen
i Aabenraa kommune de trafikale forhold, hensigten samt muligheder og begrænsninger for
placering A3. Blandt deltagerne på mødet var der
enighed om at placering A3 er den foretrukne
placering.

Informationsmøde d. 22. februar 2018
Børn og Skole faciliteterede, med deltagelse fra
Plan et fælles møde for institutionsledere og
formænd for de tre institutioner samt skoleleder og bestyrelses formand og næstformand for
Lyreskovskolen blev inviteret til et informationsmøde om placering af en ny daginstitution i Bov-/
Krusåområdet.
På mødet blev det foreløbige dialogoplæg præsenteret for deltagerne. Herunder de overordnede
kriterier for placering af daginstitutionen, generelle forhold og det foreløbige forslag om den overordnede placeringer ved A eller B.
Efter mødet fik de deltagere mulighed for at drøfte
dialogoplægget med deres respektive bestyrelser,
for at drøfte fordele og ulemper.
Der blev gjort et stort og yderst kvalificeret stykke
arbejde af institutionsledere og bestyrelser. Hvilket
førte til et koordineret forsalg fra bestyrelser og
institutioner om en alternativ placering ved A3
forud for dialogmødet den 21. marts 2018.
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På baggrund af mødet er A3 blevet tilføjet som en
mulig placering og de trafikale forhold er blevet
uddybet.

DEN VIDERE PROCES
Endelig placering
Frem mod beslutning vil behandling af omgange
på Børne- og Uddannelsesudvalget (BUD) samt
orientering på Vækstudvalget for Land og By.
Dialogoplægget forelægges BUD med indstilling
om en offentlig høring. På den baggrund bliver
der truffet beslutning om endelig placering.
Inden indstilling om endelig placering, bliver der
foretaget trafikmåleringer af padborgvej og Hærvejen.

Udarbejdelse af lokalplan og evt. kommuneplantillæg
Før et byggeri kan blive en realitet, vil det uafhængigt af placering være nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan. Det kan ligeledes, afhængig
af placering, være hensigtsmæssigt at udarbejde
et kommuneplantillæg. Beslutningen træffes på
baggrund af endelig valg af endelig placering.
Udarbejdelse af en ny lokalplan og evt. kommuneplantillæg skal koordineres med byggeriets
planlægnings- og udførelsesproces.

ENDELIG PLACERING

TRAFIK

LOKALPLAN OG EVT. KOMMUNEPLANTILLÆG
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