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Bilag 2 – Realisering af gademanual
I forbindelse med Områdefornyelse Nord er der udarbejdet en Gademanual der beskriver visioner såvel som tiltag for omdannelsen af den nordlige del af gågaden. Visionen er, at Nørreportkvarteret skal være et indbydende og spændende område, hvor samspillet mellem kvarterets smukke historiske bygninger, de nye gademøbler og de spændende butikker skal være
med til at skabe en hyggelig og inviterende stemning i området.
Dette dokument indeholder beskrivelser og eksempler på de fem delprojekter der er indeholdt i
Gademanualen:
1.
2.
3.
4.
5.

Facaderenovering, herunder farveguide og etablering af pulje
Folier på tomme butiksvinduer
Gademøbler, beplantning og øvrigt byrumsinventar
Lampeinstallationer og særlig belysning
Fælles grafisk identitet

Vedlagt er desuden:
Bilag 2-A: Retningslinjer for pulje til facademaling i Nørreportkvarteret
Bilag 2-B: Farveguide for Nørreportkvarteret
Bilag 2-C: Plan for placering af gademøbler

Facaderenovering, herunder farveguide og etablering af pulje
Formål
Med henblik på at understøtte Nørreportkvarterets identitet og styrke oplevelsen af gågaden
som byens centrale handelsgade, er det ønsket at etabler en pulje til facaderenovering. Puljens
skal blandt andet være med til at skabe incitament for istandsættelse af bygningsfacaderne
hos ejendomsejeren.

Ramsherred 15 før og efter privat initieret facaderenovering
Beskrivelse
Bygningernes facader er et væsentligt indsatsområde i den fysiske transformation og etablering af Nørreportskvarterets identitet. Bygningsejere i Nørreportkvarteret kan søge puljen om
støtte til malingen samt malingsarbejde, i forbindelse med renovering af bygningsfacader i
Nørreportkvarteret.
For at kunne søge puljen, skal bygningen og renoveringsprojektet opfylde betingelserne som
er beskrevet i bilag 2-A - Retningslinjer for pulje til facademaling i Nørreportkvarteret. Udover
betingelser for uddeling af støtte beskriver retningslinjerne også den fremadrettede praksis for
puljen.
På baggrund af den forudgående dialog med bygningsejerne vurderes det, at puljen kan skabe
et øget incitament for private renoveringsinitiativer, der vil være til gavn for hele områdets
udtryk. Puljekriterierne stiller krav til, at bygningsejeren selv betaler for det grundlæggende
renoveringsarbejde og der stilles som betingelse at facadefarven tager afsæt i bilag 2-B - Farveguide for Nørreportkvarteret.
Uddrag fra farveguide; farvepalette for Ramsherred

Uddrag fra farveguide; farvepalette for Nørreport

Farvepalette for Nørreport og Ramsherred, se bilag 2-B - Farveguide for Nørreportkvarteret.
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Forud for valg af finansieringsmodel har der været drøftet følgende modeller for støtte til facaderenovering:
- Bygningsejer finansierer selv maling og istandsættelse
- Aabenraa Kommune finansierer maling og istandsættelse
- Bygningsejer finansierer istandsættelse og Aabenraa Kommune finansierer maling
Istandsættelsen af bygningerne vurderes som værende væsentlige for omdannelsen af Nørreportkvarteret og områdets nye identitet. For at sikre gennemførslen af delprojektet er det vigtigt at skabe incitament og engagement hos bygningsejerne, hvorfor det anbefales at Aabenraa Kommune som minimum finansierer malingen, eftersom der ligeledes stilles ønske om valg
af bestemte farver i området. Bag anbefalingen om finansiering er ligeledes ønsket om at flest
mulige ejendomme renoveres og males, hvorfor støtten ønskes fordelt til malerarbejde på flere
ejendomme frem for eksempelvis fuld renovering af få ejendomme.
Inden for området er der i alt 48 bygninger der kan opnå støtte til facaderenovering jf. retningslinjerne beskrevet i bilag 2-A - Retningslinjer for pulje til facademaling i Nørreportkvarteret. Forud for etableringen af puljen har bygningsejerne været adspurgt om interesse for en
uforpligtende bygningsgennemgang, til vurdering af omfang og et estimat på renoveringsarbejdet. Forvaltningen fik i den forbindelse positiv tilkendegivelse fra bygningsejere for 38 af de
48 bygninger.
Forud for Gademanualens godkendelse er der udført et forsøgsprojekt med renovering og malingsarbejdet. Ejeren af Ramsherred 15 har med vejledning fra Aabenraa Kommune istandsat
og malet bygningen samtidig med, at Aabenraa Kommune har malet Ramsherred 1. Resultatet
viser en tydelig effekt og et stort potentiale i at få istandsat flere bygninger i gågaden, så hele
områdets udtryk løftes.

Ramsherred 1-3 før og efter facaderenovering
Økonomi
I forhold til finansieringen er der mulighed for, at hjemtage refusion jf. byfornyelsesloven. Der
kan hjemtages statslig refusion på op til 50% af det støttede malingsarbejde for de ejendomme, som har en bolig tilknyttet. 37 ud af de i alt 48 ejedomme i området har en bolig tilknyt-
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tet. Hjemtagelse af refusionen koordineres med de øvrige refusionsberettigede udgifter i forbindelse med Områdefornyelsen, herunder nedrivning af Nørreport 5-13.
På baggrund af prisoverslag udabrejdet af fagpersoner, vurderes gennemførelsen af delprojektet at kunne gennemføres for 1,0 mio. kr. Udnyttelsen af det fulde beløb er dog betinget af, at
alle der har mulighed for at opnå støtte, søger puljen.
Ved udgangen af 2020 gøres der status på antal ansøgninger og forbrugte midler for eventuelt
at omprioritere resterende midler til andre indsatser i områdefornyelsen.
Delprojektet kan finansieres med de allerede afsatte midler til Områdefornyelse Nord.
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Folier på tomme butiksvinduer
Formål
Ved at foliere de tomme butiksvinduer i gågaden med specialdesignede folier, kan oplevelsen
af Nørreportkvarteret styrkes. Folierne kan være med til at skabe liv og oplevelser, hvorved
butiksvinduerne bidrager til en positiv oplevelse af gågaden, frem for at de står tomme og understøtter en fortælling om forfald.

Ramsherred 1-3, før og efter foliering
Beskrivelse
Der er dele af den nordlige del af gågaden som er præget af tomme butikker med begrænset
liv og aktivitet i vinduerne, hvilket sætter et negativt præg på gågaden udtryk og forstærker
oplevelsen af en død handelsgade. Som en midlertidig løsning på udfordringen, kan der opsættes folier på de tomme butiksvinduer. Folierne kan eksemplevis bruges til understøtte den ønskede identitet for området, til at informere om kommende arrangementer eller som inspiration til, hvad lokalet kan bruges til.

Foliering af Ramsherred 1-3
Inden godkendelsen af Gademanualen, blev der som en del af forsøgsprojekget opsat folie på
vinduerne i Ramsherred 1-3, bygningen blev samtidig malet og der blev opsat gademøbler.
Forsøgsprojektet skulle blandt andet belyse mulighederne for, at bruge forskellige virkemidler
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til at opgradere gaden. På baggrund af forsøgsprojektet vurderes det, at foliering i høj grad
kan bruges til at skabe oplevelser i Nørreportkvarteret og er et godt virkemiddel til formidling
af områdets identitet.
Planlægningsmæssige forhold
Der er i dag ikke hjemmel i det eksisterende plangrundlag til opsætning af folier uden dispensation. Forud for design og opsætning af folier, vil der blive sikret en lovliggørelse, som kan
omfatte udarbejdelse af tillæg til lokalplanen eller tinglysning af særskilt servitut.
Økonomi
På baggrund af erfaringspriser vurderes det at der afsættes 0,5 mio. kr. til gennemførelse af
delprojektet.
Delprojektet kan finansieres med de allerede afsatte midler til Områdefornyelse Nord.
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Gademøbler, beplantning og øvrigt byrumsinventar
Formål
Formålet med gademøblerne er at gøre Nørreportkvarteret mere grønt og indbydende. Gademøblerne vil både indbyde til ophold og sikre et sammenhængende udtryk i Nørreportkvarteret.
Beskrivelse
Konceptet for gademøblerne kan ses i Gademanualen, vedlagt som bilag 1.
I foråret 2018 blev der udført et forsøgsprojekt, hvor der blev etableret fire gademøbler for at
afprøve hvordan de virker i byrummet og for at borgere, i forbindelse med høringen af gademanualen, kunne se hvordan møblerne udformes.

Et af de fire gademøbler fra forsøgsprojektet, møblet er en model D.
Der er efterfølgende udarbejdet en plan for placering af gademøbler i Nørreportkvarteret som
grundlag for prissætning. Planen for placering af gademøbler er vedlagt som bilag 2-C, på planen er gademøbler i forskellige størrelser placeret så der tages hensyn til både den enkelte
ejendom og oplevelsen af gaden som helhed.
Der er ligeledes udarbejdet et typekatalog, som beskriver forskellige typer af gademøbler. Gademøblerne er kategoriseret fra A-D, hvor A er de mindste gademøbler og D er de største.
Gademøblerne kan udformes på forskellige måder, alt efter ønske til funktion og udtryk, og
valg af gademøbel foretages i samråd med bygningsejeren, forvaltningen og arkitekterne med
udgangspunkt i planen og typekataloget.
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Illustration fra typekataloget; eksempler på ”type A” gademøbler.

Illustration fra typekataloget; eksempler på ”type B” gademøbler.

Illustration fra typekataloget; eksempler på ”type C” gademøbler.

Illustration fra typekataloget; eksempler på ”type D” gademøbler.
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Udsnit af planen med placering af gademøblerne, se bilag 2-C for den fulde plan.
Planen beskriver det antal gademøbler det vurderes at byrummet maksimalt kan bære. Antallet af gademøbler der reelt vil blive etableret, er dog afhængig af hvor mange bygningsejere,
der har interesse i at et gademøbel bliver placeret foran deres bygning.
Der har været undersøgt følgende muligheder for finansiering af driften af gademøbler;
- Anskaffelse og drift finansieres via midtbyordningen/ejendomsejerne
- Anskaffelse og drift finansieres af Aabenraa Kommune
- Anskaffelse finansieres af Aabenraa Kommune, drift finansieres via midtbyordningen
Efter beregning af udgifterne viste det en væsentlig forhøjning af midtbyordningen for den enkelte bidragsyder, hvis driften skulle finansieres over midtbyordningen, oveni dette vil der være udgifterne til anskaffelse af gademøblerne. Det vurderes derfor som værende mest hensigtsmæssigt at Aabenraa Kommune finansiere anskaffelsen af gademøblerne med midler fra
Områdefornyels Nord og ligeledes afsætter midler til afledt drift.
Ifald Aabenraa Kommune ikke vælger at afholde udgifterne vil der være en reel risiko for, at
bygningsejerne ikke ønsker gademøblerne opsat, hvorfor visionerne for omdannelsen af Nørreportkvarteret ikke kan realiseres. Gademøblerne og beplantningen er et væsentlig element i
omdannelsen af området og alle der bevæger sig gennem eller opholder sig i Nørreportkvarteret vil få glæde af gademøblerne. Gademøblerne er offentligt inventar som alle har adgang til,
på lige fod med alt andet byrumsinventar i det offentlige rum. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Aabenraa Kommune finansierer etablering af gademøbler.
I projektet Hovedbyer på forkant arbejdes der på at skabe grundlag for et områdefællesskab.
Formålet med et områdefællesskab er at sikre fortsat udvikling af området, også efter områdefornyelsen er gennemført. Fællesskabet kan blandt andet afholde arrangementer, sikre at nye
aktører i området føler sig velkomne og eventuelt også overtage arbejdet med at sikre gadens
fysiske fremtoning.
Byrumsinventar
Det nuværende byrumsinventar, skraldespande, cykelstativer, pullerter og bænke, er i høj
grad nedslidt og en del af elementerne er i den blå farve, RAL 5013. Ved at skifte inventaret til
nyt og tidssvarende understøttes løftet af Nørreportkvarterets identitet.
Økonomi og afledt drift
Med udgangspunkt i bilag 2-C - Plan for placering af gademøbler estimeres etableringsudgiften
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for gademøblerne til 1,28 mio. kr. inklusiv beplantning og individuel tilpasning af møbler i samråd med bygningsejer og arkitekter hvor dette er nødvendigt. Udgifterne er fordelt med 0,9
mio. kr. til selve gademøblerne, 0,18 mio. kr. til planter og 0,2 mio. kr. til dialog, individuel
tilpasning af møbler samt rådgivning. Ved at afsætte 1,28 mio. kr. til etablering af gademøbler
er anskaffelsen og det første halve års drift af planterne disse inkluderet, hvorfor der først forventes at være behov for afledt drift primo 2020.
Efterfølgende vil der være en afledt driftsomkostning på 0,42 mio. kr./årligt, størstedelen af
udgifterne vil være til pasning af planterne. Udgifterne fordeler sig med 0,06 mio. kr. til pasning og reparation af træværk og 0,36 mio. kr. til drift af planterne. Midlerne til drift af planter
omfatter tilplantning efter sæsonen, pleje af planterne herunder vanding, udskiftning af visne
planter og lignende.
Det estimeres at udskiftning af byrumsinventar vil udgøre en udgift på 0,6 mio. kr.
Udnyttelsen af det fulde beløb er dog betinget af, at alle der har mulighed for at få et gademøbel udnytter dette. Ved udgangen af 2020 gøres der status på antal gademøbler og forbrugte
midler for eventuelt at omprioritere resterende midler til andre indsatser i områdefornyelsen.
Delprojektet kan finansieres med de allerede afsatte midler til Områdefornyelse Nord.
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Lampeinstallationer og særlig belysning
Formål
I Gademanualen er belysning beskrevet som et element der kan være med til at skabe områdets identitet og give de besøgende oplevelser.
Beskrivelse
På flere af visualiseringerne fra Gademanualen er der en lampeinstallation sammensat af retrolamper. Ideen med lampeinstallationen er at iscenesætte overgangen til Nørreportkvarteret og
understøtte områdets nye identitet.
Der er flere mulige måder til at skabe lampeinstallationen på, det kan eksempelvis være ved at
ombygge gamle lamper eller finde nye der passer til udtrykket. I den efterfølgende proces med
konkretisering af projektet skal der vælges lamper så installationens udtryk fastsættes.

Udsnit af illustration af visualisering fra Gademanualen.
I Gademanualen forslås det ligeledes at arbejde med særlig belysning hvor dette er relevant,
det kan eksempelvis være i en eller flere af passagerne, som det ses på illustrationen nedenfor, på pladsdannelser eller ved særligt udvalgte bygninger.

Udsnit fra Gademanualen, der viser flere måder at belyse passager på.
Hvilke steder der har behov for særlig belysning afhænger af en konkret vurdering der foretages af forvaltningen i samråd med fagfolk. I fald der skal arbejdes med belysning i passager,
skal dette koordineres med Realdania projektet Hovedbyer på forkant.
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Økonomi og afledt drift
Da lampeinstallationen og de særlige belysningstiltag ikke er udarbejdet endnu, er det ikke
muligt at fastsætte en præcis pris og afledt drift heraf. Det er estimeret af fagpersoner at en
lampeinstallation, som den på illustrationen samt enkelte særlige belysnings tiltag vil kunne
udføres indenfor en ramme på 0,5 mio. kr.
Ved udgangen af 2020 gøres der status på antal gademøbler og forbrugte midler for eventuelt
at omprioritere resterende midler til andre indsatser i områdefornyelsen.
Delprojektet kan finansieres med de allerede afsatte midler til Områdefornyelse Nord.
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Fælles grafisk identitet
Formål
Den fælles grafiske identitet der er vist i Gademanualen skal være med til at give oplevelsen af
Nørreportkvarteret som et samlet kvarter.

Baggrund
Intentionen med et fælles grafisk udtryk er at binde området sammen og at bruge det til markedsføring, reklamer i aviser, flyers med mere. Der skal udformes et logo for området samt
materiale til brug ved forskellige former for markedsføring, se eksempler herpå nedenfor.

Illustrationer af hvordan den fælles grafiske identitet kan anvendes
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Ovenstående illustrationer er eksempler på hvordan en grafisk identitet kunne se ud og hvordan den kan anvendes. Inden en fælles grafisk identitet udrulles skal der være en forudgående
dialog med interessenter og de der skal bruge produkterne for at få afklaret behov og ønsker.

Økonomi og afledt drift
Det estimeres ud fra erfaringspriser på lignende arbejder, at en fælles grafisk identitet vil kunne udarbejdes for et rammebeløb på 0,1 mio. kr.
Ved udgangen af 2020 gøres der status på antal gademøbler og forbrugte midler for eventuelt
at omprioritere resterende midler til andre indsatser i områdefornyelsen.
Delprojektet kan finansieres med de allerede afsatte midler til Områdefornyelse Nord.
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Dato: 2. januar 2019
Kontakt: Frederikke S. Winther
Direkte tlf.: 7376 8805

Bilag 2-A:
Retningslinjer for pulje til bygningsfornyelse i Områdefornyelse Nord
I forbindelse med Områdefornyelse Nord er der oprettet en pulje til bygningsfornyelse, i form
af maling af bygningsfacader i gågadens nordlige del.
Puljens formål
 At sikre Gademanualens gennemførelse.
 At skabe incitament for istandsættelse og vedligeholdelse af bygninger i området.
 At styrke oplevelsen af gågaden som byens centrale handelsgade.
Lovgivning
Afhængig af puljens finansiering er der forskellig lovgivning der skal følges:




Selvstændige kommunale midler følger forvaltningsloven og kommunalfuldmagten.
Byfornyelsesmidler, hvor der opnås refusion, følger rammerne i byfornyelsesloven 1228 af
03/10/2016 kap. 3-5.

For alle ejendomme gælder det, at de er omfattet af lokalplaner med bevarende bestemmelser, hvorfor bygningsfarver skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
Betingelser for støtte
 Ejendommen skal være beliggende indenfor områdeafgrænsningen, som er;
Nørreport 2-34, Ramsherred 1-27 og Nørretorv 2-4.
 Der ydes alene støtte til facader som har indvirkning på oplevelsen af gågaden.
 Ejendommen skal være en privat udlejningsejendom, en ejer- eller andelsbolig og må
gerne indeholde erhverv.
 Det ansøgte arbejde må ikke være påbegyndt, før der, er meddelt tilsagn om støtte.
 Det ansøgte arbejde skal være gennemført inden udgangen af 2020.*
 Det gennemførte arbejde skal fastholde eller øge bygningens bevaringsværdi.
 Facader skal bringes i håndværksmæssig forsvarlig stand, før der kan ydes støtte til
maling.
 Den valgte bygningsfarve skal godkendes af Aabenraa Kommune og tage afsæt i farveguiden for Nørreportkvarteret.
 Alle nødvendige tilladelser skal indhentes forud for udførelsen af det støttede arbejde.
*ved større renoveringsprojekter kan der være mulighed for fristforlængelse efter 2020.

Aabenraa Kommune kan herudover stille arkitektoniske, materialemæssige og udførelsesmæssige krav som vilkår for støtten.
Støtteform
Støtten gives som kontant tilskud til vedligeholdelsesarbejde og angår alene:
 Maling, kalkning og hvidtning af facader, bygningsdetaljer, sokler, vinduer, døre, udhæng og kviste.

Der ydes støtte til materialer og arbejdstimer. Udgifter til stillads, nedtagning og bortskaffelse
indgår ikke i de støtteberettigede udgifter.
Der kan opnås tilskud på op til 100% af de støtteberettigede arbejder, afhængig af gældende
lovgivning. Tilskuddet udbetales efter gennemført arbejde er udført og det indsendte regnskab
er godkendt.
Tilskuddets størrelse beregnes på baggrund af en ansøgning. Beløbsstørrelsen vil som udgangspunkt være bestemt af det billigste af de to indhentede tilbud.
Ansøgning
For at komme i betragtning til støtte indsendes ansøgningsskema inden den angivne frist, med
følgende bilag:
 To sammenlignelige tilbud på malerarbejdet
 Angivelse af den ønskede facadefarve
 Evt. billeder og/eller tegninger af bygningens facade.
Midlerne vil løbende (efter først til mølle) blive fordelt over to ansøgningsrunder med følgende
frister:



1. ansøgningsrunde – Projekter der ønskes gennemført i 2019,
skal være modtaget senest 7. maj 2019.
2. ansøgningsrunde – projekter der ønskes gennemført i 2020,
skal være modtaget senest 10. september 2019.

Hvordan prioriteres støtten?
Aabenraa Kommune prioriterer og fordeler støtten på baggrund af en konkret vurdering ud fra
en eller flere af følgende kriterier:




Gademanualen – at projektet forholder sig til Gademanualen og facadefarven tager afsæt i Farveguide for Nørreportkvarteret.
Betydningen i gadebilledet - at projektet har en synlig og fremtrædende placering eller
har en positiv effekt på den samlede oplevelse af gaden.
Bygningen – at det udførte støtteberettigede arbejde løfter bygningens arkitektur og
klimaskærmens stand.

Afgørelser
Vækstudvalget for Land og By har på vegne af Byrådet beslutningskompetencen, dog fordeles
tilskud således:




Tilskud over 50.000 kr. tildeles af Vækstudvalget for Land og By
Tilskud under 50.000 kr. tildeles af forvaltningen

Såfremt der gives tilskud over 50.000 kr. og der samtidig gøres brug af byfornyelsesmidler,
skal der tinglyses en deklaration, om hel eller delvis tilbagebetaling af støtten, såfremt ejendommen inden for en periode på 5 år sælges med fortjeneste jf. byfornyelsesloven.
Afgørelser kan jf. byfornyelsesloven ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Retningslinjerne bliver behandlet af Vækstudvalget for Land og By den 7. februar 2019.
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BILAG 2-B:
FARVEGUIDE FOR NØRREPORTKVARTERET

Principper for farvevalg i den nordlige del af gågaden

Principper for farver
Gademanualen beskriver et ønske om en diﬀerentiering af farvepaletten, så gadens
forløb understreges i de forskellige områder. Denne farveguide har til formål at præcisere den farvepalette og de farver, der kan godkendes i forbindelse med facaderenoveringer i den nordlige del af gågaden.
Karakteristisk for gågadens forløb er variationen i bygningernes facader. Gavl- og
længehuse ligger ud til gågaden og spiller en central rolle i oplevelsen af gadens
forløb og udtryk. Principperne for farvevalg skal således understrege facadernes forskellighed og samtidig sikre, at der bliver skabt et sammenhængende stemning i det
samlede gadeforløb.
I den nordlige del af gågaden har gaderummet i henholdsvis Nørreport og Ramsherred et forskelligt arkitektonisk udtryk. Farveguiden indeholder derfor en diﬀerentiering af farveskalaen, der er tilpasset de to gaderum. I Nørreports brede gadeforløb,
der munder ud i en pladsdannelse, indeholder farvepaletten et let og lyst udtryk
inden for de røde, brune, gule og grønne nuancer. I det snævre gadeforløb på Ramsherred indeholder farvepaletten røde, gule og brune nuancer med et mørkt og varmt
farveudtryk, der skal skabe en mere intim atmosfære.
Generelt for farvesætning i Aabenraa
Hele facaden skal sjældent have én farve. I Aabenraa er indfatninger, gesimser og
bånd oftest malet i en lysere farve eller hvidtede. Soklen bør som hovedregel være
farvesat i en mørkere farve, som regel sort eller mørkegrå, for at give facaden tyngde. Facader med pudset underetage og tegl på de øvre etager males i en mørkegrå
farve.
Procedure for godkendelse af facadefarver
Jf. den gældende lokalplan for handelsgaderne i Aabenraa bymidte skal bygningsejeren ansøge kommunen om udvendige ændringer, herunder en ændring af farven
på facaden. Farven vælges i dialog mellem bygningsejer og Aabenraa Kommunes
planafdeling. I valg af farve benyttes denne farveguide sammen med prøveopstrøg
inden endelig godkendelse. Der kan endvidere udføres arkiv- og farvearkæologiske
undersøgelser af bygningens tidligere farvesætning.
Til udførelsen skal der vælges en diﬀusionsåben maling og underlaget skal være egnet til malerbehandling.

FARVEGUIDE FOR NØRREPORTKVARTERET

Principper for farvevalg i den nordlige del af gågaden

Facadefarver i Ramsherred
Farve

NCS-kode

Dodenkopf

S6030-Y80R

Engelsk rød

S4550-Y80R

Terra di Sienna, brændt

S5040-Y20R

Lys rødokker

S3060-Y50R

Italiensk rød

S4550-Y60R

Guldokker

S3060-Y20R

Brændt umbra

S8505-Y80R

Berlinerblå

S8010-R80B

Farveprøve

Der vil være afvigelser i farverne på skærm og print. Der skal derfor altid foretages et prøveopstrøg på facaden. Den endelige farve skal godkendes af Aabenraa Kommunes planafdelingen. Planafdelingen har en række opmalede farveprøver til rådighed.

FARVEMANUAL FOR OMRÅDE NORD
Farver i den nordlige ende af Aabenraas gågade

Facadefarver i Nørreport
Farve

NCS-kode

Lys guldokker

S1030-Y20R

Lys grønjord

G58Y

Grårød/Grårosa

S2020-Y70R

Kold grå

S32005-R80B

Brændt umbra m. zinkhvidt

S3010-Y70R

Lys berlinerblå

S3020-R80B

Lys brun / Sand

S3005-Y20R

Farveprøve

Der vil være afvigelser i farverne på skærm og print. Der skal derfor altid foretages et
prøveopstrøg på facaden. Den endelige farve skal godkendes af Aabenraa Kommunes
planafdelingen. Planafdelingen har en række opmalede farveprøver til rådighed.

Bilag 2-C: Plan for placering af gademøbler
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