STRANDpromenaden, etape 3
den rekreative kant mellem by og havn
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STRANDPROMENADEN
ETAPE 3
Visionen
Visionen for strandpromenaden i Aabenraa er at skabe et sammenhængende, rekreativt forløb, forbeholdt
bløde trafikanter, med en række seværdige steder og
oplevelser undervejs langs Aabenraa strand og havn.
Dette beskrives i Hasløv og Kjærsgaards materiale ’Ny
promenade i Aabenraa’ fra 2009 som dette projekt står
på skuldrene af, med de tilpasninger 10 års byudvikling
fordrer.
Stedet
Strandpromenadens etape 3 er beliggende mellem Søndre havnevej, Skibbroen, Sydhavn og Nyvej.
Området har i en årrække båret præg af midlertidighed,
men er nu i gang med en langsigtet bygningsmæssig
opgradering, hvilket giver nye muligheder for et indbydende promenadeforløb med en pladsdannelse med
udsigt til havnebassin Sydhavn.
Sydhavn er et meget aktivt havneområde med tung
trafik, som der skal tages særligt hensyn til på denne del
af promenadens forløb.
Strandpromenadens etape 3 kobler sig til den øvrige by
mod nord ved Nyvej, hvor man kan krydse Skibbroen
med midterhellen som støttepunkt eller fortsætte ad
det eksisterende fortov mod Markedspladsen.
Mod syd ender den ved krydset Skibbroen/ Sønder
Havnevej, hvorfra man kan krydse mod bymidten til Møllemærsk eller mod lystbådehavnen og stranden i syd.
Samtidig med anlæggelsen af promenadeforløbet skal
den eksisterende højtvandssikring gøres tidssvarende,
således at den sikrer til kote 2,5.
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PRINCIPPERNE
Strandpromenadens etape 3 bygger videre på det kantede formsprog fra de eksisterende promenadeforløb og
arbejder med retninger, der følger naturlige forløb og
udsigt, hvilket giver en varieret oplevelse med skiftende
fikspunkter.
Ved den ny havnegrill udvider promenadeforløbet sig
til et byrum med pladsdannelse og grønne opholdsområder, et særligt punkt på forløbet.
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Den eksisterende højtvandssikring består at en lav mur
mellem by og havn og skaber således en barriere imellem disse. I strandpromenadens etape 3 integreres højtvandssikringen i selve forløbet således at den bliver et
aktiv – en rekreativ kant mellem byen og havnen.
Således hæver promenadeforløbet sig op over de traffikerede vejforløb, Sydhavn og Skibbroen, nord for det ny
kontorbyggeri og skaber en tryg- og grøn zone for brugerne, hvor promenadens forløb sammen med træer og
den grønne beplantning skaber en serie af rekreative
rum langs forløbet.
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DEN REKREATIVE KANT
Højtvandssikringen udnyttes som et
aktiv og integreret del i promenaden, der
skaber forbindelse mellem by og havn
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DEN REKREATIVE KANT

Nyvej

x 1.65

Bag promenadeforløbet, omkring den ny havnegrill, ligger pladsdannelsen, der skaber rum for ophold for både
grillens gæster og promenadens brugere. Pladsdannelsen er en kombination af grå og grønne flader. Mod
Skibbroen terrasserer promenadeforløbet sig ned til
gadeniveau i større græsklædet flader, der ligeledes kan
anvendes til ophold. Motivet med terrasserende græsflader gentages nord for promenadeforløbet.
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Syd for pladsdannelsen indrettes en parkeringsplads
med 17 p-pladser samt mulighed for vareindlevering og
affaldshåndtering. Dette sikrer at pladsdannelsen ved
grillen kun anvendes af bløde trafikanter og til ophold.
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Strandpromenadens etape 3 løber i et lige stræk fra syd
mellem Skibbroen og det ny kontorbyggeri, der udgør
højtvandssikringen her. Herfra hæver den sig op til kote
2,5, hvorefter den knækker ud mod Sydhavn og giver et
fint kik til havnebassinet.
Fra Nord kommer man op på promenadeforløbet ud for
Nyvej ad et ramp- og trappeforløb, hvorfra man ligeledes
får kig ud over havnebassinet. Forløbene mødes langs
Sydhavn, hvor den beplantede terrasseringen udgør en
sikkerhedsafstand til den trafikerede vej.
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DEN REKREATIVE KANT
Bredes ud til et aktivt promenade forløb og forbinder by og havn
(højtvandssikring)
Snit A illustrerer strandpromenaden ved nybyggeriet
Sydhavn 4.
Snit B illustrerer parkeringspladsen og strandpromenaden, hvor den breder sig ud til pladsdannelse og
grønne opholdsflader lige syd for grillen.
Snit C illustrerer strandpromenaden nord for grillen med
den beplantede terrasering mod Sydhavn.
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MATERIALER
På Strandpromenaden etape 3 arbejdes der videre med
elementer fra de allerede anlagte dele af Strandpromenaden for at skabe sammenhænge og genkendelighed.
Samtidig introduceres en beplantning på pladsdannelsen, der er særlig for netop denne og således med til at
markere den, som en særlig oplevelse på promenadeforløbet.
Således arbejdes der belægningsmæssigt med granit, i
format og farve som de allerede anlagde promenadeforløb, suppleret med små formater for tilpasning og
evt. store formater som markering af særlige områder
på forløbet. Granitbelægningerne suppleres med støbte
betonmure og trin.
Parkeringsarealet asfalteres og der udføres opstribning
i granit, som på det tilstødende parkeringsareal ved den
ny kontorbygning.

Betonkantning

Beplantningsmæssigt anvendes Kystvej/ Skibbroens
vejtræ og dette suppleres omkring pladsdannelsen af
et blomstrende prydtræ med i øjnefaldene høstfarver
som fx Prunus Umineko. Træerne supplerer hinanden i
udtryk og er med til at definerer opholdsrummet i en
skala, der passer til havnegrillen.
Hvor promenaden aftrappes mod det øvrige terræn indplantes på udvalgte steder en prydbeplantning, der ikke
indbyder til at man færdes på arealet.

Hafencity

Hafencity

På promenadeforløbet ved lystbådehavnen er opstillet
opholdsrammer. Dette koncept rummer potentiale og
der arbejdes videre med elementet i en ny form i etape
3. Dette element og øvrigt inventar og belysning udføres
i cortenstål og træ.
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ØKONOMISK OVERSLAG
Priser er baseret på skønnede mængder og
erfaringspriser.
Den indeholder ikke udgifter til evt. håndtering og bortskaffelse af forurenet jord, arealerhvervelse eller arkæologiske undersøgelser.
Procentsatsen på uforudsete udgifter nedskrives i takt
med at projektets omfang og ukendte faktorer kortlægges.			
Der er i dispositionsforslagsfasen indeholdt 25 % til uforudsete udgifter.

Eksisterende ledninger i området – specifikt synlige
afvandingsledninger, er ikke kendte og evt. manglende
tilslutningsmuligheder for regnvand kan med føres yderligere udgifter.
I forbindelse med pæleramning for byggeriet er der konstateret en større underjordisk hammerkonstruktion af
beton, - ca. 80 cm under overfladen. Den endelige placering af denne i forhold til regnvandsafledning fra promenaden kan medvirke til ændring af løsninger og dermed
yderligere udgifter.”

Følgende faktorer bærer risiko, som skal afdækkes:
Geotekniske og jordforureningsmæssige forhold.
Geotekniske boringer ved de igangværende byggeri på
Sydhavn 4, indikerer bløde aflejringer i en dybde af 7-12
meter under terræn overlejret af sand, fyld og ler. Der er
en risiko for at opfyldning til kote 2,5 kan give sætninger
i disse bløde aflejringer, og dermed også i den fremtidige nye belægning. De aktuelle forhold afdækkes ved
gennemførelse af geotekniske boringer i området for
promenaden. Risikoen for sætninger vurderes specifikt
ud fra disse boringer og der træffes foranstaltninger til
at modvirke disse. Dette kunne være kompenseret fundering, hvilket vil medføre at der skal afgraves for opfyldning med et lettere materiale. Begge dele forbundet
med yderligere udgifter, da afgravede materialer kan
være forurenede samt at opbygning med letklinker er
mere omkostningstung end traditionel opfyldning med
sand. Når behovet for kompenseret fundering er kendt
foretages ligeledes forureningsundersøgelser således at
omkostninger til bortskaffelse af forurenede materialer
kan fastlægges og planlægges.
Forureningsniveauet kan vise sig at være større en forventet – der er ved det nærliggende byggeri konstateret
op til kraftig forurening med kulbrinter.
Forhindringer i undergrunden.
Byggeriet på Sydhavn 4 har i forbindelse med udgravning
til fundamenter og pæle afdækket en gammel fjernvarmekanal som kan indeholde miljøfremmede stoffer. Der
er risiko for at aktiviteter med etablering af promenade
ligeledes støder på denne rende og har behov for at opbryde dele af denne. Udgifter til undersøgelse af kanalen og efterfølgende bortskaffelse af denne kan være
forbundet med ekstra udgifter som følge af forurening.
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