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1

Projektets baggrund

1.1

Indledning
Byrådet i Aabenraa Kommune har med udgangspunkt i Sundhedspolitikken,
Handicappolitikken, kommunens Vækststrategi ’Sund Vækst’ og Strategi for bæredygtig
udvikling i Aabenraa Kommune, prioriteret 60,0 mio. kr. til etableringen af nye fysiske
rammer for dele af kommunens træningsindsats og hjælpemiddelindsats samt beskyttet
beskæftigelse. Der er budgetteret 58,0 mio.kr. til byggeri og 2,0 mio.kr. til flytninger.
De nye rammer skal danne udgangspunktet for et uddybet samarbejde om
rehabilitering på tværs af centerområderne Træning & Forebyggelse, Center for Job &
Uddannelse (CJU) og HjælpemiddelHuset. Det er funktionerne fra nedenstående
adresser, der flyttes til Rødekro:
-

Træning & forebyggelse, Kresten Philipsens vej 4, Aabenraa
HjælpemiddelHuset, Brunde Øst 10, Rødekro
Montagen, (CJU) Kresten Philipsens vej 4, Aabenraa

Derudover tilknyttes Tale, Høre, Syn og Kommunikation/Teknologi organisatorisk til
HjælpemiddelHuset, men fastholder sin fysiske placering på Plantagevej 4, Padborg.
De tre centerområders fysiske placering i Rødekro bliver Vestergade 14, hvor den nu
nedlagte Rødekro Skole ligger. En omfattende nedrivning, der dog ikke omfatter
bygningen fra 2003, skal skabe plads til de nye fysiske rammer.
Nærværende idéoplæg har til formål, at fremlægge de værdier, ønsker og krav som
bygherren har til byggeriets indhold og udformning, således at idéoplægget kan danne
basis for udarbejdelse af byggeprogrammet. Idéoplægget skal politisk behandles med
henblik på godkendelse i Social- og sundhedsudvalget og frigivelse af
restrådighedsbeløbet i Byrådet.
Processen
Med opstart i januar 2021 har ledere og ansatte i de involverede funktioner, deltaget i
en række workshops der har omhandlet både organisatoriske og fysiske muligheder.
Der har været tale om:
-

Borgersporet

-

Teknologisporet

-

Logistiksporet

-

Byrumssporet

-

Det socialt bæredygtige spor

Undervejs i ovenstående forløb har der været arrangeret en besigtigelse af området
Vestergade 14 samt en rundvisning i bygningen fra 2003.
Slutteligt har alle tre funktioner udstedt en åben invitation, til at besigtige de
eksisterende adresser. Der har således været ét fælles besøg i HjælpemiddelHuset.
Tankerne i ovenstående er samlet i dette idéoplæg og skal danne grundlag for
udarbejdelse af det byggeprogram, der skal sendes i udbud.
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Kommende aktiviteter
I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet afvikles der:

1.2

-

Opsamling på afviklede workshops i SPOR arbejdet

-

Workshops – om præcisering af funktioner og funktionssammenhænge

Visioner & Målsætninger
Visionen er at sørge for, at borgerne møder en rehabiliterende indsats, i optimale
rammer, der sikrer de bedste muligheder for, at borgerne bliver eller forbliver
selvhjulpne.
Følgende mål er opsat:


Bedre sammenhæng for borgerne
I designet af nye tværgående indsatser for Træning & Forebyggelse og
hjælpemiddelområdet skal omdrejningspunktet være at skabe en større
sammenhæng for de borgere, der kommer i kontakt med begge områder. De
nye fysiske rammer skal understøtte sammenhængen eksempelvis gennem
anvendelse af fælles trænings- og afprøvningsfaciliteter på tværs af
fagområderne. Herunder en bedre fælles udnyttelse af de borgerrettede
hjælpemiddel.
Vi skal med andre ord bruge de muligheder nye fysiske rammer skaber for, at
gentænke den borgerettede indsats i Træning & Forebyggelse og
HjælpemiddelHuset samt understøtte den interne virksomhed i CJU.



Høj faglig kvalitet
Den faglige kvalitet skal, ud over de sammenhængende borgerindsatser,
behandles inden for de respektive fagområder træning, hjælpemidler herunder
tale, høre og synsområdet, velfærdsteknologi og lagerfunktioner. Herunder skal
mulighederne undersøges for at højne den faglige kvalitet eksempelvis ved
udnyttelse af fælleslokaler, udstyr eller andre faggruppers kompetencer.
Et kvalitetsarbejde der skal række ud over det kommende nye fysiske fællesskab
i Rødekro by og komme alle modtagere, af indsatser inden for de respektive
områder, til gode.



Synergieffekter
Ved samplaceringen af dele af de tre organisatoriske enheder Træning &
Forebyggelse, HjælpemiddelHuset og CJU skal mulige synergieffekter
undersøges herunder de førnævnte lokalefælleskaber, samdrift, fælles
vedligeholdelse mm. I særdeleshed skal, der ses på mulige synergieffekter af
etableringen af én samlet lagerfunktion med ansvar for service, support og
logistik i Social & Sundhed.



Social ansvarlighed
I arbejdet med den sociale bæredygtighed skal, der ses på mulighederne for at
etablere nye beskæftigelsestilbud i forbindelse med den fysiske placering af dele
af CJU’s indsatser sammen med Træning & Forebyggelse og HjælpemiddelHuset.



Bæredygtighed
Den nye samlede lagerfunktion for service, support og logistik, under
HjælpemiddelHuset, skal arbejde med et fornyet fokus på bæredygtig
anskaffelse, anvendelse og bortskaffelse af hjælpemidler i Social & Sundhed. En
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bedre udnyttelse af hjælpemidler og én samlet lagerstyring skal bidrage med et
lavere miljømæssigt fodaftryk af hjælpemiddelformidlingen i Aabenraa
Kommune.
1.3

Arkitektonisk udtryk
Der ønskes en harmonisk og velfungerende bygning, med et materialevalg, der
inkluderer brug af miljørigtige, vedligeholdelsesvenlige byggematerialer i en spændende
arkitektonisk udformning.
Med afsæt i inkluderende arkitektur skal bygningen og rummene befordre en oplevelse
af forståelse og omtanke for både medarbejdere og brugere. Huset skal favne
menneskelig mangfoldighed på tværs af funktionsevne, alder, køn, kultur og byde på
såvel sanselige, stimulerende og oplevelsesmæssige - som funktionelle og praktiske
tiltag.
Kvalitet, et godt materialevalg, fleksibel rumindretning kombineret med overvejede
lysindfald og bedste akustik skal indgå i den nye bygning, der sammen med naboen –
skolebygningen fra 2003 – skal danne en ny markant arkitektur.
Overvejelser omkring genbrug eller delvis genbrug af materialer fra den gamle Rødekro
Skole, bør indgå i byggeprogrammet. Ligeledes kan det overvejes, om bæredygtighed
kan integreres i projektet i forbindelse med håndtering af regnvand.

1.4

Konkrete ønsker
Den igangværende brugerproces har – hidtil – frembragt følgende konkrete ønsker til
indretning:
-

-

Én indgang for borgere.
Én fælles reception, hvorfra der er adgang til de tre funktioner, således at en
borger der har ærinder i flere funktioner, har let ved at overskue og finde vej –
helst i tørvejr
Én fælles personaleindgang, og i forbindelse hermed ét fælles bade-, og
omklædningsområde
Ét fælles frokostrum/kantineområde samt fælles indkøb/depot
Én fælles vareindlevering for CJU’s virksomhed og HjælpemiddelHuset
Anvendelse af ”fælles” lokaler så som mødelokaler, samtalerum m.m.
Fælles faciliteter for studerende
Anvendelse af 2003 bygningen, der netop bevares med henblik på at indgå i
projektet
Egen indgang til CJU’s produktionsfunktion

Ønsket er, at hver funktion har sit eget område, hvor man er sig selv, men at dette
”private” område er forbundet til de øvrige funktioner og til de beskrevne fælles
faciliteter via en direkte adgang - under tag. Eventuelt kombineret med et centralt
ankomstområde for borgerne.
1.5

Udearealer / Træning / Afprøvning
Træning & Forebyggelse, HjælpemiddelHuset og CJU ser udearealerne som et aktiv i
hverdagen. Etablering af et område med varierende belægning og naturlige
forhindringer er essentielt for, at kunne optimere både afprøvning af hjælpemidler og
afvikle træning. Hertil et overdækket område til udetræning året rundt.
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2

Organisation

2.1

Ansvarsfordeling og ansvar
Aabenraa Kommunes dokumenter (bilag):
- En byggeproces i Aabenraa Kommune
- Bilag 1. Vejledning for opgaveafklaring og fordeling
fastslår fordelingen af opgaver/ansvar imellem Fagforvaltning og Plan, Teknik & Miljø.
Bygherre:
Bygherrerådgiver:
Bygherrerådgiver:

Aabenraa Kommune/Social & Sundhed
Kommunale Ejendomme, intern bygherrerådgiver
KUBEN Management

Projektet er operationelt forankret i Social & Sundhed
2.2

Organisation
Byggeorganisationen styres politisk af Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalget
suppleret af Udvalget til styring af kommunalt byggeri (USB). USB-udvalget udgår dog
af den politiske organisation ved et entreprenørudbud og indgåelse af kontrakter.
Den administrative organisering tager sit udgangspunkt i den bygherre, der ønsker at
bygge nye eller ombygge eksisterende bygninger. Bygherren er en direktør fra den
pågældende fagforvaltning. Til at assistere fagdirektøren nedsættes en
koordineringsgruppe med minimum en direktørkollega fra den byggeansvarlige
forvaltning. Under koordineringsgruppen nedsættes byggeudvalget, der har til opgave
at afdække de faglige anlægsbehov og fremlægge et idéoplæg til politisk godkendelse.
Byggeudvalget kan efter behov nedsætte følgegrupper. Ved entreprenørudbuddet og
indgåelse af kontrakter overgår byggeudvalget til at blive et arbejdende byggeudvalg.

2.3

Koordineringsgruppe
Koordineringsgruppen er projektets styregruppe. Gruppens ansvar og opgave er
beskrevet i ”En byggeproces i Aabenraa Kommune”.
Koordineringsgruppen består af følgende medlemmer:
-

2.4

Direktør Karen Storgaard Larsen, Social & Sundhed
Afdelingschef Bjarne Ipsen, Social & Sundhed
Direktør Ditte Lundgaard Jakobsen, Plan, Teknik & Miljø
Afdelingschef Jesper Juhl Kristensen, Plan, Teknik & Miljø

Byggeudvalg
Byggeudvalget er projektets projektgruppe. Gruppens ansvar og opgave er beskrevet i
”En byggeproces i Aabenraa Kommune”.
Byggeudvalget består af følgende medlemmer:
- Afdelingschef Bjarne Ipsen (formand)
- Områdeleder Inga Vibeke Hedegaard
- Områdeleder Susanne Skade
- Centerleder Bjarke V. Bruhn-Rasmussen
- Ergoterapeut Marianne Roth Sørensen
- Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen
- Arkitekt Hanne-Mette Pedersen (Kommunale Ejendomme)
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2.5

Arbejdsgrupper
Arbejdsgruppernes primære opgave er at beskrive funktioner og
funktionssammenhænge, der efterfølgende indarbejdes i byggeprogrammet.
Arbejdsgrupperne refererer til byggeudvalget.
Arbejdsgrupperne nedlægges når idefasen er afsluttet.

2.6

Følgegrupper
Følgegrupper sammensættes i forhold til de fagligheder, der måtte efterspørges, og
nedsættes efter konkrete vurderinger.

2.7

Arbejdende Byggeudvalg
Byggeudvalget med interessenter opløses efter byggeprogrammet godkendelse, udbud
og indgåelse af kontrakt. Der nedsættes et arbejdende byggeudvalg (projektgruppe),
medlemmer udpeges fra byggeudvalget til deltagelse i projekteringsfasen og eventuelt
udførselsfasen.

3

Byggegrunden

3.1

Lokalisering
Det nye fælles ’hus’ placeres på grunden, hvor den tidligere Rødekro Skole lå.
Matrikelnummer:
94
Ejerlav:
Lunderup, Rise
Vej/gade:
Vestergade 14
By:
6230 Rødekro
Kommune:
Aabenraa Kommune
Ejer:
Aabenraa Kommune

3.2

Lokalplan m.m.
Vestergade 14, Rødekro er omfattet af ”Kommuneplanramme 2.1.020.D – Rødekro
Skole og andre offentlige formål”, men der foreligger ikke en Lokalplan for området,
hvorfor en lokalplanproces er igangsat

3.3

Disponering af byggegrunden
Med udgangspunkt i budgetforliget 2021-2024 er det besluttet, at placeringen af
funktionerne skal følge det oplæg, som er udarbejdet af ZENI-arkitekterne. Således skal
der også placeres boliger på arealet.

3.4

Adgangsforhold
Indkørsel til grunden sker via Vestergade. Netop her udmunder den eksisterende
stiforbindelse fra boligområdet nord for Hellevadvej. Stiforbindelse samt
indkørsel/udkørsel ved bibliotek bør nytænkes.
Med samling af de tre funktioner får ca. 120 medarbejdere deres arbejdsplads i
Vestergade 14. Hertil ca. 15 tjenestebiler, 3-4 lastbiler tilhørende HjælpemiddelHuset
foruden min. én bus tilhørende Montagen.
Endvidere parkering samt af- og påstigningsplads til de besøgende borgere. På daglig
basis mellem 100 og 200 mennesker. Det nye center genererer altså en betydelig
trafik, ikke bare på grunden, men i området.
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3.5

Parkeringsforhold
Der skal etableres nye p-pladser i forbindelse med byggeriet. Krav til antal p-pladser
fastlægges i henhold til lokalplanen og det areal man bygger. Udgangspunktet er
Aabenraa Kommunes Parkeringsvedtægt.
Tanken er, at separere parkering til medarbejder fra tjenestebiler-, og borgerparkering,
ved at placere medarbejderparkering længst væk og de øvrige tættest på
indgangsdørene. Ligeledes undgå lastbiltransport af hjælpemidler forbi hvor borgere
skal færdes.

3.6

Forsyningsmæssige forhold
I forbindelse med nedrivning af skolebygningerne tilstræbes at genanvende flg.
forsyninger/ledninger – i størst muligt omfang:
-

Vand
Varme
Kloak
Regnvandsafledning
El

Leverandører:
El-net: N1 A/S, Edison Park 1, DK-6715 Esbjerg N
Varme: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme, Egelund 60, 6200 Aabenraa
Vand: Rødekro Vandværk, Vestergade 18c, 6230 Rødekro
Afløb: Arwos, Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa

4

Forundersøgelser
I tæt samarbejde med nedrivningsprojektet skal følgende forundersøgelser foretages:
-

Arkæologisk arkivalsk kontrol
Geoteknisk undersøgelse
Miljø undersøgelse
Nivellement /opmåling af grund
Vand
Varme
Kloak
Kommunikation
Støjmålinger
Vibrationsmålinger
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5

Projektet

5.1

Byggeriets omfang og indhold
De tre funktioner som skal indgå i det nye fælles hus råder i dag over følgende brutto
m2*:
-

Træning & forebyggelse
HjælpemiddelHuset
Montagen

1.333 m2
3.065 m2
750 m2

*Kilde: Prospekt udarbejdet af ZENI Arkitekter
Det ønskes undersøgt, om det kommende byggeri ligeledes kan indeholde en
sygeplejeklinik og vedligeholdende træning inden for de givne økonomiske rammer.
Genanvendelse af 2003-bygningen
Den eksisterende 2003-bygning, på 1.815 m2 i følge BBR, skal integreres i det
kommende byggeri.
Bygningen har tidligere været anvendt til undervisning, fordelt på tre etager. Omkring
et centralt rum – aula – der strækker sig lodret, helt op til taget, er fordelt
klasselokaler, hvortil der er adgang fra indvendige ”altaner” og en tværgående gangbro.
I tilknytning til gangbro/altan er en elevator. Det skal undersøges nærmere hvordan
denne indretning bedst understøtter de kommende funktioner i ’huset’.

2003-bygningen som bevares og genanvendes

Nybyggeri
Omfanget af nybyggeri har været med udgangspunkt i de antal m2 som de tre
funktioner har i dag. Det er ønsket at de tre funktioner sammenbygges og kommer til
at fremstå som én samlet bygning.
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Udformningen og indretningen af nybygningen skal udføres således, at der er mulighed
for senere udvidelse af bygningen.
Grundens markante stigning mod nord (nord for 2003-bygningen) vil have afgørende
betydning for placering af de nye bygninger.

6

Økonomi

6.1

Projektøkonomi
På baggrund af kalkuler fra ZENI arkitekter er der opstillet følgende anlægsbudget:
Grundudgifter
Håndværkerudgifter

40.000

Landinspektør, forundersøgelser,
lokalplan m.m.

43.944.808

Håndværkerudgifter inkl.
byggepladsudgifter,
vinterforanstaltninger,
byggetilladelser, UFO m.m.
Bygherrerådgivning,
konkurrencevederlag, forsikring,
anden teknisk rådgivning m.m.
Terrænbearbejdning

Omkostninger

7.751.568

Andre udgifter indenfor
grunden
I ALT

6.567.000
58.269.044

Driftsomkostninger, herunder
- Personaleudgifter
- Afledt teknisk drift
- Øvrige udgifter
afklares efterfølgende i byggeprogrammet/projekteringsfasen.

7

Udbudsform
Kommunale Ejendomme ser to mulige udbudsformer:
-

Totalrådgiverudbud med efterfølgende hoved-/fagentrepriseudbud – her indgås
kontrakt med en rådgiver samt – senere - håndværkere
Totalentrepriseudbud – her indgås kontrakt med ét konsortium som står for
såvel projektering som opførelse af bygning

I forbindelse med begge udbudsformer, skal der ske en udvælgelse af mulige
samarbejdspartnere via en prækvalifikation.
PTM indstiller udbudsform i et punkt til Udvalget til styring af kommunale
byggeprojekter.
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8

Foreløbig Hovedtidsplan – Totalrådgivning m/ prækvalifikation
Fasebeskrivelse
Plangrundlag – lokalplan
Brugerproces / Arbejdsgrupper
Udarbejdelse af ideoplæg
Byggeprogram
Valg af rådgiver
Forventes udbudt i projektkonkurrence
Projektering og udbud og kontrakt
Byggeperiode
Aflevering – Mangelafhjælpning – I
driftssætning
Indflytning
Afslutning af byggeregnskab

9

Start
01.03.21
02.01.21
22.02.21
21.04.21
01.07.21

Slut
01.05.22
17.05.21
22.03.21
30.06.21
15.12.21

16.12.21
01.11.22
01.01.24

30.10.22
31.12.23
28.02.24

01.02.24
01.03.24

2025

Interessenter
Her anføres en foreløbig vurdering af projektets interessenter:
-

10

Medarbejdere
Brugere
Handicaprådet
Seniorrådet
Udviklingsrådet
Borgere, foruden
Aabenraa Kommunes som Planlovsmyndighed
Aabenraa Kommune som Byggesagsbehandlende myndighed

Risiko
Der udarbejdes en egentlig risikoanalyse for den samlede byggeproces i forbindelse
med udarbejdelse af Byggeprogram. Her anføres efter en foreløbig vurdering:
Uforudsete geotekniske forhold samt forurening
Museum Sønderjylland – evt. yderligere arkæologiske undersøgelser
Ændrede forudsætninger i projektets omfang og økonomi
Udfordringer i forbindelse med stiforløb

11

Bilag:
- En byggeproces i Aabenraa Kommune
- Bilag 1, Vejledning for opgaveafklaring og fordeling
- Opsamling fra Workshop
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