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1 Indledning

1 Byggeprogram
INDLEDNING
I Rødekro ligger en gammel og tom skole. I mere end 100 år er børn blevet undervist på
Rødekro skole, men i 2020 flyttede funktionen til Hærvejsskolen ved Fladhøj. Dette er
baggrunden for at byrådet i Aabenraa Kommune, med udgangspunkt i Sundhedspolitikken,
Handicappolitikken, kommunens Vækststrategi ’Sund Vækst’ og Strategi for bæredygtig
udvikling i Aabenraa Kommune, har prioriteret midler til etableringen af nye fysiske rammer
for dele af kommunens borgerrettede indsats.
Således skal de nye rammer danne udgangspunktet for et uddybet samarbejde på
tværs af centerområderne:

-

Træning & Forebyggelse
Center for Job & Uddannelse (CJU) - Montagen
HjælpemiddelHuset

Tre funktioner der assisterer borgere i Aabenraa kommune med forskellige grader af
behov for hjælp eller støtte.

Arbejdstitel:

Vestergade-Huset.

Placering:

Vestergade 14, Rødekro

Byggeprogrammet
Nærværende byggeprogram er udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kommunale
Ejendomme, KUBEN Management og Ingeniørgruppen AS, Varde.
Byggeprogrammet er udarbejdet på baggrund af ideoplæg, forelagt for Social og
Sundhedsudvalget d.7/4 2021.

Herudover har der været afviklet:

-

Workshops med de tre funktioner
Interview med udvalgte medarbejdere i de tre funktioner
Interview med brugere / borgere
Interview med interesseorganisationer
Et digitalt borgermøde

Byggeprogrammets formål
Byggeprogrammet tjener følgende formål:



Grundlag for udarbejdelse af tilbud på totalentreprise
Grundlag for totalentreprenørens efterfølgende projektering og opførelse
af byggeriet
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Byggeriets omfang
Der opføres ét fælles center med fællesarealer samt speciallokaliteter til hver af de tre
funktioner. Hele byggeriet forventes samlet i ét kompleks, hvori den eksisterende
bygning fra 2003 skal indgå. Det samlede areal forventes at udgøre brutto ca. 4225 m2
jf. areal- og rumoversigten (bilag). Arealet er eksklusiv uderum – træningsfaciliteter/skure mv.

Areal- og rumoversigten samt rumskemaerne beskriver krav til arealer og indhold i de
enkelte rum/funktioner.

Totalentreprenøren skal endvidere anvise:

materialeholdning

byggeriets tilpasning til området, under hensyntagen til naboskab med både veje
og jernbane, områdets natur og eksisterende nabobygninger.

placering af mulige udvidelser
Opgjorte arealer i areal- og rumoversigten er vejledende nettoarealer ganget med en
samlet brutto/netto faktor på 1,2. Faktoren tager højde for ydervægge, skillevægge
samt gange og fordelingsarealer. Det er totalentreprenørens opgave at vurdere
arealerne i forhold til de beskrevne behov, gældende love og regler, og – via
udformning af god arkitektur – at opnå en optimal udnyttelse af arealet.
1.4.1 Udvidelse
Med henblik på en mulig, senere udvidelse af centret, ønskes en angivelse af hvor
denne kan finde sted. Indholdet og omfanget af denne eventuelle senere udvidelse kan
være:



Borgerrelaterede funktioner:
Sygeplejeklinik - ca. 100 m2
Vedligeholdende træning – ca.270 m2



Personalerelaterede funktioner:
Hjemmeplejen – ca. 30 m2

1.4.2 Option
I forbindelse med HjælpemiddelHusets lager, overvejes muligheden for at optimere
udnyttelsen af arealet ved at indskyde et etagedæk (hems) på 350 m2 og dermed have
lager i 2 etager. Der skal være direkte adgang til etagen via trappe/trapper fra lageret.
Der ønskes oplyst en merpris for 2 mulige løsningsmodeller:

a) Der opføres en etage på 350 m2, der er en integreret del af selve
byggeriet
b) Der opføres en etage på 350 m2, der er en ”indsat” lagermezzanin
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Optionerne er ikke en fast del af det samlede projekt, da de på nuværende tidspunkt
ikke er finansieret. Således skal projektet udarbejdes UDEN optionerne.

Byggegrunden
Adresse:

Vestergade 14, 6230 Rødekro.

Matrikelnummer:

94

Ejerlav:

Lunderup, Rise

Kommune:

Aabenraa Kommune

Ejer:

Aabenraa Kommune

Den langstrakte nord-syd liggende grund er placeret relativt centralt i Rødekro, men
alligevel afskåret, idet den mod øst afgrænses af jernbanen, mod syd af Vestergade og
mod nord af Hellevadvej. Mod vest ligger biblioteket med parkeringsplads samt en
væsentlig stiforbindelse, der forbinder et – mod nord liggende boligområde – med såvel
Rødekro bymidte som Hærvejsskolen.

Rødekro Skole. Alle bygninger på nær 2003-bygningen (den hvide midt på grunden)
rives ned.
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Cykel/gangsti indtegnet fra Hellevadvej i nord til Vestergade i syd

I forbindelse med nedbrydningen af Rødekro skole sker en midlertidig omlægning af
stiforløbet. Denne omlægning bibeholdes under byggeprojektet.

I forbindelse med gennemførelse af projektet er det et krav til totalentreprenøren, at
denne etablerer den infrastrukturelle trafikale løsning, som fremgår af bilag: xxx.
Totalentreprenørens endelige projekt skal godkendes af Trafik & Anlæg FØR udførelse.

Grunden overtages efter nedbrydningen på flg. vilkår:

-

-

på grunden (mod vest) der er udlagt til boliger, ligger 1500 m3 knust
beton, der skal anvendes til befæstede arealer. Evt. overskydende knus
kan – efter aftale med bygherre - eventuelt fjernes. Denne del af
grunden skal herefter genetableres med grubning, 30 cm muld og tilsås
med græs.
til opbygning af midlertidig brandvej er anvendt ca. 100 m3 knust
beton, der skal genanvendes, alternativt fjernes af totalentreprenør
der foreligger ikke knust teglsten til genanvendelse – er fjernet af
nedbryder
der foreligger en dokumentation fra geotekniker på korrekt udført
sandpuder, som nedbryder har etableret i forbindelse med opfyldning af
nedbrudte kældre
alle eksisterende belægninger er fjernet inkl. bærelag og efterfølgende
opfyldt til niveau med bundsikringssand
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-

eksisterende muldbelagte arealer er efterladt som forefindes
området omkring 2003 bygningen – i ca. 4 meters bredde – fremstår
med de nuværende belægninger

I øvrigt henvises til Bilag: Byggesags- og arbejdsbeskrivelse vedr. Nedrivning af skole à
juni 2021.

1.5.1 Eksisterende bygninger på grunden
Efter endt nedbrydning af Rødekro Skole, står tilbage ”2003-bygningen”, som skal
indgå i det nye center. Endvidere forefindes på grunden en transformerstation, som
ikke forventes at skulle flyttes.

2003–bygningen der skal indgå i det nye center

1.5.2 Kote kort
Da der skal ske en omfattende nedrivning på grunden, er der ikke foretaget en egentlig
opmåling, men der er udarbejdet kote kort fra GIS, som er vedlagt som bilag. Se
endvidere oversigtskort, med ind målt beplantning, fra LandSyd, som er bilagt.
1.5.3 Adgang
Adgang til grunden sker via Vestergade. Der benyttes samme ind-/udkørsel som ved
nedbrydningen – se bilag XXX.
1.5.4 Tingbogsoplysninger
Der er tinglyst flere servitutter på grunden, herunder krav om tilslutningspligt til
Aabenraa-Rødekro fjernvarme – se vedlagte servitutredegørelse.
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Sportspladsen mod nord, men kik mod Rødekro Vandværk

Arealforhold
Den samlede grund er på 27.856 m², men den lokalplan der dækker projektets område,
er et mindre område, idet dele af grunden er disponeret til boliger, hvilket omfattes af
egen lokalplan. Lokalplanen dækker ca. XXXX m2. I øvrigt henledes opmærksomheden
på Ungdomsklubben og Vandværket, der ligger placeret nordvest for grunden.

Ungdomsskolen til vestre og Rødekro Vandværk til højre på den nordgående sti under
Hellevadvej.
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Kommuneplan
Området er omfattet af ”Kommuneplanramme 2.1.020.D – Rødekro Skole og andre
offentlige formål”, hvoraf følgende fremgår:

-

-

Nuværende anvendelse: Rødekro Skole, Ungdomsskole, Musikskole,
Vandværk, SFO m.v.
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Specifik anvendelse: Område til offentlige formål. Skole, fritidshjem,
bibliotek, ungdomshus, offentlige institutioner, bypark og lign. offentlige
formål.
Bebyggelsesforhold: Den maksimale bebyggelsesprocent er 50% af den
enkelte ejendom.
Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i Bygningsreglementet.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager.
Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 15 m.
Miljø: Mod jernbanen skal der støjafskærmes i nødvendigt omfang.
Zonestatus: Nuværende zonestatus: Byzone
Fremtidig zonestatus: Byzone

Projektet Vestergade-Huset er i overensstemmelse med den eksisterende
kommuneplanramme.

Lokalplan
Området er – på nuværende tidspunkt - ikke omfattet af en lokalplan.
Udarbejdelse af et Lokalplanforslag, med udgangspunkt i kommuneplanrammen, er
igangsat og forestås af Plan, Teknik & Miljø i Aabenraa Kommune.
Se vedlagte lokalplanoversigt med angivelse af lokalplanområde og byggefelt.

Naturbeskyttelse
Matriklen ligger inden for et område med særlige drikkevandinteresser (OSD). Projektet
skal overholde gældende krav i den forbindelse. Se omfanget på i bilag –
Drikkevandsinteresser og BNBO.

På grunden forefindes mange træer og buske. Det er ønskeligt, at dele af disse grønne
vækster kan bevares, hvilket også er et krav i forbindelse med nedrivningen.
På oversigtskortet fra LandSyd fremgår det, hvilke træer/beplantede områder vi meget
gerne ser ”overlever”, med henblik på at kunne indgå i det nye område. Hertil ses
området, nord for 2003-bygningen, som et muligt naturområde der kan indrettes til
udendørstræning og afprøvning af hjælpemidler.
Fordrer projektet at nogle af de tilbageværende træer/buske skal fjernes, skal denne
ydelse være indeholdt i totalentreprenørens pris.
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Forundersøgelser
1.10.1Geotekniske forundersøgelser
Sloth-Møller, Møllegade 56, 6400 Sønderborg, har udført geotekniske forundersøgelser
til vurdering af jordbundens beskaffenhed. Endvidere er der udtaget miljøprøver.
Resultatet af forundersøgelsen foreligger som bilag – Geoteknisk rapport.

Totalentreprenøren iværksætter nødvendige supplerende geotekniske undersøgelser.
1.10.2Arkæologiske forundersøgelser
Museum Sønderjylland har foretaget en arkivalsk kontrol og en arkæologisk vurdering.
Resultatet er:

-

at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde
er minimal,
at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig,
at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes
jordfastefortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal
anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001)
omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum
Sønderjylland -Arkæologi Haderslev adviseres.

For kontakt til myndighed:
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev
Dalgade 7, 6100 Haderslev
Tlf.: 74 52 75 66,
E-mail: haderslev@museum-sonderjylland.dk

Resultatet af forundersøgelsen ligger som bilag.
1.10.3Miljømæssige forhold
Der er udtaget og analyseret udvalgte jordprøver for forurening i forbindelse med den
geotekniske forundersøgelse, pkt. 1.9.1. Her beskrives også krav til jordhåndtering.
Resultatet af forundersøgelsen ligger som bilag.

Totalentreprenøren iværksætter nødvendige supplerende undersøgelser for eventuel
jordforurening, inden jordarbejdet udbydes.

I 2003-bygningen, der skal indgå i projektet, er foretaget en screening for
bygningsforurening. Resultatet forligger i rapport fra COWI – som bilag.
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Det påhviler totalentreprenøren at tage udgangspunkt i rapporten i forbindelse med
tilpasning af bygningen til nye funktioner.

Spildevand / overfladevand
Arwos har i dag en tinglyst spildevandsledning på tværs af grunden. Denne omlægges i
forbindelse med nedrivningen af den eksisterende skole. Den nye placering fremgår af
bilag: Ledningsplan kloak.

Grunden er separatkloakeret, hvilket forventes videreført. Dog vil der være mulighed
for at søge om nedsivningstilladelse på den sydøstligstes del af grunden – udenfor
boringsnærbeskyttelsesområde (BNBO).

Støj fra trafik
Der er foretaget støjmålinger på Hellevadvej og Vestergade. Resultaterne foreligger i
rapport fra Sweco – se bilag: Støjkort – vejtrafikstøj.

Støj og vibration fra tog
Der eksisterer i dag en Banedanmark standardskærm langs ¾ dele af projektområdet.
Skærmen er 2 meter høj og løber fra Vestergade i syd til begyndelsen af sportsbanerne mod
nord.
Der er foretaget støj- og vibrationsmålinger fra jernbanen. Resultaterne foreligger i notat fra
Sweco – se notat: Togstøj- og vibrationer.

Bygherre
Aabenraa Kommune Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Social & Sundhed / Visitation og Understøttelse
Kontaktperson: Afdelingschef Bjarne E. Ipsen Tlf.: 73768911, E-mail: bei@aabenraa.dk

Intern bygherrerådgiver
Aabenraa Kommune, Kommunale Ejendomme Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Kontaktpersoner:
Hanne-Mette Petersen, tlf. 7376 7278 Mobil: 5114 7106, E-mail:
hpede@aabenraa.dk
Poul Hedensted, tlf. 7376 7528 Mobil: 2137 4667, E-mail: phe@aabenraa.dk

Ekstern bygherrerådgiver i udbuds-, bedømmelses- og kontraheringsfasen
Kuben Management A/S, Kolding. Kontaktpersoner:
Nana Ussing Lunøe, E-mail nalu@kubenman.dk
Camilla Lodberg Jensen, E-mail calj@kubenman.dk
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Aabenraa Kommune er den formelle bygherre for gennemførelsen af byggeriet, og skal
løbende orienteres om byggeriets forløb. Aabenraa Kommune skal inddrages, hvis der
opstår væsentlige problemstillinger.
1.14.1Bygningsmyndighed
Aabenraa Kommune,
Skelbækvej 2,
6200 Aabenraa Tlf. 7376 7676

Team Byg
Mail:byg@aabenraa.dk
Kontaktperson Sanne Jacobsen
Telefon: 7376 7347
1.14.2Myndighedskrav
Ud over krav fra gældende BR 18 skal byggeriet opfylde gældende bestemmelser,
herunder arbejdstilsynets krav, og krav fra interne sikkerhedsorganisationer. Hertil
krav beskrevet i bilaget Areal & rumoversigt.
Relevante myndigheder der kan inddrages i projekteringsfasen og byggefasen:

 Den lokale bygningsmyndighed
 Arbejdstilsynets lokale tilsynscenter
 Natur- og Miljøklagenævnet
 Museum Sønderjylland
I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal totalentreprenøren også søge
om ændret anvendelse af 2003-bygningen.

Organisation
1.15.1Byggeudvalget
Til udarbejdelse af nærværende byggeprogram har følgende byggeudvalg været
nedsat:









Bjarne E. Ipsen, Afdelingschef, Social & Sundhed
Inga V. Hedegaard, Centerleder, Træning & Forebyggelse, Social &
Sundhed
Susanne Skade, Centerleder, HjælpemiddelHuset, Social & Sundhed
Dorthe Hornbek Friedrichsen, Centerleder, Hjernecenter Syd, Social &
Sundhed
Marianne Roth Sørensen, Ergoterapeut / Søren Pedersen, Fysioterapeut,
Træning & Forebyggelse
Morten Jessen-Hansen, projektleder, Social & Sundhed
Hanne- Mette Petersen, bygherrerådgiver, Kommunale Ejendomme
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Ved afslutning af programfasen er byggeudvalgets opgave afsluttet og udvalget
nedlægges. Byggeudvalgets sidste opgave er, at udpege medlemmer til det
Projektudvalg der nu skal være aktiv – frem til aflevering af byggeriet.
1.15.2Organisation under projektering og udførelse
Nedenstående organisation er operativ under projektering og udførelse:

Koordineringsgruppe Bygherre

Projektgruppe Bygherre

Kuben manegement

KE – Projektleder Bygherre

Følgegrupper
Totalentreprenør
Projekteringsleder

Totalentreprenør
Byggeleder

Underentreprenø
rer

Møder under projektering og udførelse
Projektgruppens opgaver vil være at:








løse opgaver i henhold til projektets kvalitet og leveringsfrist
påpege forbedringer i projektet
arbejde for projektet i aftalt omfang
være opmærksomme på/informere om problemer/risici
være ambassadører for projektet i den øvrige organisation.

1.16.1 Følgegrupper
Disse kan nedsættes efter konkrete vurdering og i forhold til efterspurgte fagligheder
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2 PROGRAM
Visioner og målsætninger
Vestergade-Huset skal være et samlingspunkt for borgere med behov for:

-

træning efter en ulykke eller sygdom
lån af hjælpemidler
hjælp i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelse
- alle tre områder

Visionen er at skabe én indgang til hjælp og støtte for borgere med ovenstående behov
– ét sted at henvende sig.

Samlingen af de borgerettede tilbud – under ét tag – skal understøttes af et tættere
fagligt samarbejde på tværs af de tre funktioner; Træning & Forebyggelse,
HjælpemiddelHuset og Center for Job og Uddannelse - CJU. Det er således
målsætningen, at de fysiske rammer skal give mulighederne for at udvide samarbejdet
på tværs af faglighederne i huset. Der skal tænkes sammen og fælles.

Målet er at løfte på forvaltningens fælles kerneopgave:

”Sundhed – Mestring – Fællesskabelse”

Vi vil borgernes gode liv, så færrest mulige borgere får, og har behov for, hjælp fra
Kommunen ved at:
understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i
sociale fællesskabe.

Ved sundhed forstår vi både det at være i en tilstand af fysisk, mentalt og socialt
velvære (WHO) og fravær af sygdom. Sundhed betragtes desuden som en
grundressource hos borgeren.

Ved mestring forstår vi selvhjulpenhed og evnen til at håndtere hverdagens opgaver og
udfordringer.

Ved fællesskabelse forstår vi tre ting:

-

deltagelse i sociale fællesskaber, som fremmer meningsfuldhed og
livskvalitet i tilværelsen;
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-

det nære fællesskab med det personlige netværk og andre
ressourcepersoner i borgerens omgivelser, som fremmer uafhængighed
af hjælp fra kommunen og endelig
samarbejdet mellem borger og medarbejdere i forbindelse med
indsatser, som fremmer den positive udvikling hos borgeren.

Selve bygningsfællesskabet skal således indrettes ud fra den fælles filosofi om at
understøtte kerneopgaven. Dette kan være udtrykt forskelligt afhængigt af de
forskellige centerområder: Træning & Forebyggelse, HjælpemiddelHuset og CJU.

Indretningen er væsentlig i forhold til understøttelse af en effektiv drift, hvor
medarbejderne let skal kunne overskue egne opgaver samtidig med at have øje for det
fælles.

Centerområder/funktioner
Træning & Forebyggelse:
Træning & Forebyggelse er et udførerområde for genoptræning, vedligeholdende
træning og indsatser med borgere henvist fra Jobcenter. Alle indsatserne er midlertidige
indsatser, der retter sig mod at øge/vedligeholde borgenes mestringsevne ift. at klare
sig selv bedst muligt, -herunder også at kunne varetage et arbejde.
Træning & Forebyggelse giver har borgerrettede tilbud på 3 adresser, hvor Træning &
Forebyggelse Aabenraa er hovedadressen og dén, som flyttes med i det nye
bygningsfællesskab.

Træning & Forebyggelse har hvert år træning/indsatser for ca. 3200 borgere, hvoraf ca.
2200 borgere er koblet op på indsatser i Træning & Forebyggelse Aabenraa og dermed
skal varetages på den nye adresse i Rødekro.

Målgruppen er børn, unge, voksne og ældre med meget forskellige funktionstab.
Nogle får genoptræning efter brudskader, operationer, hjerteproblemer og andre får
genoptræning efter hjerneskade og psykiatrisk indlæggelse. Målgruppen spænder derfor
meget bredt ift. fysisk, psykisk og kognitiv formåen. Genoptræningsforløbene strækker
sig fra få uger op til et år.
Borgere henvist fra Jobcentret får et helhedsorienteret trænings-/psykologisk tilbud,
hvor forløbende strækker sig over 12 uger, her kommer borgerne flere gange ugentligt.

Al træning tager afsæt i den enkelte borgers specifikke problemstilling og ressourcer.
Træningen foregår:
-

Individuelt og/eller som hold-/sam-træning på center
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-

Som træning i udearealer og den omkringliggende natur
Som træning i borgerens eget hjem

I dén del af Træning & Forebyggelse, der flytter til Rødekro er der ca. 54 medarbejdere,
der har deres gang i huset. En del har også udkørende funktioner. I gennemsnit er der
ca. 42 medarbejdere dagligt i huset. Desuden er der 4-6 studerende.

Medarbejdernes arbejde består af samtaler og træning med borgerne samt supervision
og undervisning af borgerne ift. selvtræning og mestring. Herudover er der en del
dokumentation ift. borgernes træning og målopfyldelse mm. Dynamikken og det
skiftende arbejde gør, at indretningen skal passe til arbejdsforholdende og samtidig, at
der skal skabes overskuelighed i fordeling af lokaler, så borgerne ikke oplever forvirring
og manglende diskretion.

Gennemsnitligt kommer 115 borgere i huset pr. dag.

Karakteristisk for borgerne er, at;

-

de hovedsagelig ankommer og afhentes via bil
nogle har ventetid både før og efter træning (taxa/flextrafik)
en del benytter kørestol eller rollator
de er trygge ved, at kunne henvende sig ved en bemandet reception
nogle vil sætte pris på at kunne placere sig afskærmet i venterummet
for afhentning.

HjælpemiddelHuset
Ca. 5750 borgere modtager hvert år assistance fra terapeuter, der afklarer og udlåner
præcis de hjælpemidler, der kan støtte den enkelte borger. Der findes ca. 4500
forskellige produkter i depotet, der rengøres og vedligeholdes, hentes og bringes i egne
lastbiler. Ca. 35.144 udlån foretages hvert år. HjælpemiddelHuset huser en
kompressionsklinik og står for al sagsbehandling for kropsbårne hjælpemidler –
herunder bleer, diabeter produkter, ortopædiske sko m.m.
Via Straksservice er det muligt selv at hente og bringe – også uden for åbningstider –
via et elektronisk kodesystem.
Her er ca. 31 ansatte og i gennemsnit besøges Straksservice af 5 - 8 borgere i
åbningstiden (3 timer 3 dage om ugen)
CJU
Center for Job & Uddannelse er et dynamisk læringssted, der tilbyder aktiviteter,
uddannelse og beskæftigelse til mennesker med særlige behov. CJUs tilbud henvender
sig til mennesker med en psykisk sårbarhed og/eller fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse. Hovedformålet for CJU er at støtte det enkelte menneske til at
mestre et så selvstændigt liv som muligt, herunder også muligheden for job gennem
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støttet beskæftigelse eller direkte ansættelse. CJU har tre målgrupper – beskyttet
beskæftigelse, STU og jobcenterforløb. Vores forløb kombinerer personlig udvikling og
fællesskaber med arbejdsmarkedsrettede tilbud og konkrete opgaver i CJUs egne
værksteder. De er således designet til at understøtte individuel progression både
personligt, fagligt, socialt og praktisk med henblik på at skabe et bæredygtigt grundlag
for det gode liv. Arbejdet med borgernes arbejdsidentitet er helt centralt i alle CJU’s
forløb.

Det er i udgangspunktet afdelingen med CJU´s jobcenterforløb, der skal flytte fra
Kresten Philipsens Vej i Aabenraa til Rødekro. Her er ca. 20 ansatte og i gennemsnit 45
borgere om dagen.

Byggeriets arkitektur
Aabenraa Kommune ønsker at opføre et kvalitetsbyggeri såvel funktionelt, arkitektonisk
som teknisk.

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 i sammenhæng med
naboen – skolebygningen fra 2003 – skal danne en ny markant arkitektur.
Byggeriet:

-

skal opføres i sammenhæng med den eksisterende bygning og med
respekt for ønsker om bevaring af naturen i området,
skal virke indbydende,
skal have adgangsforhold der er lette og logiske i forhold til indkørsel,
parkering og indgang for både borgere og medarbejdere,
skal have en let og logisk planløsning der fremmer sammenhæng og
overblik for både borgere og medarbejdere,
skal have for øje, at Vestergade-Huset er både en arbejdsplads og et
borger betjeningsområde.
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Bæredygtighed
Strategi:
”I Aabenraa Kommune er bæredygtig udvikling mere end en grøn dagsorden. Vi ser
bæredygtig udvikling som en helhed, der omfatter både en social, en økonomisk og en
miljømæssig dimension helt i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling”

I forbindelse med Vestergade-Huset, ser vi overstående strategi udmøntet ved at
byggeriet (totalentreprenøren) har flg. for øje:

-

Sundhed og trivsel – med etablering af indbydende og velfungerende
træningsfaciliteter – inde som ude – fremmes borgernes mulighed og
lyst til at deltage i træning og motion, med det resultat at - på sigt –
imødekomme kroniske sygdomme og sikre både fysisk og mental
sundhed.

-

Kvalitetsuddannelse / Anstændige jobs og økonomisk vækst – med
etablering af et inspirerende lærings-/ arbejdsmiljø – både i CJU
(socialøkonomisk virksomhed) og Træning & Forebyggelse
(studerende) inspireres borgerne og medarbejdere til deltagelse og
gennemførelse af uddannelser/efteruddannelse.

-

Rent vand og sanitet / Klimaindsats / Livet i havet –
totalentreprenørerne opfordres til at etablere genanvendelse af
regnvand til toiletskyl, at anvende lavtskyllende toiletter foruden
eventuelle andre vandbesparende foranstaltninger. Endvidere er der
krav om kloakseparering.

-

Mindre ulighed – her fokuseres på Universelt Design og dermed på
ligeværdighed i ankomst og adgang til husets funktioner. Med
Steinfields 8 mål som ledetråde, skal det således sikres, at
Vestergade-Huset er til at finde, at det er til at finde ind og rundt for
ALLE. Både medarbejdere, borgere, leverandører, renovation osv. En
gennemtænkt og gennemført wayfinding anses for væsentlig.
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Gelænder i to højder samt gulvmarkering

To metaldutter indikerer 2. sal

- Bæredygtige byer og lokalsamfund – der er krav om at
totalentreprenøren skal etablere en sammenhængende og sikker trafiklogistik i forhold til de nærmeste naboer og stiforløbet. Hertil ses også
gerne etablering af rekreative udearealer, det er muligt for Rødekroborgerne at benytte.
- Ansvarligt forbrug og produktion – i forbindelse med nedrivning af den
gamle Rødekro skole, nedtages og renses både fundamentskvadre og
trappesten i granit samt teglsten fra 1913-bygningens syd facade.
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Omfanget kan endnu ikke fastslås, men vil blive meddelt når
nedtagningen er sket.
Disse materialer ønskes inkorporeret i det nye byggeri som en
kulturbevarende erindring om mere end 100 års skolegang på stedet.
Anvendelsen kan ske i form af en udsmykning eller materialerne kan
indgå i en opbygning af bygningselementer, møbelelementer,
træningsredskaber m.m.
Endvidere ønsker Social & Sundhed i de nye rammer for
HjælpemiddelHuset at arbejde med genanvendelse og forsvarlig
afskaffelse af elektronisk udstyr. Med andre ord ønsker forvaltningen, at
skabe mulighed for at driftsenhederne kan overdrage elektronisk udstyr
til HjælpemiddelHuset med henblik på at sikre en miljømæssig forsvarlig
omgang med udstyret. Herunder på sigt at undersøge muligheder for
reparation og genanvendelse.
- Livet på land – på byggegrunden findes en del store træer og anden
beplantning. Det er ønsket, at totalentreprenøren – i videst muligt
omfang - undgår at fælde, alternativt foretager genplantning.

Funktionsplaceringer – inde/ude
Krav og ønsker til funktionsplaceringer samt nærhedskrav er vejledende visualiseret i
Funktionsdiagrammer - findes som bilag.

I bilag forefindes endvidere Areal- og rumoversigt samt rumskemaer med yderligere
oplysninger om rumindhold og nærhedskrav.

Funktionsplaceringer – ude
Flg. funktioner skal etableres:







Affaldshåndtering
Depoter
Parkeringspladser for cykler og biler
Skur til maskinpark
Terrasser

Som bilag forefindes endvidere Areal- og rumoversigt samt Rumskemaer med
yderligere oplysninger om indhold og nærhedskrav.
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2.5.1 Udearealer
2.5.2 Tilgængelighed for handicappede
Bygningen skal indrettes efter de til enhver tid gældende bestemmelser udarbejdet af
Dansk Center for Tilgængelighed, Statens Byggeforskningsinstitut,
Tilgængelighedsbestemmelser fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, Arbejdstilsynet og
BR18.

Tilgængelighed skal forstås som gældende for, at alle personer med fysisk funktionsnedsættelse, personer med nedsat syn og hørelse, samt i øvrigt
borgere/medarbejdere med diverse aldersrelaterede udfordringer har uhindret adgang
til alle funktioner.
2.5.3 Parkering
Krav til minimumsantal fremtidige parkeringspladser fastlægges i kommende lokalplan.
Dog fremgår det af Areal- og rumoversigt hvor mange parkeringspladser der skal
etableres.
Handicappladser skal placeres og indrettes i henhold til DS 3028 Tilgængelighed for
alle. Der skal være særlig fokus på, at af- og påstigningspladsen til borgere bliver løst
optimalt.
Som udgangspunkt skal handicapparkeringspladserne placeres tæt ved
hovedindgangen.
Etablering af EL-lade standere er beskrevet i det tekniske afsnit.
Parkeringsarealerne skal belyses iflg. beskrivelse i det tekniske afsnit.
2.5.3.1

Cykelparkering
Behovet for cykelparkering er beskedent – se Arealoversigten.
Cykelparkeringen placeres hensigtsmæssigt i forhold til hoved- og personaleindgang og
belyses efter gældende regler.

2.5.4 Skiltning
Design og opsætning af skiltning – ude/inde – er en integreret del af den wayfinding,
der er beskrevet i pkt. 2.5 Bæredygtighed.
I forbindelse med skiltningen ude, skal Totalentreprenøren etablere nødvendig
strømføring til belysning af orienterings-/henvisningsskilte fra indkørsel fra Vestergade
og frem til indgange/vareindlevering/parkering.

Adgangsveje
Placering og udformning af adgangsvej til byggeriet skal tage udgangspunkt i den
illustrerede vejføring i Lokalplanforslaget. Endvidere skal som minimum den trafikale
løsning, vedlagt i bilag XXX fra Rambøll, etableres og præciseres i konkurrenceforslaget.
Der skal etableres de i rumskemaerne beskrevne trafiksikre standsningsmuligheder i
forbindelse med aflevering og afhentning af borgere, samt modtagelse og afsendelse af
lagerleverancer med såvel lastbiler som sættevogne. Der skal sikres adgang for
ambulance og øvrige nødkøretøjer.
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Trafik
Vestergade-Huset bliver et sted, hvor der kommer rigtig mange mennesker på daglig
basis.

Her kommer medarbejdere til:

-

Træning & Forebyggelse – ca. 54 terapeuter, administrative og
ledere
HjælpemiddelHuset – ca. 35 terapeuter, administrative, lager- og
værkstedsansatte og ledere
CJU (Center for Job og Uddannelse) – ca. 20 undervisere og
ledere

Her kommer borgere til:

-

Træning & Forebyggelse – til individuel- eller holdtræning,
samtaler – op til 115 borgere pr. dag
HjælpemiddelHuset – til afhentning og tilpasning af hjælpemidler
– 5 - 10 borgere pr. dag
CJU – til undervisning, til ”arbejde” og samtaler – 50–60 borgere
pr. dag.

Og, de kommer kørende…..

Medarbejderne kommer primært i egen bil, borgere til Træning & Forebyggelse kommer
dels i egen bil (bliver kørt) dels med Flextrafik/taxa, borgere til Hjælpemiddeldepot
kommer selv kørende, mens borgere til CJU benytter offentlig trafik eller bliver afhentet
af CJU-bussen.

Hertil har de tre funktioner flg. tjenestebiler:

-

Træning & Forebyggelse har 10 almindelige personbiler
HjælpemiddelHuset har 4 store varebiler og 4 små varebiler
CJU har 2 styk 9 personers busser og 3 almindelige personbiler.

Denne omfattende trafik skal håndteres ved, at der etableres veje og parkering til:

-

medarbejdere - længst fra centret
borgere - tættest på centret
tjenestebiler – tættest på centret, men for sig selv (på bagsiden)
i et indhegnet område
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-

i forbindelse med både HjælpemiddelHuset og CJU kommer der
store lastbiler/sættevogne.

Borgertrafik til og fra hovedindgang og tjenestekørsel i tjenestebiler samt lastbilkørsel
til og fra lageret /renovation m.m., ønskes tydeligt adskilt. Ligeledes skal kørende og
gående trafik tydeligt adskilles

Funktionssammenhænge – bilag
Krav og ønsker til funktionsplaceringer samt nærhedskrav er vejledende visualiseret i
funktionsdiagrammer - findes som bilag. Formålet er, at illustrere hvordan de tre
funktioner ser sig selv i Vestergade-Huset – sammen – og i ”egne rækker”.

Som bilag forefindes endvidere Vejledende areal- og rumoversigt samt Rumskemaer
med yderligere oplysninger om rumindhold og nærhedskrav.

Af rumskemaer fremgår det mere detaljeret, hvilke funktioner der er afhængige af
hinanden, men her følger en overordnet forklaring til udvalgte funktionsdiagrammer.

2.8.1 Diagram 02 – Overordnede funktioner:
Medarbejdere ankommer fra parkeringsarealet og benytter deres egen indgang. Via et
vindfang er der nu adgang til omklædning og køkken-/kantineområdet. Herfra fordeler
medarbejderne sig ud i de tre funktioner.
I forbindelse med køkken/kantineområdet ligger også mødelokaler til fælles
afbenyttelse.

Udenfor – i et indhegnet område – skal alt transport af hjælpemidler (til og fra borgere)
via de små og store varebiler ske. Det er også her, der kommer store
lastbiler/sættevogne med leverancer til den socialøkonomiske virksomhed CJU. Her
leveres og afhentes paller med produkter.
Inden for det indhegnede område skal parkering af samtlige tjenestebiler ske i
opmærkede båse, ligesom der skal placeres affaldsskur, pedelskur, 2 styk 20 fods
containere (Ozon + affald) samt et overdækket område med 2 ramper og opbevaring.

I tilknytning til rampeområdet skal lager- og produktionsområdet i HjælpemiddelHuset
og CJU indrettes – detail-diagram 09.

Borgere ankommer fra af- og påstigningspladsen eller fra borgerparkering til
hovedindgang. Via et vindfang er et fælles venteområde bemandet med en reception og
fra dette rum, er der adgang til de tre funktioner. Detail-diagram 06.
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Til Træning & Forebyggelse, hvor de borgerrelaterede rum prioriteres liggende først for
– omklædning til borgere, træningsrum – og sale, samtalerum, behandlerrum, mens de
medarbejderrelaterede rum er længere væk eventuelt på 1. sal. I tilknytning til
træningsrummene skal der etableres et udendørstræningsområde. Detail-diagram 03.

Til HjælpemiddelHuset, hvor de borgerrelaterede rum prioriteres liggende først. Således
et afprøvningsrum, der også fungere som et fordeler rum til samtalerum, handicaptoilet
(som bruges til fremvisning af hjælpemidler) og lager. Medarbejderrelaterede rum er
længere væk. Der skal etableres et mindre aflåseligt afleverings – og
afhentningsområde, så det er muligt for borgere at hente og bringe hjælpemidler uden
for alm. åbningstid. Detail-diagram 05 og 08.

Til CJU, hvor der egentlig ikke skelnes mellem borger- og medarbejderrelaterede rum.
Her fremgår det af detail-diagram 04., hvordan området ønskes sammensat.

2.8.2 Diagram 04 – CJU 2.8.3 Diagram 05 – HjælpemiddelHuset
2.8.4 Diagram 09 – Vaskeri/rampe
2.8.5 Diagram 10 – Træning & Forebyggelse – kontor

