
Gademanualen
I forbindelse med Områdefornyelse Nord arbejdes der i gademanualen med en dif-
ferentiering af farvepaletten, så gadens forløb understreges i de forskellige områder. 
For at få det bedst mulige grundlag for de konkrete valg af farve på den enkelte 
facade ønsker Plan med dette dokument at præcisere de farver, der kan godkendes 
i forbindelse med facaderenoveringer. I Ramsherreds gadeforløb indeholder farve-
paletten de rødlige, gule og brune nuancer med et varmt farveudtryk. I Nørreports 
gadeforløb og på pladsen indeholder farvepaletten farver med et let og lyst udtryk 
inden for de røde, brune, gule og grønne nuancer. 
 
Generelt for farvesætning i Område Nord
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 (kønrøg), for at give fa-
caden tyngde. Facader med pudset underetage og tegl på de øvre etager males i en 
mørkegrå eller lys farve.
 
Planmæssige forhold
Gågaden i Område Nord er omfattet af lokalplan M79 for handelsgaderne i Aabenraa 
bymidte. Ifølge lokalplanens  bestemmelser skal facadeændringer, og dermed også 
ændrede facadefarver, godkendes af byrådet. 
 
Procedure for godkendelse af facadefarver 
Jf. den gældende lokalplan for facader i gågaden skal bygherre ansøge kommunen 
om udvendige ændringer, herunder ændret facadefarve. Farven udvælges i dialog 
mellem bygherre og Plan, Aabenraa Kommune. I dialogen om valg af farve benyttes 
Gademanualen og dette farvebilag. Der kan udføres farvearkæologiske og arkivun-
dersøgelser af bygningens tidligere farvesætning. Der skal vælges en diffusionsåben 
maling og underlaget skal være egnet til malerbehandling. Der udføres prøveopstrøg 
inden endelig godkendelse.
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Facadefarver i Nørreport

Farve NCS-kode Farveprøve

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

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 Plan, Aabenraa Kom-
mune. Planafdelingen har en række opmalede farveprøver til rådighed.  

Facadefarver i Ramsherred

Farve NCS-kode Farveprøve

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

Grønjord S7010-G30Y

Farvemanualen for Ramsherred har i Efteråret 2020 fået tilføjet ”Grønjord” til skalaen, for at 
skabe større variation i gadebilledet. 
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