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FN´s Verdensmål
Delmål 9.1 i FN’s verdensmål: Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur
af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den
økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en
overkommelig pris.
Fokusområder 2019-20:
Teknik- og Klimaudvalget
Vi vil øge trafiksikkerheden med særlig fokus på adfærdsregulerende tiltag.
Vi vil forbedre veje og broers kvalitet og levetid.
Vi vil indtænke klimatilpasning og merværdier, når vi planlægger og når vi udfører bygge- og
anlægsopgaver.
Plan- Bolig- og Miljøudvalget
Den attraktive by
Beskrivelse:
Kolding Byråd bevilligede i 2018 5,0 mio. kr. til renovering af Storegade i Lunderskov. Det
samlede overslag for renovering af Storegade og området omkring Lunderskov Station lød på
10 mio. kr. I Første etape renoveres Storegade frem til Torvet foran Lunderskov Station i
samarbejde med BlueKolding. 2. etape vil blive en total renovering af Torvet og
stationsområdet i samarbejde med BlueKolding og DSB Ejendomme. Der vil som i etape 1
blive indtænkt grønne klimasikringsløsninger. Det forventes at DSB vil sætte midler af til
perroner, adgang og øvrige omgivelser, hvis Kolding Kommune sætter midler af til at
færdiggøre renovering af Storegade med Torvet og stationsområdet.
Etape 2 vil give en helhedsløsning i det centrale Lunderskov og mulighederne for at kunne
benytte Lunderskov Station til nye formål, vil blive bedre. Det vil være naturligt, at inddrage
stationens fremtidige anvendelse i projektet.
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