Ændringsforslag
Generelle oplysninger:
Forslag nr./Tekst:
VEJ-A-06 - Ny stibro ved Christiansfeld
Politikområde:
Vej- og Parkpolitik

Vedtaget:
Teknik- og Klimaudvalget den 12. juni
2019, sag nr. 23

Beløbs- og personalemæssige oplysninger:
2020
Beløb i hele 1.000 kr.
Nettorådighedsbeløb
1.100
- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt.

2021

2022
0

2023
0

0

Udvalgspolitik:
Vi vil arbejde for fremkommelighed og mobilitet for alle typer trafikanter i kommunen.
Fokusområder 2019-20:
Teknik- og Klimaudvalget
Vi vil forbedre veje og broers kvalitet og levetid.
Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent
trafikstyring.
Plan- Bolig- og Miljøudvalget
Den attraktive by
FN 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.
Beskrivelse:
I forlængelse af den vestlige del af Christiansfelds UNESCO-område, forbinder en stibro over
Omkørselsvejen, byen med det åbne land. Stibroen giver adgang til det åbne land for både
borgere og turister. Broen er i dårlig stand og sat i ”kontrolleret forfald”. Broen forbinder
Christiansfeld og den nærligende områder mod vest, i form af cykel- og stiforbindelser. By- og
Udviklingsforvaltningen har bedt Schønherr Arkitekter A/S om at udarbejde et forslag til en ny
stibro, som samtidig kan bidrage positivt til både landskab og UNESCO-område.
Forslaget til den nye bro er udarbejdet af Schønherr Arkitekter i sammen med billedkunstneren
Sofia Kalkau og vil komme til at blive et smukt landmark for Christiansfeld. Det samlede
økonomiske overslag er på kr. 10.961.800. Nedtagning af den eksisterende bro og udskiftning
med en simpel træbro anslås til at koste kr. 1.100.000. Hvis disse midler i stedet bruges som
egenfinansiering, vil der sandsynligvis være større velvillighed for støtte med fondsmidler. Det
vurderes, at der vil være gode muligheder for støtte fra A.P. Møllerfonden. Med en egen
finansiering på ca. 10 % vurderes det, at der vil være gode muligheder for at opnå fondsstøtte
til hele projektet.
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