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Vedtaget:
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Beløbs- og personalemæssige oplysninger:
2020
Beløb i hele 1.000 kr.
Nettorådighedsbeløb
475
- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt.

2021

2022
0

2023
0

0

Fokusområde
Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent
trafikstyring
Verdensmål, delmål 9.1
Der skal udvikles pålidelige, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder
regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og
menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.
Beskrivelse:
Det blev på Byrådets møde den 29. januar 2019 besluttet at forhåndsreservere 1.000.000 kr.
af investeringsfonden, som er afsat på investeringsoversigten for 2019, til VVM-redegørelse
m.v. vedrørende en eventuel omfartsvej ved Nr. Bjert.
På fællesmødet den 5. marts 2019 mellem Økonomiudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget
blev det i forbindelse med behandling af sagen omkring byudviklingspotentialer i Kolding nord
bl.a. besluttet, at der arbejdes videre med at kortlægge behovet for infrastrukturudbygninger i
den nordlige del af Kolding – herunder i sammenhæng med planerne om en omfartsvej nord
om Nr. Bjert og de infrastrukturudbygninger, der er forudsat ved den langsigtede udvikling af
Kolding Havn. Dette er en betydelig projektudvidelse og kan ikke afholdes indenfor den afsatte
økonomi.
Byrådet besluttede derfor, at der skal udarbejdes et ændringsforslag til budget 2020 på
restfinansiering.
Baggrunden for at se på infrastrukturudbygningen i området er, at udbygningsmulighederne
inden for eksisterende arealudlæg er ved at være udtømte, og interessen fra investorer for at
udvikle i området er stor.
Byudviklingen kræver, at der anlægges nye veje, og i den forbindelse er der behov for at se på
forskellige alternativer til linjeføringen for omfartsvejen nord om Nr. Bjert. Der vil derfor i
forbindelse med en VVM-redegørelse først ske en planmæssig og politisk afklaring af, hvilken
linjeføring, der vil understøtte en kommende byudvikling i Kolding NØ bedst.
Udover den oprindeligt skitserede linjeføring for en omfartsvej nord om Nr. Bjert, vil følgende
linjeføringer også være relevante at vurdere nærmere:
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Videreførelse af omfartsvejen på ny bro over jernbanen og omtrent stik vest ud til
Fynsvej nord for det eksisterende kryds ved Nr. Bjertvej
Videreførelse af omfartsvejen på ny bro over jernbanen og herfra mod nordvest op til
det eksisterende tilslutningsanlæg ved Kolding Ø.

Principplaceringer for de beskrevne linjeføringer fremgår af nedenstående kort:

For alle linjeføringer skal de afledte konsekvenser for de omkringliggende vejnet ligeledes
belyses, da der med de forøgede trafikmængder kan forventes kapacitetsmæssige
udfordringer, f.eks. i de eksisterende kryds på Fynsvej.
Dette arbejde vurderes at koste ca. 475.000 kr.
Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål kan ske til):
Navn:
Tlf.nr.
E-mail:

Martin Pape
7979 1440
mrap@kolding.dk

