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Beløbs- og personalemæssige oplysninger:
2020
Beløb i hele 1.000 kr.

2021

Nettorådighedsbeløb
20.200
Nettodrift
0
- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt.

2022
0
60

2023
0
60

0
60

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:
I Stepping/Anderup-området er der i Råstofplanen udlagt områder til råstofindvinding. Der har
været gravet i området i en årrække, og i løbet af kort tid giver Regionen tilladelse til
yderligere råstofgrave i området. Det betyder, at den tunge trafik i området bliver væsentligt
forøget, og det vil medføre et øget slid på de offentlige veje i området.
Kolding Kommune har i henhold til lov om offentlige veje pligt til at holde de offentlige veje i
den stand, som færdslens art og omfang kræver.
De offentlige veje i området er anlagt i en bredde af ca. 4-5 meter, hvilket betyder, at to
køretøjer har vanskeligt ved at passere hinanden, med mindre der køres i rabatarealerne. De
veje, der skal benyttes i forbindelse med kørsel til og fra råstofområderne bør derfor
sideudvides, så vejene bliver bedre egent til at afvikle den tunge trafik.
Vejene der foreslås udvidet til 6 m kørebane er følgende:
Møllevej (vist med blå streg på figur): Sideudvidelse og opgradering til asfaltvej til 6 m i
vejens længde på 465 m.



Anlægsoverslag: 4.100.000 kr.
Drift: 7.000 kr./år.

Langforte (vist med rød streg på figuren): Sideudvidelse til 6 m på en strækning på 0,9 km.



Anlægsoverslag: 3.900.000 kr.
Drift: 19.000 kr./år.

Ændringsforslag
Anderup Skovvej (vist med grøn streg på figuren): Sideudvidelse til 6 m på en strækning på
2,9 km.



Anlægsoverslag: 12.200.000 kr.
Drift: 33.000 kr./år.
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