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Beskrivelse:

I forbindelse med en omdannelse af boligområderne ved Skovvangen og Skovvejen, planlæg-
ges de trafikale forhold ændret.

I den strategiske udviklingsplan peges på en række initiativer, som vil kræve en kommunal 
medfinansiering i forhold til infrastruktur.

I forhold til infrastruktur er det visionen, at det lukkede boligområde åbnes op med et nyt net-
værk af veje og stier, der binder det store boligområde sammen med den omkringliggende by 
og skaber nye udviklingsmuligheder inde i boligområdet. Områdets fremtidige infrastruktur in-



debærer koblinger til det omkringliggende vej- og stinet, hvilke afleder nogle kommunale inve-
steringer. I hovedtræk handler det om

Veje

Målet med at lave et nyt netværk af veje er at skabe nye sammenhænge mellem Skovvej-
en/Skovparken og den omkringliggende by, at bruge infrastrukturen til at opdele det store bo-
ligområde i mindre og mere overskuelige enheder, som kan udvikles med fokus på at skabe 
større forskellighed i det eller meget monotone boligområde, og ikke mindst at åbne op for nye 
byudviklingsmuligheder, som kan tilføre fx nye boligtyper uden at fjerne eksisterende blokke.

Målet er derudover at bruge infrastrukturen til at øge boligområdets attraktivitet ift. private in-
vesteringer. Det skal i første omgang ske gennem en klarere struktur mellem de almene boli-
ger og nye byudviklingsområder. For at give maksimale handlemuligheder, for såvel de to boli-
gorganisationer som evt. andre aktører, kan infrastrukturen netop etableres uafhængigt af 
bygningsmassen. Det nye netværk af veje introducerer et nyt hierarki i de offentlige rum i det 
store boligområde, der skal medvirke til, at boligområdet opleves sammenhængende med den 
omkringliggende by, så man
kan bevæge sig på tværs af området. Trafikhastigheden i det nye netværk er lav, og gaderne 
skal fysisk indrettes på de bløde trafikanters betingelser.

Der vil i forholde til ovenstående være kommunale medinvesteringer i forhold til:
1. Bidrag til nye hovedgade
2. Koblinger i forbindelse med en ny hovedgade, 
3. Opgradering af tilslutninger til Lærkevej



Stier

Sammenhængende forbindelser for de bløde trafikanter øger mulighederne for at bruge ude-
rum og bidrager til mere liv og tryghed i boligområdet. Samtidig med at forbindelserne giver 
beboerne bedre adgang til aktiviteter og job på afstand af boligområdet, er forbindelserne også 
i en større grad være med til at skabe kontakt mellem beboere fra boligområdet og byen om-
kring. Målet er at gøre en bevægelse gennem området til en naturlig del af hverdagen. Hvis 
flere mennesker bevæger sig igennem området, kan det være med til at øge oplevelsen af 
tryghed blandt beboerne. Samtidig kan det bidrage til at nedbryde fordomme om området. 

Oplevelsen af trygheden i området øges ved at åbne op for boligområdet med et bredere ho-
vedstisystem, i sammenhæng med en række destinationer, som mange vil have en anledning 
til at besøge i hverdagen. Hovedstien er del af en større bymæssig forbindelse, der gør det let 
for beboere i det nordlige Kolding at komme til aktiviteter og destinationer i Kolding bymidte, 
og som gør det let for studerende at bevæge sig mellem ungdomsboliger og uddannelsesinsti-
tutioner i syd og nord.

Hovedstien forbindes med det omkringliggende stinet, og passagen gennem tunneller opgrade-
res, så det er trygt at færdes der. Omkring hovedstien etableres nye bygninger med åbne eller 
aktive facader mod stien i stedet for de blinde facader og gavle, der i dag gør den til et utrygt 
sted at færdes.

Der vil i forholde til ovenstående være kommunale medinvesteringer i forhold til:



1. Opgradering af den hovedstiforbindelse, herunder der løber gennem området og kobler 
sig på de tilstødende områder. 

Det er endnu ikke konkretiseret hvad de omtalte kommunale udgifter til nye anlæg og tilslut-
ninger beløber sig til, men det er estimeret til et omfang svarende til 23.000.000 kr.

Fra 2025 stiger afledt drift til 576.000 kr.


