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Kolding kommune udvikler sig
Der er en optimisme i hele Kolding

Ny byudvikling stiller krav til fremkomme-

kommune, der bygger på reelle fakta

lighed, og de gode idéer kræver veltænkt

og derfor er særdeles holdbar. Mange

planlægning for at lykkes. Når vi ser på

flytter netop til Kolding, fordi de her kan

potentielle nye boligområder bl.a. i Kol-

uddanne sig og finde et attraktivt job. De

ding Nordøst, skal byudvikling og byfor-

seneste ti år er der bygget over 2.000 nye

tætning tænkes sammen med trafikafvik-

boliger i Kolding kommune, og de næste

ling og forbedringer af ringsvejssystemets

fem år skal der skaffes boliger til næsten

kapacitet.

3.000 flere indbyggere, viser analyser.
Investorer står klar til at bygge boliger helt

Kolding kommunes udvikling er og vil

inde i bymidten og også i det øvrige af

blive præget af Cirkulær Økonomi. Marina

vores kommune.

City er godt på vej som eksempelområde.

Samtidig med at private investorer ser
med stor optimisme på Kolding by, har

Koldings central placering har altid væ-

byrådet sat gang i et større arbejde med

ret et stort plus for erhvervslivet, og har

at få kortlagt og sat skub i bosætnings-

tiltrukket mange virksomheder. En vel-

områder i hele kommunen. Byggemulig-

fungerende og fremtidssikret infrastruk-

hederne skal være til stede i hele kommu-

tur, adgang til kvalificeret arbejdskraft

nen, og en række lokalområder vil blive

samt et varieret og fleksibelt udbud af

udvidet betragteligt.

erhvervsarealer er nogle af de vigtigste
rammebetingelser for virksomhedernes

Vi er i gang med en transformation af Kol-

konkurrenceevne og for fremtidig vækst

ding by – herunder omdannelser i byen

og udvikling.

ned mod åen, campusområdet og langsigtet udvikling af havneområdet. Hvor vi
de seneste år markant har øget antallet af
ungdomsboliger, skal vi se på et varieret

Jørn Pedersen

boligudbud og mangfoldige bomiljøer.

Borgmester
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FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
De 17 verdensmål er defineret på globalt plan, men kan også relateres i forhold til et nationalt og lokalt niveau. I udarbejdelsen af planstrategien, der sætter rammerne for kommunens fysiske udvikling,
er verdensmål 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund, helt central.
Visionen, Sammen designer vi livet, er et overordnet pejlemærke,
der sætter fokus på samskabelse, som er en vigtig forudsætning for
realisering af ambitionerne i planstrategien. Det hænger tæt sammen med verdensmål 17 om partnerskaber for handling. Kolding
Kommunes strategiske satsning på cirkulær økonomi vil medføre et
forandret syn på ressourcer og knytter sig naturligt til verdensmål 12
om ansvarligt forbrug og produktion. Planstrategiens hovedtemaer:
Bydesign, Byudvikling, Gode bomiljøer, Landskab og natur samt Erhverv og viden er relevante i forhold til verdensmål 3, 8, 9, 11, 13, 15.
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Indledning
Byrådet skal inden udgangen af den før-

det”. Disse to strategier udgør tilsammen

munen, end der kører ud af kommunen.

ste halvdel af en valgperiode offentliggøre

kommunens planstrategi, og begge

Kolding er en del af Trekantområdet, som

en strategi for kommuneplanlægningen.

peger dermed blandt andet ind i den ef-

er en funktionel byregion hvad angår

Strategien skal indeholde oplysninger om

terfølgende revision af kommunens kom-

arbejdsmarkedet og med knap 500.000

den planlægning, der er sket efter den

muneplan, der består af en fælles del for

arbejdspladser inden for 60 minutters

seneste revision af kommuneplanen samt

Trekantområdets syv kommuner, og en

transport i bil fra Kolding, er der adgang

om byrådets vurdering af og strategi for

lokal del for Kolding kommune.

til et af landets største jobmarkeder. Kolding markerer sig som ét af vækstområ-

udviklingen. Desuden skal den indeholde
byrådets beslutning om omfanget af en

Det fælles samarbejde mellem Tre-

kommende revision.

kantområdets kommuner afspejler i stor

derne i det østjyske bybånd.

udstrækning de forudsætninger og kva-

Design er et gennemgående tema i byens

Formålet med en planstrategi er således

liteter, som Trekantområdets kommuner

og områdets udvikling. Fra den gennem-

at sikre, at det lokale planlægningsarbej-

har til fælles. I vid udstrækning fungerer

designede idealby Christiansfeld, over

de sker efter bevidst valgte visioner og

området som en funktionel byregion,

stolte håndværkstraditioner dér og i Ge-

mål.

hvilket er særligt udpræget hvad angår

org Jensen Damask, til landets ene af to

arbejdsmarked og erhvervsliv, men også

designskoler på universitetsniveau. Med

Byrådet fastsætter en frist på mindst otte

i forhold til turistdestination samt kultur-,

baggrund i kommunens vision og det

uger for fremsættelse af bemærkninger

idræts- og friluftsoplevelser.

stærke partnerskab mellem uddannelser,
erhvervsliv og institutioner er Kolding

til den offentliggjorte strategi. Herefter
skal byrådet tage stilling til de indkomne

Kolding kommune – en attraktiv del

i kraft af medlemskabet af UNESCO’s

bemærkninger og offentliggøre eventuelle

af noget større

prestigefyldte netværk ”Creative Cities”,

ændringer i planstrategien.

Kolding kommune er - målt på indbyg-

defineret som et designcentrum med in-

gertal - landets 11. største kommune og

ternational rækkevidde – som den eneste

Vision og planstrategi

med sine rundt regnet 60.000 indbyggere

by i Danmark og hele Skandinavien.

Byrådets vision ”Sammen designer vi

indtager Kolding by 7. pladsen på rangli-

livet” er overliggeren for Planstrategi 2019

sten over de største danske byer.

De stolte traditioner for at skabe udvikling
i samarbejder på tværs af erhvervsliv,

for Kolding Kommune. I denne planstrategi omsættes den retning, som visionen

Der kommer stadig flere indbyggere til

offentlige institutioner og ildsjæle er et

udstikker, og i planstrategiens temaer,

området, hvad enten det er med bag-

stærkt fundament for, at kommunen kan

mål og handlinger oversættes visionen i

grund i uddannelsesudbuddet, omfanget

etablere sig inden for Cirkulær Økonomi.

kombination med fagudvalgenes politik-

af jobmuligheder eller andre bosætnings-

Der skal bygges videre på arven fra tid-

ker og de respektive fokusområder, ind i

kvaliteter som fx stort boligudbud, en

ligere årtiers indsats omkring byøkologi,

en kontekst af byudvikling og kommune-

mangfoldighed af oplevelser eller lysten til

bæredygtighed, energioptimering og

planlægning.

at stifte familie og nyde godt af områdets

kredsløbstænkning i ressourceforbrug.

skole- og dagtilbud. I løbet af de seneste

I de kommende år vil vi se områdets

På den måde uddrager planstrategien

6 år er der bygget knap 1.700 nye boliger

styrkeposition blive underbygget yderli-

de strategiske og fysiske indsatser, som

i Kolding kommune og ombygget og ud-

gere i samspil mellem lokale innovatører

kommunen igangsætter i løbet af den

videt veje for ca. 200 mio. kr.

inden for design og virksomheder med
unik viden inden for genanvendelse og

kommende planperiode, for at nå de fælDertil kommer, at kommunen med mere

affaldshåndtering. Kolding Kommune vil

end 50.000 arbejdspladser markerer sig

sammen med andre offentlige og halvof-

Planstrategi 2019 for Kolding Kommune

som et attraktivt lokaliseringsområde,

fentlige aktører komme til at fungere som

skal ses i sammenhæng med ”Strategi

hvilket også indebærer, at der samlet set

katalysatorer for en bæredygtig udvikling.

for Vækst og Attraktivitet i Trekantområ-

er flere pendlere, der kører ind i kom-

les mål.
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Øverst til venstre:
IBC Innovationsfabrikken.
Øverst til højre:
Nyt og gammelt, Koldinghus.
Nederst til højre:
Terrasse på SDU Campus Kolding.
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Bydesign

- gode rammer for livet
Gennem planlægning skal vi sikre en

del, transport- og logistik, uddannelse,

udviklingen. Vi skal tidligt kunne spotte

hensigtsmæssig udvikling, hvor velfunge-

kulturproduktion, design, udvikling og

steder med potentiale for ny udvikling

rende og gode bomiljøer med optimale

iværksætteri.

og være opmærksomme på, hvor der er
sammenfald af udviklingsinteresser.

mobilitetsforhold og nem adgang til
rekreative og sunde omgivelser er med

Den gode beliggenhed i det store motor-

til at tegne oplevelsen af en attraktiv bo-

vejskryds i Trekantområdet har gennem

Kommunens rolle i forhold til omdannel-

sætningskommune. Vi har desuden et

tiden betydet, at erhvervsudviklingen i

ser og transformationer i den eksiste-

ansvar for at forvalte jordens ressourcer

stort omfang er sket på arealer nord for

rende by varierer. I nogle tilfælde kan vi

bedst muligt, hvilket gælder såvel areal-

Kolding by langs og omkring motorvejen.

inspirere og facilitere udviklingsdialoger,

forvaltning (byzone, dyrkningsareal, veje,

Flere virksomheder er flyttet ud fra oprin-

i andre sammenhænge er kommunens

natur mv.), som drikkevand, vandløb og

delige placeringer langs byens historiske

indsats domineret af myndighedsbe-

biologisk mangfoldighed.

indfaldsveje.

handling. Er der tale om kommunalt ejede

Byernes mange kvaliteter og muligheder

Koldings størrelse gør, at byen har en

en aktiv part i omdannelsen, hvilket også

skal blandt andet styrkes gennem sats-

række tilbud og faciliteter, som efter-

kan være incitament for kommunen til op-

ningen på design. Fysisk handler design

spørges i forbindelse med bosætning

køb af ejendomme med særlig strategisk

om, at vi i forbindelse med planlægningen

– uddannelse, jobmuligheder, byliv, kultur

betydning til understøttelse af et større

tænker i kvalitet og helhed. Der skal læg-

og nærhed til service. Planlægning og

områdes transformation. Andre gange ta-

ges vægt på udvikling af byområder og

byudvikling handler langt hen ad vejen

ger grundejere, investorer eller udviklere

byrum, der synligt og varigt understøtter

om transformation af de eksisterende

initiativet. I alle tilfælde vil der være behov

kommunens designbrand.

byområder. Kommunens satsning på flere

for en tæt dialog for at afdække og skabe

boliger, flere uddannelsesinstitutioner og

de bedste løsninger på sigt.

ejendomme kan kommunen selv være

Med bydesign ønsker vi overordnet set

flere kontorbyggerier i bymidten indebæ-

at designe mulighederne for at skabe et

rer langt hen ad vejen en transformation

Der er områder og steder i byområderne,

godt liv i rammerne af det byggede miljø.

af Kolding bymidte. For at skabe den

hvor der i de nærmeste år særligt vil op-

Vi skal sikre et gennemtænkt og velbelyst

nødvendige plads til nye funktioner vil det

stå interesse for at omdanne, fortætte og

grundlag for byudviklingen. I den forbin-

blive nødvendigt med omdannelse og

tilføre nye byfunktioner. De væsentligste

delse vil der være særlige forhold, der

fornyelse af den eksisterende bygnings-

potentialer for fortætning og omdannelse

optager Kolding Kommune som myndig-

masse. Der skal tages hånd om de affød-

ligger dels i den centrale del af Kolding

hed og udvikler, og som er baggrunden

te konsekvenser, således at der sikres en

by, dels langs byens indfaldsveje. Kom-

for nogle af de indsatser, som byrådet

helhedsorienteret planlægning.

munen har i den sammenhæng fokus
på at sikre, at områderne får den bedste

prioriterer og ønsker skal igangsættes.
Byområder skifter karakter

sammenhæng med omgivelserne og re-

Transformationen af Kolding by

Erhvervslivet er under forandring og loka-

sten af byen.

Kolding har som område og som by

liseringsbehovene er ændret. Nye trends

undergået en stor udvikling over for-

og tendenser præger og udvikler vores

Der vil blive sat fokus på udvikling og

skellige epoker – fra kongens magt og

byer, lokalsamfund og den måde vi lever

omdannelse af den øst-vestgående akse

tilstedeværelse i byen til industriperioden

på. Den fysiske planlægning skal sikre

omkring Kolding Å og de kvaliteter, der

med udvikling af jernbane og havne, og

fleksibilitet i forhold til disse forandringer,

knytter sig til åen som den gennemgå-

til nu, hvor området er centrum for han-

og kommunen skal være på forkant med

ende rekreative forbindelse. Her kan
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der skabes nye attraktive og fortættede

på forskellig vis understøtter bylivet og

byområder omkring åens forløb gennem

bidrager med urbane kvaliteter.

Det indgår i den politiske aftale, at der
skal udarbejdes en overordnet plan for,

Kolding by. Dette vil kunne bruges som
løftestang til yderligere fortætning af den

Hvor handelsgaderne i bymidten hidtil var

hvordan de politiske intentioner kan om-

centrale del af byen. Endvidere er der

det centrale omdrejningspunkt for byliv

sættes i konkret planlægning. Herunder

grundlag for en udvikling af arealerne

og bymidtens aktiviteter, har bl.a. udvik-

skal muligheden for en omlægning af

omkring indfaldsvejene ved Vejlevej og

ling af Design City og campusområdet

trafikken på vejstrækningen Østerbroga-

Haderslevvej/Vonsildvej med tilstødende

betydet at bylivet bliver fordelt over større

de/Jens Holms Vej belyses nærmere. På

bagland, hvor der over tid sker og er sket

områder. Med guidelines fra fokusområ-

sigt skal der skabes bedre sammenhæng

en ændret anvendelse i forhold til tidligere

derne i ”Helhedsplan for bymidten” vil vi

mellem Inderhavnen og Kolding bymidte.

planlægning.

tilføre bymidten nye spændende og sup-

Nærområderne er i rivende udvikling med

plerende funktioner.

uddannelsesinstitutioner og nye store
virksomheder.

Generelt set handler det for kommunen
om, at vi skal have en finger på pulsen

En transformation af Kolding vil bl.a. bety-

og være opmærksomme på de steder i

de et betydeligt pres på byen trafikalt og i

Som led i den politiske aftale skal det

byen, hvor der er en stigende interesse

forhold til parkeringsfaciliteterne. Det skal

belyses, hvilke muligheder der er for at

for andre aktiviteter end de eksisterende.

sikres, at der i forbindelse med udvikling

udvikle erhvervsområder i Vamdrup som

Endvidere skal vi have fokus på områder,

af byen etableres det nødvendige areal

en ”tørhavn”, hvor flere områder er til-

hvor der systematisk sker en kraftig ned-

til parkering – eventuelt koncentreret i

koblet jernbanenettet med mulighed for

gang i de bymæssige aktiviteter.

p-huse i tilknytning til de trafikale knu-

skinnebåret godstransport og omlastning

depunkter. Dette vil særligt blive aktuelt

mellem jernbane og lastbil. Måske vil flere

Bylivet skal understøttes

i forbindelse med udvikling af arealerne

af de virksomheder, der i dag anvender

I Kolding kommune er storcentret den

langs Kolding Å, hvor en stor del af byens

havnefaciliteterne til omlastning af gods-

store motor i forhold til at generere en

parkeringsarealer findes i dag.

varer, kunne drage nytte af eksisterende
og eventuelt fremtidige faciliteter i Vam-

handelsomsætning svarende til langt

drup.

udover kommunens grænser. Med plan-

En langsigtet plan for Kolding Havn

lægning for en udvidelse af aflastnings-

I efteråret 2018 indgik Kolding Byråd en

området må det forventes, at bymidten

bred politisk aftale om erhvervshavnens

I forbindelse med udvikling og omdan-

afgiver stadig større andel af en samlet

fremtid. Aftalen indebærer at erhvervs-

nelse af havneområderne vil der blive

omsætning, som generelt vokser. Sam-

havnen på længere sigt skal omdannes,

gennemført en inddragende proces, hvor

tidig er der et generelt ønske om, at

dog med det tidsperspektiv at eksiste-

borgere og virksomheder og andre inte-

bymidten bevarer sin puls, men i stadig

rende virksomheder i erhvervshavnen kan

ressenter vil blive involveret i udvikling af

højere grad med oplevelser, restauranter,

forlænge sine kontrakter under vilkår af,

området.

liberale erhverv og andre funktioner, der

at de senest udløber i 2043.

Mål
Vi vil:
•

Skabe levende bymidter, der har velfungerende og gennemtænkte rammer med spændende indhold og puls.

•

Skabe grobund for byliv og styrke Kolding som studieby gennem kultur,
midlertidige indretninger, events m.m.

•

Fremme bymiljøernes forskellige kvaliteter og særpræg gennem design
i respekt for byernes historie.

•

Udvikle nye funktioner og sammenhænge i den eksisterende by med
helhedsplan for Kolding bymidte og de indeholdte fokusområder som
guidelines.

•

Omdanne og transformere områder via partnerskaber, hvor kommunen
får en afvejet og tilpasset rolle i de forskellige projekter.

Bydesign - gode rammer for livet // Planstrategi 2019

Kultur, byliv og ildsjæle

fællesskabet i området.

Kultur skaber attraktivt ungdomsliv og

Kommunen vil understøtte

gør det attraktivt at blive i kommunen, når

de lokale initiativer med de

man vokser op, at flytte hertil som stude-

virkemidler og den faglige

rende og at blive boende også efter ud-

ekspertise der er til rådig-

dannelse. Vi vil styrke Koldings position

hed inden for kommunens

som studieby og sikre unge adgang til et

forskellige indsatsområder.

mangfoldigt kulturliv - både som brugere
og som aktivt udøvende.

Den cirkulære kommune

Kultur er med til at skabe fælles oplevel-

Kolding Kommune vil

ser og fællesskaber, kultur bidrager til at

satse på fortætning og

skabe byens mødesteder. Folk sætter

genanvendelse af den ek-

hinanden stævne for at nyde samme

sisterende by, blandt andet

kulturelle oplevelse, eller for at diskutere

for at skabe endnu bedre

og udveksle holdninger til kunst og sam-

grundlag for byliv, og for at

fundsforhold. Kulturelle aktiviteter og mid-

matche efterspørgsel på

lertidige forvandlinger af forskellige byrum

centralt beliggende bybo-

kan være med til at teste og fremkalde

liger. Cirkulær økonomi vil være et vigtigt

tilgængelighed med fordel kunne pla-

debat om byens udvikling. Kulturproduk-

samfundstema de næste mange år, og i

ceres i et eksisterende byområde, hvor

tion og fælles kulturelle oplevelser kan

Marina City arbejdes der på at gøre ste-

afstanden til kollektiv transport og andre

være med til at dyrke eller skabe identitet.

det til et inspirerende eksempelområde

byfunktioner er relativ kort.

lige fra byggeri, transport og energi til
Mennesker bruger byen på forskellige

marinaanlæg og brugernes daglige ad-

Omdannelse af et område er ofte lig med

måder og har forskellige ønsker og behov

færd.

fortætning af området til boligformål, nye
byfunktioner, handel, eller trafik, og der

i forhold til byens funktioner og tilbud. Der
skal være plads til mangfoldighed i bylivet

Omdannelse af områder i eksisterende by

skal det altid afvejes i forhold til påvirknin-

og mulighed for alle mennesker til at del-

kan bidrage til, at der ikke sker en unød-

ger og mulige, nødvendige aflastninger

tage i og bidrage til at skabe byliv i både

vendig udvidelse af bygrænsen ud i det

i det øvrige nærområde. I den cirkulære

hovedby, centerby, lokalby og landsby.

åbne land. Er der mulighed for at placere

kommune er genanvendelse af byens

Derfor skal der være fokus på bedre til-

en byfunktion i eksisterende by ved om-

arealer en væsentlig indsats. Dertil kom-

gængelighed, på at skabe aktiviteter og

dannelse af et nedslidt og delvist rømmet

mer at der i øvrigt kan tænkes i kreds-

skabe rum til aktivitet.

område, bør dette foretrækkes fremfor

løbstænkning i anlæg og byggeri, og

at bruge af ”jomfruelig” landbrugsjord til

hvor den forretningsmæssige vinkel på at

Ildsjæle kan være med til at fremme loka-

udvikling af ”bar marks-projekter”. Ofte

fremme en bæredygtig udvikling er vigtig,

le identiteter og særlige kvaliteter i bydele

vil byfunktioner med høj grad af offentlig

for at vi kan forfølge de opstillede mål.

og lokalsamfund. Dette kan bl.a. ske med
afsæt i det lokale engagement og de lo-

Handlinger

kale fællesskaber, der ofte tager afsæt i
fælles oplevelser og samvær i hverdagen
eller som tilbagevendende fælles arran-

•

gementer og lokale events. Hvad enten

Med afsæt i de lokale initiativer og engagement skal samarbejdet med
landsbyer og andre lokalsamfund fortsættes og styrkes for at udvikle

der er tale om bydele eller mindre lokal-

de lokale rammer for fællesskaber og sammenhængskraft.

samfund har det frivillige engagement og

•

Der skal udvikles en strategi for Kolding Havns fremtid.

den lokale virkelyst stor indflydelse på et

•

Der skal udvikles en strategi for cirkulær økonomi.

områdes udvikling, sammenholdet og

•

Med Marina City som eksempelprojekt skal der udvikles metoder og
guidelines for fremtidige projekter inden for cirkulær kommune i bygge- og anlægssektoren.
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N

Dalby

Vonsild

Signaturforklaring
Boliger - åben-lav og tæt-lav, 1-2 etager
Boliger - samlede bebyggelser, 1-5 etager
Centerområde
Oﬀ. Formål
Oﬀ. Formål / Boliger
Stiforbindelser
Nyt grønt område (skov)
Eks. Skov
Grøn korridor / Landskabsstrøg Eks.
Byområder generelt
Landskabskilen
Regnvandssøer til veje og boliger

Strukturplan Dalby Vonsild
1.001 Areal anvendelse
A081558-10, COWI - 2017.11.23
0 0,1 km

0,25 km

0,5 km

Strukturplan
Tilretning 2018
(Skitse)
1 km

Øverst til venstre:
Smukt bindingsværkshus i landsbyen Hjarup
Nederst til venstre:

Kolding

Revideret strukturplan for Dalby - Vonsild
Øverst til højre:
Almene boliger i Fyrværkeriparken i Seest.

Lunderskov

Nederst til højre:
Kolding er kommunens største by, mens de tre
centerbyer Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld

Vamdrup

udgør mere lokale knudepunkter. Sammen med de
øvrige mindre byer og landsbyer har kommunen et
bredt udbud af forskellige bosætningskvaliteter og

Christiansfeld

gode beliggenheder i forhold til et større opland. På
kortet er vist Kolding, centerbyerne, lokalbyer (byzonelandsbyer) og landsbyer afgrænset med kommu-

Lokalby

neplanramme (landzonelandsbyer).

Landsby

Byudvikling - byroller og mobilitet // Planstrategi 2019

Byudvikling

- byroller og mobilitet
Flere store udviklingsprojekter skal i

I Kolding kommune er der stor rumme-

på grund af byernes attraktive beliggen-

de kommende år sikre en helhedsori-

lighed i de eksisterende arealudlæg til

hed i forhold til et større arbejdsopland.

enteret udvikling af særligt Kolding by.

byudvikling både til boliger og erhverv. I

I den kommende kommuneplanlægning

Gode boliger og attraktive erhverv skal

udgangspunktet fastholdes kommune-

vil der blive vurderet på muligheder for

sammentænkes med den eksisterende

planens rummelighed, men mulighederne

at realisere de allerede udlagte byudvik-

bys kvaliteter og rekreative muligheder.

for udlæg af nye arealer skal vurderes

lingsarealer i tilknytning til kommunens

Samlet skal de mange initiativer bidrage

nærmere med udgangspunkt i et forven-

centerbyer og lokalbyer. Der vil være

til at fremtidssikre væksten i hele Kolding

tet behov over en 12 årig planperiode.

fokus på at prioritere udbygning af de

kommune.

Der skal kunne redegøres fyldestgørende

byer, hvor bosætning understøttes af god

for behovet for nye udlæg. Alternativt kan

adgang til offentlig velfærdsforsyning som

Udviklingen sker med Kolding by som

der udlægges nye arealer ved en omfor-

skole, dagtilbud, fritidsfaciliteter samt

omdrejningspunkt og motor, men det

deling af allerede udlagte, men endnu

dagligvareforsyning og kollektiv trafik.

sker i et samspil med kommunens øvri-

ikke udnyttede, byudviklingsarealer. Ved

ge byer. Byroller og de forskellige lokale

omfordeling udtages arealer andre steder

Kommunen vil generelt arbejde for en

kvaliteter og forskelligheder har stor be-

i kommunen i et omfang, der svarer til

bæredygtig udvikling, der understøtter

tydning for udbud og efterspørgsel inden

nyudlægget.

bæredygtig transport, udnytter eksisterende offentlige investeringer og fortsat

for bosætning og erhvervsudvikling. Virksomheders lokaliseringsparametre, udvi-

Det vil blive aktuelt at revurdere de eksi-

tilbyder en pallette af forskellige bosæt-

delsesbehov og værdikæder er forskel-

sterende byudviklingsområders placering

ningsmuligheder i respekt for forskellige

lige, hvilket kan matches med forskellige

med henblik på eventuel omfordeling.

ønsker til rammer for hverdagslivet.

profiler indenfor erhvervsområderne.

I vurderingen skal der i forhold til behovsanalysen skeles til de seneste års

Potentielle nye boligudlæg

Byudvikling og rummelighed

byggerier - særligt omkring Kolding by og

De seneste par årtiers store byudvik-

For at kunne fastholde og tiltrække

enkelte af lokalbyerne. Det vil endvidere

lingsområder i tilknytning til Kolding har

virksomheder og borgere skal Kolding

være relevant at tage stilling til de arealer,

orienteret sig omkring Drejens og Nr.

kommune kunne tilbyde varierede er-

der er udlagt som perspektivområder

Bjert i nord og Dalby og Vonsild i syd. Ud-

hvervs- og bosætningsmuligheder – sær-

med angivelse af en fremtidig udviklings-

bygningen af områderne i den nordøst-

ligt i Kolding og centerbyerne Vamdrup,

retning.

lige del af Koldings byområde er ved at
være udtømt, men der er fortsat et stort

Lunderskov og Christiansfeld. Byudvikling og byggemodning gennemføres både

De sammenhængende byer

udbygningspotentiale i Koldings sydlige

i kommunalt og privat regi, men hvor

Byvækst skal ske i tilknytning til den eksi-

byområder.

private bygherrer og investorer har særlig

sterende by efter udviklingsprincippet ”in-

interesse for Kolding by, vil den kommu-

defra og ud”. Den øgede mængde trafik,

Byggegrunde med god tilgængelighed til

nale byggemodning have et særligt fokus

antal beboere, afledte behov for offentlig

det overordnede vejnet er eftertragtede. I

på de mindre byer, for at sikre et bredt

velfærdsforsyning som f.eks. skole- og

forbindelse med den nye ringsvejsforbin-

bosætningsudbud.

dagtilbud m.v. skal ses i sammenhæng

delse syd om Kolding overvejes en om-

med kapaciteten i det nære opland. Det-

fordeling af arealudlæg som en justering

Der er de seneste år kommet gang i

te kan danne grundlag for omdannelse

og tilpasning i forhold til de uudnyttede

byggeriet og konjunkturerne er positive

og udvikling i byens randområder - hvor

boligudlæg syd for Dalby og Vonsild.

efter en længere periode med stagnation

bydele og kvarterer skaber sammen-

Hensigten er at udnytte potentialerne

i forbindelse med finanskrisen i slutningen

hæng og forbinder eksisterende by med

bedre og afrunde byen på en mere hen-

af 00’erne.

nybyggede byområder. Der er efterspørg-

sigtsmæssig måde. Som en del af det

sel på boliger i flere af kommunens byer

arbejde skal afvejes hensyn til ringvejens
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Egtved

Smidstrup
Pjedsted
Bredstrup

Ågård
Viuf

linjeføring, samt stikveje til og fra den nye

Almind

Vester Nebel

ringvej og det samlede vejnet i området.Jordrup

Fredericia

Kommunen er endvidere gået i gang med

Taulov

at vurdere mulige byudviklingspotentialer
Gesten
i den nordøstlige
del af Kolding. I den

kommende kommuneplanlægning vil

Skærbæk

mulighederne for boligudbygning i nye
bydele nordøst for byen således blive

Kolding

undersøgt nærmere. Der vil i den forbindelse være tale om
en langsigtet ogLunderskov
etaStore Andst
pevis byudvikling med mulige arealudlæg
allerede i den førstkommende revision.
Som en del af en etapevis byudvikling

Skanderup

Sønder Bjert

vil blive undersøgt mulighed for at understøtte fremkommelighed i og adgang

Sønder Stenderup

Hjarup

til og fra eksisterende og fremtidige byområder i den nordøstlige del af Kolding
Vamdrup

ved en tilpasning og eventuel udbygning

Kort - muligheder for større boligudbygning omkring Kolding by

af vejkapacitet. Herunder skal afdækkes
mulighed og behov for aflastning af eksi-

Flere arealer Ødis
er beliggende inden for kyst-

til, at forskellige socialgrupper og dele af

sterende veje.

nærhedszonen, hvor der gælder særlige

samfundet mødes og får indsigt i sam-

Sjølund

bestemmelser for udvikling. Se nærmere

fundets og livets forskellige ståsteder.

Flere forhold skal afvejes nærmere i for-

under kapitlet ”Kystnærhedszone - udvik-

Det er en vigtig prioritering
at skabe
Hejls

hold til den offentlige velfærdsservice- og

lingsområder i Kolding kommune”.

mangfoldige boligområder, hvad enten
der er tale om at udvikle nye områder

trafikale infrastruktur. Der skal arbejdes
ud fra en helhedsorienteret tilgang og

Mangfoldige boligområder

kommunen vil Jels
afsøge muligheder for en

Blandede boligområder med eksempelvis

udvikling, der kan ske i et stærkt partner-

forskellige ejerformer er en faktor, der kan

skab mellem kommunen og interessere-

være medvirkende til at skabe et varieret

de investorer.

og rigere byliv, foruden at det kan bidrage

eller
Christiansfeld

Fjelstrup

Sommersted

Mål

•

blik på bedre afvikling af trafikken til og fra Kolding by og aflastning af trafikken gennem byen.

Arbejde for en udvidelse af den sydlige marina
med ambitionen om at skabe en ny bymidte-

•

boligmarked, hvor udbuddet af attraktive og

oplevelser. Marina City skal tjene som pilotpro-

forskellige boligområder matcher efterspørgs-

tighed.

len.
•

Sikre at boligudbygning sker på et bæredygtigt

Sætte fokus på fremkommelighed, trafiksik-

grundlag og begrænse arealforbruget til bolig-

kerhed og cykelfremme, så udviklingen af den

udlæg ved at planlægge for fortætning inden
for eksisterende byområder.

kommunale infrastruktur kan ske på et sikkert
og bæredygtigt grundlag.
•

Skabe et sammenhængende og mangfoldigt

nær bydel, Marina City, med boliger, erhverv og
jekt inden for Cirkulær Økonomi og bæredyg•

Arbejde for en ny motorvejstilslutning ved
Vranderupvej / Hylkedalvej ved Seest med hen-

Vi vil:
•

der arbejdes for at udfordrede bolig-

områder kommer ind i en god udvikling.

•

Gøre Kolding bymidte til en vigtig hjørnesten i

Arbejde strategisk med byudvikling og mobi-

de kommende års planlægning for bynære boli-

litet i tæt kombination, således at der skabes

ger både til unge, familier og singler.

gode vilkår for videreudvikling af attraktive
bymiljøer.

Byudvikling - byroller og mobilitet // Planstrategi 2019

Med en strategisk tilgang og ved hjælp

vækst gennem en tilpasning og udbyg-

Trafikal aflastning af Kolding by

af velfærdsforsyning, sociale indsatser,

ning af infrastrukturen i kommunen.

Der er de seneste år gennemført forskellige tiltag i Kolding by i forhold til at forbed-

understøttelse af det gode naboskab og
nytænkning af forbindelser og infrastruk-

For at sikre Kolding bys attraktivitet for

re fremkommeligheden. Der har været ar-

tur, vil kommunen medvirke til udviklingen

borgere og erhvervsliv skal der arbejdes

bejdet med krydsreguleringer, intelligent

af velfungerende byområder.

strategisk med byudvikling og mobilitet

trafikstyring og nye vejanlæg. Et af de

i tæt kombination. Med byudvikling skal

igangværende større tiltag er Tøndervej /

Et liv – flere boliger

der følge midler til at udbygge eller opti-

Vestre Ringgade krydset, hvor der pågår

Hvor ejerboliger tidligere var en engangs-

mere vejnettet, så fremkommeligheden

analyse- og projekteringsarbejde med

investering og dannede rammen for hele

ikke forringes. Kolding Kommune har

henblik på ombygning af krydset. Krydset

livet, er der en klar tendens til, at boligen

afsat en infrastrukturpulje på 90 mio. kr.

er centralt i forhold til koblingen mellem

skiftes ud, så den passer til de skiftende

til at forbedre fremkommeligheden på

midtbyen, ringvejsforbindelsen og Tøn-

behov, hvad angår størrelse, beliggenhed

vejnettet.

dervej som én af byens store indfaldsveje.

til, at par flytter fra parcelhuskvartererne

Sammenholdt med det erklærede mål

Ifølge trafikprognoserne forventes trafik-

og ind til bymidternes kulturtilbud og

om at byfortætte og skabe en mere

ken generelt at stige yderligere. Motor-

nærhed til service, når børnene er flyttet

kompakt by, skal den overordnede tra-

vejstrafikken rundt om Kolding er tæt,

hjemmefra.

fikbetjening indtænkes i den fremtidige

hvilket også mærkes i særligt Kolding by

og økonomi. Der er ligeledes en tendens

bystruktur. Der skal satses på kvalitet,

når f.eks. der er uheld på motorvejsnettet.

For at kunne fastholde og tiltrække

da ankomsten til byen er en del af den

For bedre at kunne afvikle trafikken til og

borgere skal Kolding kommune kunne

samlede oplevelse ved at besøge Kolding

fra Kolding by arbejder Kolding Kommune

tilbyde en variation af boligtyper, som kan

by. Flere af de eksisterende parkeringsa-

med mulighederne for at etablere en ny

matche forskellige målgruppers behov.

realer i særligt Kolding bymidte forventes

motorvejstilslutning ved Vranderupvej /

Det skal være muligt at finde attraktive

i forbindelse med byudvikling omdannet

Hylkedalvej ved Seest. Det forventes at

bosætningsmuligheder i forskellige livsfa-

til byfunktioner. Der skal således findes

denne sjette motorvejstilslutning vil kunne

ser og -situationer. Der skal skabes bedre

alternative parkeringsløsninger. Parkering

sikre, at trafikken mellem byen og et stort

grundlag for cirkulation i den eksisterende

i kælder eller konstruktion vil muliggøre

opland sker mere smidigt. En mulig ny

boligmasse, og udbuddet af attraktive og

en mere kompakt by og bør placeres

motorvejstilslutning og krydsforbedringer

eksklusive boliger i Kolding bymidte skal

strategisk i forhold til fortætningsområder

i Kolding skal ses i sammenhæng med

øges. Boliger i forskellige størrelser, for-

og bymidte.

kommunens generelle indsatser og investeringer i ringvejssystemets kapacitet.

skellige prisklasser og ejerformer kan ligeledes gøre det attraktivt at bosætte sig
i kommunen samt bidrage til, at borgere
trods forskellige behov og muligheder i

Handlinger

livet - samt ændringer i familiekonstellationer- kan bibeholde kontakten til det
hjemmevante lokalområde.

•

Der skal udarbejdes en parkeringsanalyse og -strategi, der samtænker trafikmønster, byfunktioner og forventet, fremtidig byudvikling.

Fremkommelighed

•

Intet tyder på at vores livsstil forandrer sig
fremover, og kravet til høj mobilitet forven-

kan medvirke til bedre parkeringsforhold i Kolding bymidte.
•

tes at stige. Arbejdskraften bliver mere og

gårdspladsen og Inderhavnen.
•

rette arbejde. I Kolding er indfaldsvejene
stærkt trafikerede i myldretiden, og der

Der skal være fokus på udvikling og bedre sammenhænge i omdannelsen af Riberdyb / Holmsminde (Kolding ”Å”), området ved Bane-

mere specialiseret, så der pendles over
længere afstande for at kunne finde det

Der skal udarbejdes et nyt regelsæt for den kommunale p-fond, som

De nuværende by- og boligudlæg skal revurderes i forhold til rummelighed, efterspørgsel, værdier og behov.

•

Der skal udarbejdes en samlet kommunal udviklingsstrategi for de

dannes kø på flere af de overordnede

fysiske rammer for fritidsområdet, omfattende både udendørs- og

veje. Kolding Kommune ønsker at sikre

indendørsfaciliteter.

rammevilkårene for kommunens fortsatte
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FAKTA: Bomiljøer og menneskets behov
Behov for kontakt
Mennesker har behov for at få og opretholde kontakt til andre mennesker. Kontakt opstår mest naturligt, når mennesker er fælles om aktiviteter eller funktioner; f.eks. omkring skolen, ved fælles vedligehold af
udearealer eller bygninger, når der handles eller blot ved det tilfældige
møde på den fælles stiforbindelse, når hunden skal luftes.
Behov for isolation/at være alene
Mennesker har også behov for at kunne fravælge kontakt. Det kan
være en stor kvalitet, at der er steder nær boligen, hvor man kan opleve
at der er ”højere til himlen” eller hvor man ikke føler sig iagttaget, eller
føler sig forpligtet til kontakt med andre mennesker.

Behov for at opleve, behov for at udfolde sig og for at lege
Disse tre behov ligger tæt op ad hinanden i en overordnet planlægningsmæssig sammenhæng. Byen eller bomiljøet skal tilbyde muligheder for leg og forskellige oplevelser, fx ved at der færdes mange
forskellige mennesker og foregår forskellige aktiviteter. Særligt for
ældre kan en velplaceret bænk i et levende boligområde være en stor
kvalitet, men også for børnefamilien eller større børn er det en kvalitet,
at nærområdet giver mulighed for at lege, møde kammerater osv.
Behov for at strukturere sin omverden
Mennesket har behov for at kunne orientere sig. Det er en kvalitet, at
forskellige steder har forskellig karakter, og at det sted man bor har sin
egen identitet. Genkendelighed giver ro og tryghed.
Behov for identifikation
(samhørighed, indflydelse, ejerskab, engagement)
At have indflydelse på fysikken i det område man bor i, giver ejerskab
og engagement. Det ses eksempelvis tydeligt i kolonihaveområder,
hvor udfoldelsesmulighederne ofte er store, at mennesket har brug for
at præge sine omgivelser. Modsat kan man se graffiti eller hærværk
som reaktioner på manglende identifikation; manglende mulighed for
at påvirke sine omgivelser eller føle ejerskab til dem.
Behov for æstetik (orden, afveksling, harmoni)
Æstetik er et meget værdiladet ord, som samtidig er svært at definere.
Opfattelsen af, hvad der er ”smukt”, ændrer sig desuden over tid og
kan endvidere være meget subjektivt og påvirket af tilfældige tendenser. Ved at anvende begreber som orden, afveksling og harmoni
kommer man måske lidt tættere på, hvilke parametre, der spiller ind i
tilfredsstillelsen af dette behov.

Beskrivelse af menneskets behov tager udgangspunkt i
”Gode bomiljøer”, Ingrid Gehl, 1971

Fotos af Palle Skov

Gode bomiljøer - byer for mennesker // Planstrategi 2019

Gode bomiljøer

- byer for mennesker
Flere og flere flytter til byerne og bevæ-

der inkluderer en mangfoldighed af bor-

gelsen fra land til by er en global trend,

gere. Vi vil således sætte særlig fokus på

som vi også kan genkende det i Kolding

gode bomiljøer.

Kommune. Byen har en vigtig rolle som

lige samfundsgrupper, så vi undgår
ghettoer?
-

Er der trygt at gå alene om aften?

-

Findes der steder, hvor det er muligt

ramme for gode bomiljøer og som møde-

Bomiljøet er den fysiske og sociale ram-

at opsøge et fællesskab, f.eks. når

sted for mennesker, virksomheder og in-

me om menneskers liv. Det repræsen-

man har siddet på en læsesal hele

stitutioner. Hverdagslivets behov opfyldes

terer nogle af de basale behov, vi som

dagen?

dog sjældent af den enkelte by. Byerne

mennesker ønsker dækket, og som det

indgår i et større netværk, hvor det kun er

byggede miljø kan bidrage til at dække.

Aktiviteter i vores by- og bomiljøer kan

få byer, som spiller en væsentlig rolle som

Se nærmere i boksen til venstre.

helt groft opdeles i nødvendige og valgfri
aktiviteter. De nødvendige aktiviteter om-

fuldt dækkende serviceby, mens andre
byer har oplandsskabende betydning i

Byfunktioner og aktiviteter

fatter for de fleste mennesker det, man

form af væsentlige kultur-, erhvervs-, eller

Byens serviceniveau er defineret af by-

kan kalde hverdagslivet - at bevæge sig

servicetilbud.

funktioner. I hvilket omfang de tilfredsstil-

til og fra arbejde, institution eller skole, at

ler borgernes diverse behov er afhængig

handle osv.

Konkurrencen om at tiltrække nye borge-

af hvad de enkelte byer/bydele/bymiljøer

re og fastholde de nuværende skærpes

kan tilbyde - både i dagligdagen, i løbet

De valgfri aktiviteter orienterer sig om-

til stadighed. Der stilles nye krav til bo-

af året og igennem alle livsfaser. Byfunk-

kring fritidslivet og har mere rekreativ

ligområderne – ikke kun til selve boligen

tionernes indbyrdes placering har betyd-

karakter. Når man har frihed til at vælge

men i høj grad til hvad områderne i øvrigt

ning for borgernes daglige liv - f.eks:

til og fra, får byrummets udformning og
tingenes indbyrdes relation en større

kan tilbyde af service, kultur, identitet
og rekreative udfoldelsesmuligheder. Et

-

spændende og levende bymiljø eller åbne
og grønne landområder er vigtige bosætningsfaktorer.

-

Kan man cykle til skole og børnehave

betydning. Dér, hvor der er rart at være,

eller er der så langt, at man tager bi-

og der hvor der er andre mennesker at

len?

tale med eller blot iagttage, vil aktivitets-

Hvor langt er der til indkøb? Til rekre-

niveauet være højere, og der vil ske flere

ative områder med forskellig karak-

tilfældige møder mellem mennesker.

ter? Til oplevelser?

I Kolding interesserer vi os for borgernes
daglige liv og behov og er opmærksom-

-

Har området sin egen identitet?

Når det lykkes både at samle flere af

me på, at ikke alle mennesker har brug

-

Kan man blive boende i samme

de funktioner, der er nødvendige i hver-

for det samme. Derfor vil vi i planlægnin-

område, selv om man, afhængigt af

dagslivet og at skabe behagelige fysiske

gen arbejde for at skabe gode steder at

livssituation, skifter mellem forskellige

rammer med sociale og valgfri aktiviteter

boligbehov eller prisklasser?

er grundlaget for et godt by- og bomiljø

Rummer området boliger for forskel-

til stede.

bo – steder som kan noget forskelligt og
som skaber rammer for et fællesskab,

-
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Borgerens centrum

lægningen er skabt, får borgerne frihed

varieret udbud af boformer, der matcher

I vores målrettede fokus på vækst og bo-

til inden for rammerne at realisere deres

de forskellige livs- og aldersfaser.

sætning arbejder vi helhedsorienteret og

ønsker og indfri deres behov i forhold til

med udgangspunkt i borgerens situation.

de fysiske rammer.

De enkelte byer og landsbyer i Kolding
kommune skal rumme noget for enhver

Det er ikke hver by og hvert boligområde,
der skal kunne alt, men inden for kom-

Vi ønsker at skabe attraktive bosæt-

smag - fra stemningen af det pulse-

munens grænser skal der være noget til

ningsmuligheder i hele kommunen og at

rende byliv med mulighed for ophold,

alle. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt

sikre de overordnede rammer gennem

aktivitet og udfoldelse til den mere stille

i de behov borgerne har det sted de er i

en proaktiv og langsigtet planlægning og

bygade, hvor man sandsynligvis møder

livet - det kalder vi for ”Borgerens Cen-

byudvikling. Det sker bl.a. på baggrund

én man kender på vej hjem fra indkøb og

trum”.

af overvejelser omkring byernes rollefor-

til et fredeligt sted, hvor man kan finde

deling og prioriteringen af, i hvilke byer

ro. Det gælder også boligformer - fra den

Vi vil i kommunen gerne inddrage bor-

og landsbyer udviklingen skal ske. Det

komfortable liebhavervilla eller lejlighed til

gere og andre interessenter i plan- og

kan eventuelt ske gennem omdannelse,

den beskedne men socialt støttede bolig.

design–processer for at få alle idéer på

fortætning eller udvidelse af byernes af-

bordet inden vi tegner de afgørende

grænsning. I disse overvejelser har vi for

Der skal være fokus på at sikre et varieret

streger. Det er vigtigt, at borgerne kan

øje, at der skal sikres byliv - tilpasset de

boligudbud – et mangfoldigt udvalg af

komme med input ud fra deres egentli-

forskellige bystørrelser, og at samspillet

attraktive boliger og boligområder for alle

ge behov og dermed få reel indflydelse

mellem land og by skal sikres.

gennem alle dele af livet: billige boliger,
eksklusive boliger, større boliger og min-

på udformningen af deres eget bomiljø.
Borgerplanerne i Vamdrup og Lunder-

Et varieret boligudbud

dre boliger, almene boliger og kollektive

skov er et eksempel på processer, hvor

Vi skal holde fast i Kolding by som vækst-

boformer. Vi ønsker at arbejde for et so-

kommunen søger at afdække og samle

driver for hele kommunen - men alle byer

cialt, økonomisk og miljømæssigt bære-

idéer og forslag til byernes udvikling med

i kommunen skal på den ene eller anden

dygtigt samfund med øje for plads til alle.

udgangspunkt i borgernes ønsker.

måde kunne opleves som attraktive for
borgere og gæster. Udviklingen skal i

Derfor sørger vi for, at der i nye byom-

Vi skal arbejde helhedsorienteret med

særlig grad have fokus på kvalitet frem

råder både kan etableres parcelhuse,

planlægning og forholde os til mange

for kvantitet. Der skal være plads til alle

rækkehuse og etageboliger, f.eks. ved

forskellige interesser og afveje ønsker og

– og kommunen skal rumme forskellige

Koldingvej i Vester Nebel, på Kløvkær–

behov. Kommunen har således en koor-

bystørrelser og bysamfund. Herudover

grunden i Seest og i den kommende

dinerende rolle. Når grundlaget for plan-

skal lokalområderne samlet rumme et

lokalplanlægning i Vonsild Syd.

Mål
Vi vil:
•

•

ner.

og udviklingsorienteret bosætnings- og vækstkommune.
•

•

•

Bruge klimatilpasning i eller nær boligområder til
at højne kvalitet af grønne arealer.

Arbejde for blandede bydele og bomiljøer, som er
repræsentative for samfundets sammensætning

Arbejde med omdannelse af centralt beliggende
områder, som kan understøtte byernes funktio-

Sikre at Kolding kommune fortsat er en attraktiv

•

Fremme hensigtsmæssig lokalisering af offentli-

og udvikling, og derigennem styrke fællesskaber

ge investeringer i veje, forsyning, skoler og insti-

og tilhørsforhold i lokalsamfundet.

tutioner.

I byplanlægningen tage udgangspunkt i borge-

•

dragelse af borgere i planlægningen, og ved at
arbejde for forskelligartede bomiljøer.

Sikre adgang til natur og uderum som arenaer
for fritidsaktiviteter.

rens centrum, fx ved at have fokus på tidlig ind•

Udvikle fritids- og idrætsfaciliteter til personer
med særlige behov og funktionsnedsættelser.

Gode bomiljøer - byer for mennesker // Planstrategi 2019

Mangfoldige bomiljøer

De vigtige mødesteder

Der skal stilles krav til placering og ud-

Vi vil arbejde for en udvikling, der passer

Gode bomiljøer hjælpes på vej, når man

formning af ny bebyggelse – blandt

til de behov for geografi og boformer som

kan samle flest muligt af de funktioner,

andet med henblik på at understøtte fø-

borgerne har.

der løser hverdagens praktiske behov i

lelsen af fællesskab i bebyggelsen, f.eks.

umiddelbar nærhed af boligen. Trivselen

på Kløvkærgrunden.

Gode bomiljøer handler også om at

øges i takt med at trafikbehovet mini-

adressere de samfundsudfordringer vi

meres og der spares tid i hverdagen.

Det gode liv og bosætningen understøt-

står i og styrke sammenhængskraften i

Det giver også god mening i forhold til

tes af adgang til bolignær natur, stier og

samfundet.

investering i den kommunale infrastruk-

grønne rekreative områder. De grønne

tur, fordi der skal anlægges færre veje

arealer har forskellige funktioner i hver-

Derfor vil vi arbejde med udsatte bolig-

og forsyningsledninger. Endelig giver det

dagslivet. I forbindelse med klimatilpas-

områder med udgangspunkt i kvalitet

mening for butiksdrivende, når butikken

ning kan grønne områder placeres og

og bæredygtighed. Vi vil skabe velfunge-

lokaliseres tæt på kunderne.

udformes således, at de giver områderne

rende bomiljøer, der er centreret omkring

en ekstra værdi.

fællesskaber og sammenhæng med

Gode bomiljøer kendetegnes af gode

den øvrige by. I den sammenhæng er

mødesteder med social aktivitet. Der bør

Ligesom der er behov for mange typer

det afgørende med sammentænkning af

i hvert bykvarter eller boligområde være

boliger, er der også brug for mange

mange behov og fagligheder – erhverv/

rammer og mulighed for fællesskaber af

forskellige typer af mødesteder – fra for-

detailhandel, oplevelser, sundhed, miljø,

forskellig art. Ved aktivt at arbejde med

samlingshus, skole, institution, gennem

kultur, arkitektur, klimatilpasning, service-

byens indretning kan der skabes naturlige

kultursted, kirke, butik og fitnesscenter, til

tilbud, integration med videre.

mødesteder, der fordrer det sociale møde

en imødekommende sti, en rigtigt place-

mellem mennesker.

ret bænk og en lav hæk til nabo.

et nyt boligområde eller forbedre et eksi-

Møder kan opstå ved samlokalisering af

Gode mødesteder skaber rammerne for

sterende, skal vi sørge for en strategisk

dagligdagens relevante funktioner, hvor

fælleskabsfølelse og ikke mindst følelsen

”klog” byudvikling, der skaber rammer for

mødet med et andet menneske opstår

af at høre til netop her.

det gode liv, og tage udgangspunkt i det

helt naturligt, og styrkes gennem fokus

enkelte områdes styrke og autenticitet.

på livet mellem bygningerne og indretning

Når vi går i gang med at planlægge for

af det konkrete byrum.

Handlinger
•

Helhedsplanen for Kolding Bymidte skal følges op.

•

Borgerplanerne i Lunderskov og Vamdrup skal følges op.

•

Der skal udarbejdes en landsbyfællesskabsplan for Almind, Viuf,
Dons og Vester Nebel, og potentialet for landsbyfællesskabsplaner i
Kolding kommune skal kortlægges.

•

Der skal laves en grundig analyse af lokalområder forud for deres
omdannelse eller udvidelse for at finde frem til stedsspecifikke kvaliteter og potentialer.
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FAKTA:

Hotspots fra Outdoorstrategien
•

Bønstrup Sø

•

Christiansfeld

•

Donssøerne

•

Drabæks Mølle

•

Dybvadbro / Troldhedestien

•

Harteværket / Kolding Ådal

•

Harte skov / Landbomuseet

•

Hylkedalen /Seest Fritidslandskab

•

Koldings parker og pladser

•

Marielundskilen

•

Naturpark Lillebælt
•

Naturpark Lillebælt – Hejls Nor

•

Naturpark Lillebælt – Houens Odde

•

Naturpark Lillebælt – Solkær Enge

•

Naturpark Lillebælt - Stenderup
Skovene

•

Skamlingsbanken

•

Skærsø

•

Svanemosen

Øverst til venstre:
I Kolding Kommunes Outdoorstrategi, der omhandler oplevelse og udfoldelse i det fri, udpeges
der en række ”hotspots”. Det er steder med et
særligt potentiale, der til sammen tilbyder forskellige muligheder for udeliv.
Øverst til højre:
Sammenhængende grønne landskabstræk i og
omkring Kolding by.
Nederst til højre:
Billedet viser et insekthotel i skikkelse af Koldinghus.

Landskab og bynatur - blå og grønne værdier // Planstrategi 2019

Landskab og bynatur
- blå og grønne værdier
Koldings beliggenhed som en klassisk

De grønne strukturer bringer naturen

alressourcen, hvilket gør det nødvendigt

fjordby ved den jyske østkyst giver byen

helt ind i byen, hvor der imidlertid også

at tage stilling til sikring og udvikling af de

nogle naturlige kvaliteter i form af bakker

er et behov for mere kultiverede områder

grønne og blå elementer i alles interesse.

og dale samt ikke mindst de markante

med parkkarakter af forskellig størrelse,

blå elementer Kolding Å og Kolding Fjord.

der kan indpasses i bebyggelsen, som

Det grønne og blå landskab

Hele kommunen er begunstiget med et

Comeniushaven i Christiansfeld og Jor-

De stærkeste landskabstræk, fjorden

varieret landskab med kyststrækninger,

drup Bypark.

og ådalene, har struktureret Kolding bys

ådale, søer, skove og mere åbne vidder i

Disse grønne og blå kvaliteter i det åbne

fysiske udvikling, og udgør fortsat byens

den vestlige del. Naturtrækkene bidrager

land og i byerne må ikke tages for givet.

grønne hovedstruktur. Parker, kirkegårde,

med åbenlyse æstetiske og rekreative

De bidrager med en værdi som ikke kan

boldbaner mv. kan ses som ”huller” i be-

kvaliteter i det åbne land, og mange ste-

skabes på andre måder og som er helt

byggelsen.

der fører landskabet naturkvaliteter ind

afgørende for menneskers tilværelse og

i byerne og sammenbinder by og land,

livskvalitet.

De grønne landskabskiler når ind til bymidten, så man aldrig er langt væk fra

som det er tilfældet med Drabæk Mølleå i
Lunderskov eller Vamdrup Å, Kongeåen,

Både i det åbne land og i de bebyggede

naturoplevelser, uanset hvor i byen man

Bønstrup Sø og Søgård Sø i Vamdrup.

områder opleves et stigende pres på are-

befinder sig.

FAKTA: Landskabet i Kolding Kommune
Istidslandskab
Istiden har efterladt Kolding kommune med et meget varieret og oplevelsesrigt landskab. Det meste af landskabet består af
et frodigt, bølgende morænelandskab med enkelte småkuperede områder og højere liggende bakker. Skamlingsbanken med
Højskamling er med sine 113 meter Sydjyllands højeste punkt og er synlig over stor afstand. Landskabet gennemskæres af slugter og dale, som mod øst munder ud i Kolding Fjord og Lillebælt, hvor kysten veksler mellem strande, lerklinter, strandenge og
vådområder. Hejls Nor, Solkær Enge og Eltang Vig er eksempler på indlands vandområder langs Lillebælt. Mod sydvest er der
områder med sandet smeltevandslette, hvor vandet løber vestpå med Kongeåen.
Kulturlandskab
Koldings landskab er et kulturlandskab med markstrukturer og levende hegn tilpasset landskabets karakter, skovarealer og moser, veje, byer og gårde. Vigtige statsskove i kommunen er Stenderup skovene, skovrejsningen ved Harte og højmosen Svanemosen med Fovslet Skov, der alle er præget af tæt beplantning. De bynære Kobbel Skov, Bramdrup Skov og Kolding Skov strækker
sig som grønne kiler ind mod Koldings midte og har stor rekreativ værdi.
Kamp om arealerne
Det åbne land skal rumme flere funktioner end der er reelt areal til. Derfor taler man om det multifunktionelle landskab, hvor det
er vigtigt at prioritere arealressourcerne, så det bliver tydeligt hvilke arealer, der er sikret til en bestemt anvendelse og hvor der
kan tænkes flere formål sammen. På landbrugsarealer produceres fødevarer, og i skove og naturområder er biodiversiteten, den
biologiske mangfoldighed, størst. Det åbne land er også den primære kilde til vores drikkevand, ligesom det åbne land er en del
af løsningen til at håndtere klimaforandringernes udfordringer. I og omkring byområder er der et stort pres på at anvende ubebyggede arealer til ny byudvikling. Adgangen til natur tæt på hvor vi bor, skove og frie kyster med mulighed for motion og oplevelser
har stor værdi. Hvis man ser Kolding by ovenfra, fornemmer man den bymæssige bebyggelse, ådalene, fjorden, skovene og det
overordnede vejnet.
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Der vil dog samtidig være et stigende

der omhandler oplevelse og udfoldelse i

globalt. Et stadig stigende antal arter

ønske om at udnytte de grønne arealer

det fri, udpeges der en række ”hotspots”.

er i tilbagegang, fordi deres levesteder

til bymæssig bebyggelse. Dette skal altid

Det er steder med et særligt potentiale,

forsvinder. Når en art først er forsvundet

afvejes i forhold til, at en tættere by med

der tilsammen tilbyder forskellige mulig-

fra et område, vil det oftest være umuligt

flere beboere vil medføre, at behovet for

heder for udeliv. De danner rammer for

at genindføre den. Da mange arter er

rekreative muligheder i de grønne land-

aktiviteter, der kan udleves alene eller i

afhængige af hinanden, kan tab af én art

skabsrum stiger. Det er derfor vigtigt med

fællesskaber, og med høj eller lav puls. Et

endda medføre en ond spiral, hvor andre

en høj kvalitet i de grønne åndehuller.

hotspot er et sted, hvor landskab, natur,

arter også forsvinder.

kulturhistorie og stedets sjæl giver rum for
Kommunen vil arbejde med en helheds-

ekstraordinære oplevelser og muligheder

Det er en klar målsætning at stoppe tilba-

orienteret omdannelse og fortætning, der

for udfoldelse under åben himmel. Et

gegangen i naturens biodiversitet. Kom-

højner kvaliteten af de grønne områder.

sted, hvor der er gjort særlig meget ud af

munen har meldt sig ind i den landsdæk-

Når det er muligt vil også omfanget øges.

at udnytte natur og landskab som ramme

kende forening ”Vild Med Vilje”, hvor både

for aktiviteter, fællesskaber og sociale

det offentlige, virksomheder, foreninger

mødesteder.

og private kan dele viden og være med til

Sundhed og bevægelse

at skabe en vildere og mere mangfoldig

Vi har i en længere årrække arbejdet
strategisk med sundhed og bevægelse,

Biodiversitet

natur. Ved at ændre i den måde vi passer

hvor adgangen til grønne områder og sti-

Mere og mere forskning peger på, at ad-

de grønne områder, kan vi få en større va-

forbindelser spiller en vigtig rolle for at det

gang til indholdsrig natur er vigtigt, både

riation af levesteder. F.eks. får græsset lov

sunde valg bliver lettilgængeligt.

i forhold til vores sundhed, og når vi skal

til at gro i længere tid, før det bliver slået,

beslutte os for, hvor vi vil bo. De fleste

eller får eller kvæg får lov til at græsse på

Med udgangspunkt i Borgerens Centrum

oplever med andre ord naturen og ”det

arealerne. Ligeledes kan kvasbunker blive

vil der i udviklingen af de grønne områder

grønne” i hverdagen som en væsentlig

liggende og døde træstammer overlades

være fokus på gode adgangsforhold til de

værdi, hvor naturens mangfoldighed, med

til naturligt forfald. Tilsammen giver det

grønne områder for alle befolkningsgrup-

f.eks. gamle træer, sommerfugle, fugle

flere og mere varierede leve-, yngle- og

per, og vi vil sikre sammenhængen ved at

og vilde blomster, spiller en stor rolle. Na-

skjulesteder for en lang række planter, dyr

styrke forbindelserne mellem områder.

turens mangfoldighed, dvs. rigdommen

og svampe.

Vi ønsker at skabe de bedst mulige ram-

og variationen i bl.a. arter og levesteder,

mer for borgernes forskelligartede behov

kaldes også biodiversitet.

I Kolding kommune er landskabet fra naturens hånd varieret og artsrig. En bevidst

for blå og grønne områder som åndehuller til udflugter, afslapning, leg, friluftsliv,

Menneskelige aktiviteter bærer hoved-

tilgang til naturværdierne kan afhjælpe

naturoplevelser og mødested.

ansvaret for, at biodiversiteten mange

negativ udvikling af dyr og planters leve-

I Kolding Kommunes Outdoorstrategi,

steder er under pres lokalt såvel som

steder.

Naturområder

Parker og andre bynaturområder

Naturpræget

Natur i byrum
Kulturpræget

Skove

Folkeparker

Grønne facader, tage og belægninger

Naturlige søer og vandløb

Lokale grønne områder

Grønne stier

Enge og overdrev

Kirkegårde

Træer, vejrabatter, blomsterbede

Restarealer / ubrugte områder

Kolonihaver, idrætsanlæg m.m.

Byhaver, haveanlæg, lommeparker
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Bynatur

vil vi sikre, at der skabes plads til naturen,

med klimatilpasning tænkes som en res-

I en bymæssig kontekst er der behov for

samt at der skabes sammenhæng mellem

source i en bæredygtig planlægning, hvor

at nuancere naturbegrebet i forhold til den

naturområder, så de tilsammen danner

der fokuseres på blå og grønne byrum og

overordnede grønne og blå struktur for at

et grønt netværk til glæde for borgere og

rekreative løsninger.

indfange kvaliteten og værdien af mindre

gæster. Arbejdet med en grøn-blå struk-

og mere friserede områder. Derfor anven-

tur vil tydeliggøre værdien af bynaturen

Bynatur kan medvirke til at klimasikre

des begrebet ”bynatur”. Bynaturen er en

ved fremtidig byudvikling.

byen, så bygninger og veje ikke oversvømmes ved skybrud eller højvande.

fælles betegnelse for dyr og planter og
deres levesteder i byerne. Bynaturen fin-

Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bevirker i disse

des i mange størrelser og varianter. Nogle

Vores klimatilpasningsindsats er funderet

år, at en del bynaturområder ændres,

områder er fortrinsvis kulturprægede,

i et ambitiøst samarbejde mellem Kolding

men også at der skabes nye biotoper

mens andre er mere uberørte. Bynaturen

Kommune og BlueKolding. Udgangs-

rundt omkring i byen. Håndteringen af

påvirker vores hverdag på mange måder.

punktet er, at klimaforandringerne medfø-

den stigende regnvandsmængde er en

Den hjælper os med at håndtere skybrud,

rer hyppigere skybrud og langvarig regn,

enestående mulighed for at skabe mere

så vandet ikke ender i vores kældre, og

og derfor er vi i fuld gang med at tilpasse

og bedre bynatur.

den fungerer som et mentalt fristed fra

vores byområder og oplande til de øgede

byens andre impulser. Med andre ord er

regnmængder.

Udpegning og sikring af en samlet grønblå struktur vil i sig selv bidrage til, at vi

bynaturen et væsentlig element for byens
funktioner, men i høj grad også for den

Kolding kommune skal også i fremtiden

bedre kan håndtere de klimaændringer,

enkelte borger, da den gør byen til et dej-

være en attraktiv kommune, hvor synligt

der sker. En udpegning vil også kunne

ligt sted at være i og bo i.

vand spiller en central rolle. Vi vil derfor

hjælpe til at identificere, hvilken merværdi

udnytte klimaforandringerne til at nytænke

klimatilpasningsindsatser kan bidrage

Vi vil have fokus på at sikre et grønt

bæredygtige løsninger, der kan give

med.

nærmiljø for alle. Der skal mere grønt ind

merværdi for borgere og erhvervsliv.

i byerne. I forbindelse med byudviklingsprojekter og anlægsprojekter med mere

I Kolding kommune skal udfordringerne

Mål

Handlinger

Vi vil:
•

Sikre og udvikle de grøn-blå værdier i byerne og

•

Der skal udarbejdes en strategi for bynatur.

•

Der skal arbejdes videre med naturprojekter og

det åbne land.
•

•

Sikre at byfortætning ikke sker på bekostning af de
grøn-blå værdier, men se det som anledning til at

faciliteter som stier og sheltere, der understøt-

øge kvaliteten af de rekreative områder.

ter friluftsoplevelser.

Bruge klimatilpasning til at højne kvaliteten af de
grøn-blå værdier.

•

•

Der skal arbejdes videre med udvikling af Skam-

Arbejde for udvikling af rekreativt område med

lingsbanken som nationalt samlingssted under

plads til naturoplevelser, motion og udendørs-

hensyn til fredning af områdets kvaliteter.

træning gennem etablering af Trailcenter Seest
idrætspark med forbindelser til og mellem Hylke-

•

dalen og Seest Fritidslandskab.
•

Der skal udpeges en grøn-blå struktur i kommunen og Kolding by.

Fortsætte arbejdet med at implementere naturparkplanen for Naturpark Lillebælt og understøtte
frivillige projekter.

•

Planlægning og gennemførelse af klimatilpasningsprojekter skal fortsættes.
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FAKTA om netværket ”Creative Cities”
Netværket har til formål at styrke samarbejdet med og mellem byer,
der har anerkendt kreativitet (Design) som en strategisk faktor for bæredygtig udvikling med hensyn til økonomiske, sociale, kulturelle og
miljømæssige aspekter.
Det er et netværk for byer, der har anerkendt og engagerer sig i at dele
bedste praksis og at udvikling af partnerskaber kan fremme kreativitet
og kulturindustrien, intensivere deltagelsen i kulturlivet og integrere
kultur i byudviklingsplaner. Netværket skal arbejde for at realisere FN’s
17 verdensmål.

Øverst til venstre:
SDU, Universitetsparken.
Øverst til højre:
Bornholmerpakhuset, Sdr. Havnegade.
Nederst til højre:
Erhvervsbyggeri på Birkemosevej.

Erhverv og viden - beliggenhed,
Erhvervvækst
- vækstskabelse
og design //og
Planstrategi
tilgængelighed
2019

Unesco
Optagelse i Unesco´s
globale netværk ”Creative
Cities” i 2017 er en milepæl

Erhverv og viden

for Kolding Kommunes arbejde med visionen ”Sammen

- beliggenhed, vækst og design

designer vi Livet”.

En velfungerende og fremtidssikret infra-

Indsatserne i forbindelse med design-

formidling af studiejob, projektsamarbej-

struktur, adgang til kvalificeret arbejds-

tænkning i Kolding Kommune skal øge

der, praktikker, mentorordninger, busi-

kraft samt et varieret og fleksibelt udbud

innovationen og dermed konkurrenceev-

ness camps samt forsknings- og kompe-

af erhvervsarealer er nogle af de vigtigste

nen i vores virksomheder.

tenceudvikling.

konkurrenceevne og for fremtidig vækst

Med stærke vidensmiljøer inden for

Et godt studiemiljø er en vigtig faktor for,

og udvikling.

design og innovation på IBA, UCSYD,

hvor de studerende vælger at tage deres

rammebetingelser for virksomhedernes

Designskolen og SDU, klyngeorganisati-

videregående uddannelse og i hvilken

Kolding er begunstiget af en attraktiv

onen Design2Innovate samt over 2.000

grad de trives under studiet. Derfor skal

geografisk placering i det store motor-

arbejdspladser inden for de kreative er-

der fortsat arbejdes på at udvikle ram-

vejskryds i Trekantområdet. Dette er

hverv er der i Kolding kommune viden og

merne for et attraktivt by- og studiemiljø

fundamentalt i forhold til virksomheds-

kompetencer til rådighed. Dette kan brin-

i og omkring campusområdet i Kolding

etablering, arbejdspladser, handel, logi-

ges i spil i alle typer af brancher uanset

bymidte. Der skal også sættes fokus på,

stik og bosætning. I takt med udviklingen

virksomhedernes størrelse og kan som

at mange af byens studerende på de

er der kommet mere fokus på sikring

sådan fungere som en vækstkatalysator.

videregående uddannelser finder anledning til at blive i området som dimittender

af gode innovationsmiljøer. Innovation
øger produktiviteten og udgør derfor

Viden og kompetencer

– eventuelt med ansættelse i områdets

en grundlæggende forudsætning for

Kolding er et uddannelses- og forsk-

eksisterende virksomheder eller som

erhvervslivets evne til at klare sig i den

ningsmæssigt kraftcenter, og uddannel-

iværksættere.

globale økonomi.

sesinstitutionerne udgør et stort potentiale i forhold til viden og talenter.

Iværksætteri er en af Koldings væsentlige
styrker og er afgørende i bestræbelserne

Kolding Kommune har stor opmærksomhed på at forbedre erhvervslivets vækst-

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er en

på at sikre et dynamisk erhvervsliv. Derfor

betingelser, og vi skal være fremsynede

af de afgørende faktorer for virksomhe-

har kommunen i en årrække haft et stort

og sikre initiativer over en bred front.

dernes mulighed for at skabe vækst og

fokus på at skabe de bedst mulige vilkår

arbejdspladser. Uddannelse, beskæfti-

for nystartede virksomheder og under-

Design - en vækstkatalysator

gelse og vækst hører sammen. Flere skal

støtte iværksætternes netværk, kreativi-

Erhvervslivet er under hastig forandring -

derfor hæve uddannelses- og kompeten-

tet, udvikling og vækst.

nye virksomhedstyper er i vækst, andre

ceniveauet , så virksomhedernes nuvæ-

går tilbage, og eksisterende virksom-

rede behov dækkes og bidrag til deres

En effektiv iværksætterindsats er en

heder udvikler sig og får behov for nye

fremtidige udvikling sikres.

væsentlig kilde til vækst og nye arbejdspladser og Kolding har et strategisk mål

innovative løsninger. Globalisering, IT-udvikling og nethandel er faktorer, som

Med over 4.000 studerende og et dyna-

om at skabe 3.000 nye arbejdspladser

stiller krav til nytænkning af forretnings-

misk forskningsmiljø har Koldings virk-

frem mod 2022. Effekten af indsatsen på

modeller i stort set alle brancher.

somheder allerede i dag en unik adgang

iværksætteri måles på etableringsrate,

til viden og kompetencer, som kan om-

overlevelsesrate og jobskabelse. Kolding

Design er nytænkning af produkter og

sættes både i industri, serviceerhverv og

Kommune ligger i dag på linje med eller

services, men design er også metoder,

den offentlige sektor. I Kolding Kommune

over landsgennemsnittet.

som med udgangspunkt i kreativitet og

arbejdes der målrettet med initiativer, der

involvering af kunder og brugere nytæn-

sikrer et tæt samspil mellem erhvervslivet

ker forretningsmodellerne.

og uddannelses- og vidensmiljøet - f.eks.
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Beliggenhed - det rigtige match

heder. En virksomheds drift kan ændre

sigtede omdannelse af Kolding Havn vil

I Kolding kommune er der flere store og

sig og dermed betyde ændringer i areal-

byde på en række udfordringer med hen-

veletablerede erhvervsområder, der hver

behov og ejendomskrav. Ud over at frem-

blik på genplacering af tungere erhverv

især henvender sig til forskellige virksom-

me vækstskabelse ved langtidsorienteret

og risikovirksomheder samt muligheder

hedstyper. Erhvervsområderne har en

planlægning med tilstrækkelige arealud-

for at indarbejde lettere erhverv i den nye

god placering i forhold til den overordne-

læg til nye virksomheder er det lige så

byudvikling.

de infrastruktur og har dermed også god

vigtigt at fastholde eksisterende virksom-

nærhed til kunder og medarbejdere. En

heder, f.eks. når udviklingen medfører

Vi skal have et strategisk sigte på ud-

væsentlig del af væksten i erhvervsbyg-

ændrede krav til arealer og bygninger.

vikling og omdannelse af eksisterende
erhvervsarealer langs indfaldsveje til

geriet er sket langs motorvejsnettet nord
Kolding Kommunes ambition om at tage

Kolding by. I den sammenhæng skal vi

udgangspunkt i Borgerens Centrum samt

have fokus på at matche virksomheder

Mange lokale virksomheder oplever

visionen ”Sammen designer vi livet” vil

med ledige ejendomme og bygninger i de

vækst, og det er derfor vigtigt at under-

betyde et øget fokus på at matche den

eksisterende erhvervsområder.

støtte de lokale virksomheders skiftende

enkelte virksomheds behov, uanset om

behov for at sikre deres udviklingsmulig-

der er tale om en eksisterende virksom-

Kolding Kommune tilstræber at gå for-

hed eller en ny, der ønsker at etablere sig

rest, når det gælder cirkulær økonomi.

Udviklingen af virksomheder og deres

i kommunen. Det store erhvervsområde

Derfor vil der blive ydet en særlig indsats

ønsker kan groft opdeles i 4 grupper,

ved Tankedalsvej, der oprindeligt blev

for de virksomheder, der beskæftiger sig

hver med deres ønsker og behov til

lanceret som Nordic Synergy Park, er et

med bl.a. bæredygtighed og genanven-

lokalisering:

eksempel på et område, som ikke mat-

delse. Der skal desuden sættes fokus på

chede efterspørgslen. Derfor anlægges

en styrkelse af erhvervsudviklingen inden

der nu en anden tilgang med ny dispone-

for logistik og lettere produktion, hvor

ring og anvendelse.

kommunen traditionelt står stærkt. Det

for Kolding by.

1. Nystartede virksomheder og
iværksættere med vækstpotentiale, som i høj grad søger samhørighed med andre små virksomheder

Tilsvarende skal den generelle er-

i kontorfællesskaber med adgang

hvervstruktur ses efter i sømmene for at

til vejledning og rådgivning eller i

identificere muligheder for omfordeling

mindre lokaler placeret centralt i

eller behov for nyudlæg. I forbindelse

byen.

med en fremtidig ny hærvejsmotorvej

2. Virksomheder, der har base i de
eksisterende erhvervsområder

kan det blive aktuelt at se nærmere på
nye erhvervslokaliseringer.

eller bymidterne, og som ønsker at

Kolding

udvide inden for deres nuværende

Erhverv i byerne handler ikke kun om

rammer eller bygge nyt i erhvervs-

sammenhængende erhvervsområder

områderne i kanten af byerne.

men bredt set om lokalisering af erhverv

3. Virksomheder, som søger motor-

som en del af bymiljøet. Virksomheder-

vejsbeliggenhed med maksimal

ne ligger mange steder - i bymidter og

synlighed.

bydele, i erhvervsområder, også bolig-

4. Virksomheder inden for produk-

Lunderskov

Vamdrup

Christiansfeld

områderne rummer virksomheder, som

tion, som skal sikres i forhold til

planlægningen må tage højde for. Vi skal

miljøfølsomme naboer.

søge at indpasse erhvervsbyggeri i bymiljøet, så det kan medvirke til at skabe

Der undersøges flere potentielle linjeføringer for

levende og attraktive byer. Den lang-

ny midtjysk motorvej.

Erhverv og viden - beliggenhed, vækst og design // Planstrategi 2019

skal sikres, at der fortsat vil være lokali-

ter. Disse to centre udgør det naturlige

Fysiske butikker oplever et generelt pres,

seringsmuligheder for nye virksomheder

hovedcenter for detailhandlen i kommu-

da en stadigt større del af detailhandlen

og anlæg, som af miljøhensyn ikke kan

nen. Kolding bymidte og Kolding Stor-

udgøres af nethandel. Denne tendens

integreres i den øvrige by.

center skal i gensidig synergi medvirke til

ser ud til at fortsætte i den nærmeste

at styrke Kolding som det handelsmæs-

fremtid, hvor store globale aktører for-

sige kraftcenter byen udgør.

ventes at indtage det danske marked.

Erhverv i landzone

Bymidten i Kolding har gennem mange

Det kan af forskellige årsager være attraktivt at starte sin virksomhed i landzo-

Befolkningstilvæksten, storcentrets

år oplevet konkurrence fra Kolding Stor-

ne, hvilket også kan nyttiggøre ellers

regionale betydning og den stærke de-

center og butikkerne her har derfor ople-

overfløddiggjorte bygninger og bidrage til

tailhandel generelt betyder, at Kolding

vet et øget pres i forhold til andre steder.

livet i et lokalområde. Hvis virksomheden

Kommune har gode forudsætninger for

vokser ud af de oprindelige rammer skal

en fortsat udvikling af detailhandlen. Det

Med en målrettet indsats giver det Kol-

der være egnede erhvervsområder til

kræver dog en aktiv fysisk planlægning

ding mulighed for at opnå en førerposi-

rådighed i byzone, hvor den nødvendige

og et tæt samarbejde mellem handelsli-

tion i forhold til at erstatte butikker med

infrastruktur er etableret. Virksomheden

vets parter.

andre funktioner, der fortsat kan skabe
byliv. Det er dog vigtigt, at der arbejdes

bør flyttes til et sådan erhvervsområde
for at sikre de fremtidige udviklingsmu-

Med en udvidelse af aflastningsområdet

på at fastholde den centrale del af byen

ligheder og undgå utilsigtede gener i det

vil Kolding bys position som handelsby

til detailhandelsområde - levende og

åbne land. Veletablerede virksomheder,

blive styrket. Aflastningsområdet vil være

aktiv i dagtimerne med mulighed for nye

der har ligget i landzone gennem en læn-

den store motor i forhold til at generere

aktiviteter i områderne efter butikkernes

gere årrække og hvor der er foretaget

en handelsomsætning til langt udover

lukketid. Herudover skal der være mulig-

betydelige investeringer, bør overføres til

kommunens grænser. Men det må for-

hed for rokering eller flytning af butikker

byzone via lokalplanlægning.

ventes, at bymidten på sigt vil afgive en

til mere hensigtsmæssige placeringer

stadig større andel af den samlede om-

med henblik på en vitalisering og styrkel-

Et handelsmæssigt kraftcenter

sætning – en omsætning der dog som

se af bymidtens handelsfunktion.

Med Kolding som hovedby er tyngden i

helhed er stigende.

detailhandlen lagt i Kolding bymidte og
aflastningscenteret ved Kolding Storcen-

Mål

Handlinger

Vi vil:
•

Arbejde for at flere virksomheder anvender design som
metode til innovation på produkter, ydelser og forretnings-

•

•

De udlagte erhvervsarealer skal re-

modeller.

vurderes med henblik på mulig om-

Skabe attraktive bæredygtige vækstmiljøer for erhverv i

fordeling og nyudlæg.

byen.
•
•

Arbejde målrettet med initiativer, der sikrer et tæt samspil

•

Campusområdet ved SDU skal ud-

mellem erhvervsliv og uddannelses- og vidensmiljøet.

vikles ved etablering af flere uddan-

Sikre en fortsat udvikling af detailhandlen - både for Kolding

nelser.

som kraftcenter og for de enkelte byers lokale handelsmuligheder.
•

•

Detailhandelsstrukturen skal vur-

Understøtte Cirkulær økonomi som prioriteret vækstområ-

deres nærmere for fremadrettet at

de.

sikre en god og fremtidsorienteret
planlægning for butiksudbuddet.
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Kystnærhedszonen

- udviklingsområder i Kolding kommune
Udviklingsområder i kystnærheds-

Planloven og de afledte vejledninger

på baggrund af ansøgninger fra den en-

zonen

stiller en række krav til udpegninger af

kelte kommune. En ansøgning om optag

Med moderniseringen af planloven i 2017

udviklingsområderne. De nye områder

af udviklingsområder i et landsplandirek-

blev der åbnet mulighed for, at kommu-

kan som udgangspunkt ikke ligge helt

tiv forudsætter at udviklingsområderne

nerne kan udpege udviklingsområder.

ude ved kysten, men lidt inde i landet og

fremgår af kommunens planstrategi, hvor

Udviklingsområder er områder i kystnær-

må ikke indeholde særlige landskabs-,

der overordnet redegøres for vurderingen

hedszonen, hvor kommunerne får større

natur- og miljøinteresser.

af områderne i forhold til landskabs- og
naturinteresser. Betingelser og forudsæt-

adgang til at planlægge for udvikling af
byer og landsbyer samt give tilladelse til

Den endelige udpegning af udviklings-

ninger for, hvordan udviklingsområderne

anlæg.

områder sker gennem et landsplandirek-

kan indarbejdes i kommuneplanen, vil

tiv, som udstedes af erhvervsministeren

fremgå af landsplandirektivet.

Fynsvej

Nr. Bjert
Drejens

Idyl

Udviklingsområde
Kystnærhedszone (DAI)
Skov

Oversigtskort - kommende byudvikling i forhold til kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen - udviklingsområder // Planstrategi 2019

I sammenhæng med de ansøgte udvik-

ansøgningsrunde først forventes at være

Udviklingsområdet i den sydlige del af

lingsområder skal kommunen vurdere

i næste planperiode.

Kolding har baggrund i en intention om,
at planlægningen for byudvikling i Dal-

kystlandskabet konkret og systematisk,
og endvidere skal kommunen forholde

På kortet på forrige side er de fire udvik-

by-Vonsild har behov for enkelte juste-

sig til Grønt Danmarkskort, og redegøre

lingsområder vist sammen med kystnær-

ringer. Justeringerne sker i forlængelse

for udviklingsområdernes lokalisering

hedszonen.

af den udbygning, der allerede er sket i
forbindelse med blandt andet struktur-

og afgrænsning i sammenhæng med
indsatsen for at sikre flere og større sam-

De fire områder ligger i forlængelse af

menhængende naturområder.

eksisterende byområder, og det vurderes

Potentielle nye byudviklingsområder

planen for området.

overordnet set at områderne udgør en

I de efterfølgende afsnit redegøres for

god afrunding af byen.

henholdsvis landskabsinteresser og
naturinteresser i relation til de ansøgte

i kystnærhedszone
Kolding Kommune ønsker at ansøge om

I de tre nordlige områder er det intentio-

udlæg af fire udviklingsområder. For alle

nen at kunne muliggøre en planlægning

områderne gælder, at formålet er at sikre

for yderligere boligudbygning i den nord-

mulighed for at kunne planlægge for nye

lige del af Kolding, hvor efterspørgslen er

byudviklingsområder i kystnærhedszo-

stor og hvor eksisterende byudviklings-

nen. Planlægning for udvikling af byer og

områder forventes fuldt udnyttet inden

byvækst skal i øvrigt følge de generelle

for få år.

udviklingsområder.

regler herom i planloven.
Som beskrevet i forrige afsnit er der en
fast og længerevarende procedure for,
hvordan udviklingsområder i kystnærhedszonen indarbejdes i kommuneplanen. Kolding Kommune har i sammenhæng med planstrategiens udarbejdelse
påbegyndt arbejde med at vurdere
på potentialer for ny byudvikling i den
nordøstlige del af Kolding, samt vurdere
på behov for justering af byudviklingsarealer i Dalby-Vonsild, så de udnytter
potentialerne og afrunder byen på en
hensigtsmæssig måde (jf. side 11-12 og
side 31-32).
Byrådet har i den sammenhæng besluttet sig for at anvende den indeværende
planperiodes mulighed for at ansøge om
udlæg af udviklingsområder, da næste
Byudvikling i kystnærhedszonen
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Udviklingsområder og landskaber

niske hensyn. Forud for arealudlæg skal

udvikling i disse områder blev der i 2012

Bevaringsværdige landskaber er områ-

der således gennemføres en nærmere

lavet en landskabsanalyse. Denne vur-

der, der er udpeget for at beskytte f.eks.

landskabsanalyse for at balancere en

dering har ligget til grund for udlæg af de

synlige geologiske formationer, særlige

bebyggelses indpasning.

aktuelle udviklingsområder i det nordlige
Kolding. I efteråret 2019 foreligger en

udsigtsforhold, kulturhistoriske spor eller
særlig karakteristiske landskabstræk.

De bevaringsværdige landskaber er af-

opdateret landskabsanalyse, hvor blandt

grænset i kommuneplan 2017. Udpeg-

andet kystlandskabet vurderes konkret

De bevaringsværdige landskaber er

ningen skal justeres i forbindelse med

og systematisk.

sårbare overfor byggeri og større tekni-

den kommende kommuneplanrevision.
I sammenhæng med den endelige ud-

ske anlæg. Som hovedregel skal disse
landskaber derfor friholdes for byggeri

Det vil blive aktuelt at se nærmere på,

pegning af udviklingsområder vil der i

og anlæg.

hvordan den fremtidig byudvikling kan

henhold til en ajourført landskabsanalyse

indpasses under hensyn de markante

kunne ske en nærmere justering af både

Såfremt der ønskes opført bebyggelse

landskabstræk i områderne særligt nord

de udpegede udviklingsområder og de

inden for områderne, skal der tages de

for Drejensvej og nord for Nr. Bjert. I

i kommuneplanen udpegede bevarings-

nødvendige landskabelige og arkitekto-

forbindelse med tidligere udlæg til by-

værdige landskaber.

Fynsvej

Nr. Bjert
Drejens

Idyl

Udviklingsområde
Større sammenhængende landskaber
Bevaringsværdige landskaber
Skov

Bevaringsværdige landskaber
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Udviklingsområder og Grønt Dan-

naturgenopretning og nye naturprojekter

udviklingsområder - alle tilbagetrukket

markskort

i og omkring de forskellige naturområder.

fra kystlinjen. I udpegningen er der taget
højde for gældende naturinteresser i om-

Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk, som omfatter

Ud fra en samlet vurdering af udvik-

råderne. Udviklingsområderne respek-

naturområder, potentielle naturområder,

lingspotentialerne i Kolding byområde

terer således det sammenhængende

økologiske forbindelser, potentielle øko-

vurderes det at være hensigtsmæssigt,

naturnetværk. Der findes dog enkelte

logiske forbindelser samt Natura-2000

at der åbnes mulighed for udpegning af

mindre overlap i forhold til naturinteres-

områder.

udviklingsområder i både den nordlige

serne.

og den sydlige del af Kolding til udvikling
Hensigten med udpegningen er at sikre

og vækst i tæt tilknytning til den eksiste-

I sammenhæng med den endelige ud-

flere og større sammenhængende na-

rende by.

pegning af udviklingsområder vil der
kunne ske en justering af de udpegede

turområder og dermed understøtte en
positiv udvikling i biodiversiteten.

I kommuneplan 2017 er der allerede fore-

udviklingområder samt eventuelle ufor-

taget en udpegning til Grønt Danmarks-

enelige naturudpegninger.

Den samlede realisering af Grønt Dan-

kort. Med baggrund i den eksisterende

markskort skal over tid tilvejebringes ved

planlægning er der peget på 4 foreløbige

Fynsvej

Nr. Bjert
Drejens

Idyl

Udviklingsområde
Potentielle økologiske forbindelser
Økologiske forbindelser
Potentiel natur
Natur
Natura 2000
Skov

Naturnetværk - temaer fra Grønt Danmarkskort
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Planlægning siden sidst
Oversigt over kommuneplantillæg til kommuneplan 2017-2029
Plannr.

Navn

Status

Planlægningsdistrikt

Tillæg 3

Bavnehøj - et område til offentlige formål

Vedtaget

06 Almind, Viuf, Vester Nebel

Tillæg 5

Industri Nord 3

Vedtaget

07 Bramdrup

Tillæg 9

Aflastningsområder

Vedtaget

01 Nordlig bydel & 02 Harte / Munkebo (samt hovedstruktur)

Tillæg 11

Ved Nørregade i Vamdrup - centerområde

Vedtaget

12 Vamdrup

Tillæg 12

Ved El-Vej - et boligområde

Vedtaget

08 Seest

Tillæg 14

Dalby Møllevej - boliger

Vedtaget

10 Brændkjær, Dalby, Tved

Tillæg 15

Ved Centervej -tæt-lav boliger

Vedtaget

07 Bramdrup

Tillæg 20

Westerbygaard - et boligområde

Vedtaget

09 Agtrup, Sdr. Bjert, Sdr Stenderup

Tillæg 21

Ingridsvej - boliger

Vedtaget

08 Seest

Tillæg 22

Ved Byparken - et boligområde

Vedtaget

00 Bymidten

Tillæg 24

Ved Engstien - blandet bolig og erhverv

Vedtaget

00 Bymidten

Tillæg 26

Lokalcenter Vejlevej Syd

Vedtaget

07 Bramdrup

Tillæg 29

Ved Buen - et område til centerformål

Vedtaget

00 Bymidten

Tillæg 33

Ved Skamlingvejen - et etageboligområde

Vedtaget

10 Brændkjær, Dalby, Tved

Tillæg 34

Ved Tvedvej - et boligområde

Vedtaget

10 Brændkjær, Dalby, Tved

Tillæg 36

Ved Hylkedalvej - boliger

Vedtaget

08 Seest

Tillæg 43

Ved Donsvej i Vester Nebel - et haveboligområde

Vedtaget

06 Almind, Viuf, Vester Nebel
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Revisionsbeslutning
- beskrivelse
Status

Revision af kommuneplanen

Ifølge planloven skal byrådet inden

Kommunen vil undervejs i den kommen-

Samlet set vil Kolding Kommune priorite-

udgangen af den første halvdel af by-

de planperiode prioritere de opgaver der

re følgende indsatser i kommuneplanlæg-

rådsperioden offentliggøre sin strategi for

forekommer, for at planlægge for den af

ningen for den kommende planperiode:

kommuneplanlægningen. Strategien skal

byrådet ønskede udvikling, og håndtere

blandt andet indeholde en beslutning om,

de krav til kommuneplanens indhold, der

Byudvikling og revitalisering inden

hvorvidt kommuneplanen revideres i sin

stilles fra statens side. Det er ambitio-

for eksisterende sammenhængende

helhed, eller revideres inden for bestemte

nen, at der arbejdes med hvad der kan

by

områder, tematisk og/eller geografisk.

betegnes som en ”rullende kommune-

Siden den omfattende revision af kom-

Hvis der sker en delvis revision af kom-

planlægning” for relevante temaer og ge-

muneplanen i sin helhed i 2009, har der i

muneplanen, beslutter byrådet samtidig

ografiske områder, frem for en større og

de to efterfølgende revisioner været fokus

at den øvrige del af kommuneplanen gen-

gennemgribende revision hvert fjerde år.

på at fastholde den eksisterende rumme-

vedtages for den kommende periode.

Som loven foreskriver bliver der dog en

lighed, vurderet tilstrækkelig ift. kommu-

opsamling på fejl og mangler i kommune-

neplanens 12 års horisont for byudvikling.

Den gældende kommuneplan 2017-2029

planen, som ikke nødvendigvis er omfat-

Der er foretaget nye udlæg, men disse

blev godkendt af Kolding Byråd i decem-

tet af den rullende kommuneplanlægning,

er gennemført langt overvejende ved

ber 2017, og er efterfølgende revideret

gennemført som tillæg til kommunepla-

omfordeling af eksisterende arealudlæg til

i mindre omfang ved en række politisk

nen. Opsamlingen vil indgå i et forslag til

fordel for andre placeringer.

godkendte tillæg til kommuneplanen,

en ny kommuneplan, der forventes sendt

hovedsageligt på specifikke rammer for

i høring i begyndelsen af 2021 og påreg-

Med afsæt i den kommende sydlig ring-

lokalplanlægning. For overblik se listen

nes endelig vedtaget inden udgangen af

vejsforbindelse vil der i den kommende

over planlægning siden seneste revision

samme år.

kommuneplanlægning blive vurderet på
mulighed for at udlægge yderligere by-

af kommuneplanen på forrige side.
Med kommunens anvendelse af planlo-

udviklingsarealer i Dalby-Vonsild byudvik-

Da kommuneplanen blev revideret i 2017

vens overgangsbestemmelse vedrørende

lingsområdet og justere de eksisterende

blev planloven samtidig revideret med

seneste kommuneplanrevision forestår

udlæg, så de udnytter potentialerne og

ikrafttrædelse den 15. juni 2017, hvilket

der ud fra nuværende viden følgende

afrunder byen på en hensigtsmæssig

afledte en række nye krav til kommune-

opgaver for at indfri lovens krav til kom-

måde. De seneste års store efterspørg-

planens indhold. Ændringerne af planlo-

muneplanens indhold:

sel på boliger i området ønskes fortsat

ven indeholdt en overgangsbestemmelse,

•

at kunne imødekommes, så potentialet

der muliggjorde, at forslag til kommu-

råder med risiko for oversvømmelse og

neplaner, offentliggjort inden ikrafttræ-

erosion, samt afværgeforanstaltninger i

delsesdatoen ikke blev afkrævet lovens

rammer for lokalplanlægning, beliggende

I den kommende kommuneplanlægning

nye krav til kommuneplanens indhold.

inden for de udpegede områder.

vil der desuden blive vurderet på mulig-

Kommuneplan 2017-2029 for Kolding

•

hed for at udbygge Kolding by med nye

Kommune blev udarbejdet med anven-

råder forbeholdt produktionsvirksomhe-

bydele nordøst for byen. Herunder vil bli-

delse af denne overgangsbestemmelse,

der mv. samt konsekvenszoner omkring

ve vurderet på en langsigtet og etapevis

hvormed der forestår nogle lovpligtige

de nævnte områder.

byudvikling, med fokus på potentialer for

revisionsopgaver.

•

arealudlæg allerede i den førstkommende

Retningslinje og udpegninger af om-

Retningslinje og udpegninger af om-

Retningslinje for strategisk planlæg-

ning for landsbyer.

udnyttes.

revision.
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Desuden vil der i den kommende kom-

Sidst kan det forestående arbejde med

forhold til afgrænsningen til det omgiven-

muneplanlægning blive vurderet på

udviklingsplaner for byens to boligområ-

de landskab, natur og dyrkningsarealer.

muligheder for at realisere de udlagte

der optaget på statens liste over hårde

Boligudbygning kan således ske inden for

byudviklingsarealer i tilknytning til kom-

ghettoområder – Skovvejen / Skovparken

den eksisterende kommuneplanramme,

munens centerbyer og lokalbyer. Der vil

og Munkebo – evt. aflede et behov for, at

og sker som hovedregel ved kommune-

være fokus på at prioritere udbygning af

kommuneplanen revurderes i forlængelse

planens landzonebestemmelser.

de byer, hvor der over den seneste år-

af de målsætninger, der defineres i udvik-

Kolding Kommune vil løbende vurdere,

række kan redegøres for, at eksisterende

lingsplanerne.

om der er behov for at kvalificere kommuneplanrammer for konkrete landsby-

udviklingsarealer er udnyttet, og hvor
bosætning understøttes af god adgang

Rammer for udvikling i landdistrikter

er, blandt andet set i forhold til det nye

til offentlig velfærdsforsyning som skole,

I Kolding Kommune er der en tradition

planklagenævns praksis og de hensyn og

dagtilbud, fritidsfaciliteter samt dagligva-

for en stærk og systematisk dialog mel-

interessevaretagelse som kommunen er

reforsyning og kollektiv trafik. Kommunen

lem landsbyer og kommunen. Generelt

pålagt under forskellige lovgivninger.

vil generelt arbejde for en bæredygtig

betragtet rummer kommunen en lang

udvikling, der understøtter bæredygtig

række levende lokalsamfund, der med

Produktionserhverv og miljøkrav

transport, udnytter eksisterende offentlige

lokale ildsjæle og stort engagement ska-

Som en del af Trekantområdet udgør er-

investeringer, og fortsat tilbyder en pallet-

ber nogle attraktive rammer for livet på

hvervsstrukturen i Kolding kommune en

te af forskellige bosætningsmuligheder i

landet. Kommunen vil fortsætte det tætte

væsentlig del af Danmarks Produktions-

respekt for forskellige ønsker til rammer

samarbejde med landsbyerne gennem

centrum.

for hverdagslivet.

landsbysamarbejdet. Herunder vil det
løbende blive drøftet, hvordan rammerne

I den kommende kommuneplanlægning

Kommunens erhvervsområder vil blive

for hverdagslivet i landsbyerne bedst mu-

vil der blive vurderet på, hvorvidt der er

gennemgået med henblik på at sikre en

ligt understøttes og udvikles.

behov for at udpege områder forbeholdt
produktionsvirksomheder (samt logistik-

god balance mellem at kunne imødekomme aktuel efterspørgsel og nye tendenser

En ny retningslinje for kommunens strate-

og transportvirksomheder og husdyrbrug)

inden for erhvervsudvikling, samt sikre et

giske planlægning for landsbyerne vil tage

med de afledte konsekvenszoner det

fornuftigt omfang af erhvervsarealer, der

afsæt i det hidtidige fælles arbejde mellem

indebærer. Dette skal blandt andet vur-

tilbyder erhvervslivets forskellige præfe-

landsbysamfundene og kommunen om-

deres i forhold til om kommunen rummer

rencer til arealbehov, langsigtet udbyg-

kring fastholdelse og udvikling af de gode

områder, hvor eksisterende virksomheder

ningsbehov, beliggenhed og synergier

rammer for hverdagslivet.

og fx den foretagne investering i det lokale i produktionsapparat, vil få uventede

ved samlokalisering inden for brancher
og virksomheders værdikæder. I vurde-

Der er forskellige forudsætninger for bo-

miljøkrav set i forhold til udvikling i nær-

ringen af erhvervsområder vil samtidig

ligudbygning og udvikling af ejendomme

området med mere miljøfølsom anvendel-

indgå seneste udvikling i forhold til statens

i henholdsvis byzonebyer og landsbyer

se. Kommunen vil vurdere, hvorvidt ud-

undersøgelse og arbejde vedrørende en

(landzonebyer). I landsbyerne vil der

pegningerne sikrer en samfundsmæssig

ny midtjysk motorvej, der potentielt kan

kunne ske en boligudbygning alene som

interesse, som ikke er varetaget under det

få indflydelse på interessen for områdets

huludfyldning og i et meget begrænset

nuværende miljøtilsyn og zonering af om-

forskellige erhvervsområder og erhvervs-

omfang som udvikling i den udstrækning

råderne gennem kommuneplanens ram-

udbygningen generelt i kommunen.

det kan ske under hensyn til landsbyens

mer for lokalplanlægning. Dette gælder

struktur og særlige kvaliteter, herunder i

generelt regulering ift. støj, lugt, støv og
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anden luftforurening fra virksomheder.

risikostyringsplan, samt at der redegøres

Med afsæt i kommuneplanens gældende

Såfremt kommunen kan redegøre for det,

for sammenhæng med den kommunale

udpegninger af potentiel natur vil disse

er der mulighed for ikke at foretage ud-

risikostyringsplan. Fristen for godkendelse

afsøges for områder, hvor der er sam-

pegninger af områder forbeholdt produk-

af den kommunale risikostyringsplan er

menfald med intensivt dyrkede arealer

tionserhverv og konsekvensområder om

22. oktober 2021, og forudsættes baseret

eller konflikter i forhold til udvidelsesmulig-

produktionserhverv i kommuneplanen.

på statens analyser, som forventes at

heder på eksisterende større landbrugs-

Erhvervsstyrelsen skal i sit plantilsyn vare-

foreligge ultimo 2019. I forhold til timing

ejendomme. Dette sker med henblik på

tage de nationale interesser og nedlægge

mellem de forskellige kommunale planers

at afdække om – og hvor - der evt. skal

veto, såfremt de ikke er varetaget. Pro-

offentliggørelse og høring, kan det inde-

ske mindre justeringer af det pågældende

duktionsvirksomheder af national interes-

bære, at det aktuelle krav først kan indfri-

tema i revision af kommuneplanen i 2021.

se vurderes i de konkrete tilfælde og på

es i næstfølgende revision.

baggrund af følgende kriterier:
•

Større virksomheder med væsentlige

I den kommende kommuneplanlægning

investeringer knyttet til beliggenheden.

vil der blive arbejdet med planlovens nye

•

krav til, at kommuneplanen indeholder en

Virksomheder med oplandseffekt,

f.eks. transport-, havne-, råstofs- og for-

retningslinje for og udpegninger af om-

syningsvirksomheder.

råder med risiko for oversvømmelse og

•

erosion, samt afværgeforanstaltninger i

Virksomheder som indgår i en væ-

sentlig regional værdikæde.

rammer for lokalplanlægning, beliggende
inden for de udpegede områder.

Klimasikring og oversvømmelse
I den opdaterede nationale udpegning

Med baggrund i kommuneplanens ret-

af risikoområder for oversvømmelse er

ningslinje for klimatilpasning og integre-

Kolding kommune medtaget i 2018. Mere

rede klimatilpasningsplan, vil det blive

specifikt udgøres det udpegede risikoom-

vurderet om denne med evt. opdatering

råde hovedsageligt af havneområdet, den

kan modsvare planlovens krav, jf. § 11a,

indre Kolding by samt områder omkring

stk. 1, nr. 18) eller om der er behov for ny

Kolding Å. Området følger overordnet

retningslinje og arealudpegninger.

Kolding Å ind i landet og afgrænses før
Lunderskov af Ndr. Ringvej og Skamling-

Naturudpegninger og grøn struktur

vejen/Tøndervej. I området er der iden-

I kommuneplan 2017-2029 udpegede

tificeret flere sårbarheder af høj kategori

Trekantområdets kommuner i fællesskab

såsom: fredede bygninger, flere varme-

et sammenhængende grønt naturnet-

værker, et mindre område af motorvejen

værk, som bidrag til Grønt Danmarkskort.

og to potentielt forurenende virksomheder

Efterfølgende har det lovpligtigt nedsatte

i havneområdet.

Lokale Naturråd Lillebælt arbejdet og over
for de syv byråd i efteråret 2018 fremsat

Dette afføder krav til kommuneplanen.

sine anbefalinger med fokus på de over-

Således skal det sikres, at kommune-

ordnede principper for udarbejdelse af

planen ikke strider mod den kommunale

Grønt Danmarkskort.

33

Kolding Kommune
Planstrategi 2019

Revisionsbeslutning// Planstrategi 2019

Revisionsbeslutning
- oversigt

Følgende oversigt skal give overblik over, hvilke dele af kommuneplanen, der forventes
revideret – dog henvises der til forudgående afsnit for nærmere uddybning af emnerne:
•

Revurdere kommuneplanens udlæg af
byudviklingsarealer.

•

•

revideres i forhold til følgende, der også

Indarbejde grøn-blå struktur i forhold

fremgår af Strategi for Vækst og attrakti-

til at bevare Kolding bys grønne kor-

vitet for Trekantområdet, for så vidt angår

ridorer og overordnede land-

det fælles plansamarbejde blandt

skabstræk.

Trekantområdets kommuner:

Revurdere kommuneplanen i forhold
til krav til kommuneplanen og sam-

•

Dertil kommer, at kommuneplanen også

•

med risiko for oversvømmelse og

ringsplan afledt af national udpeg-

erosion, samt indarbejde afværge-

ning af risikoområde i Kolding (sikring

foranstaltninger i rammer for lokal-

af værdier mod oversvømmelse).

planlægning, beliggende inden for de
udpegede områder.

Revidere udpegning af bevaringsværdige landskaber i forlængelse af gen-

•

Revidere kommuneplanen i forhold til
eventuel udarbejdelse af retningslinje

nemført landskabsanalyse.
•

Udarbejde retningslinje for områder

menhæng med kommunal risikosty-

og udpegning af områder forbeholdt

Revidere udpegning af større uforstyrrede landskaber i forlængelse af

produktionserhverv samt transport-

gennemført landskabsanalyse.

og logistikvirksomheder. Herunder

•

Revidere skovrejsningsområder.

vurdere behov for udpegning af kon-

•

Revidere rammer for landzonelands-

sekvenszoner rundt om virksomheder eller havn.

byer for reelle boligudbygningsmuligheder i landzone.
•

•

tentiel Natur for eventuel uhensigts-

Revidere udpegning af Naturpark

mæssig sammenfald med intensivt

Lillebælt i overensstemmelse med

dyrkede jordbrugsarealer.

lodsejeres ønsker til udtag eller optag
af sine arealer.

Revurdere naturudpegningen Po-

•

Udarbejde retningslinje for strategisk
planlægning for landsbyer.
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