
Ændringsforslag 

 

KU-A-02 – Nicolai Kultur, renovering af forplads  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Kulturpolitik 

Vedtaget: ................................  Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:.......................................  Mette Strømgaard Dalby  

Tlf. nr.: .....................................  20331250 

E-mail: .....................................  medal@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 1.500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Nicolai Kultur er en væsentlig del af bymidten og deltager aktivt i bymidtens events, fx Majmarked/Repair & 

Remake Festival, Kulturnat og Kolding Light Festival. Nicolai ønsker at være med i løftet af bymidten og har 

et væsentlig behov for at få foretaget ændringer af forpladsen ved Skolegade/Katrinegade.  

 

Midler søges til et re-design af en dårligt fungerende plads, der løser rigtig mange af de nuværende udfor-

dringer med en uheldig placeret redningsvej og som følge heraf gentagne ulovlige parkeringer.  

 

Forpladsen er i dag ikke egnet til ophold, der ønskes en mere grøn plads, og de nuværende gamle træer, 

har begrænset levetid pga. mistrivsel. Der er således behov for at gentænke og genplante forpladsen. 

Nicolai Kultur har udarbejdet et forslag, hvor der er inkorporeret ønsker fra de unge skatere, der bruger Nico-

lai og bygning 5, så pladsen også kan bruges til street sport.  

 

Den ny forplads bliver en inviterede indgang til Nicolai med en fleksibel plan falde, der kan anvendes til me-

get – lige fra hverdagssituationer, hvor skatere kan indtage pladsen til store arrangementer, hvor pladsen 

kan rumme et stort publikum. 

 

Pladsen rammes ind af en skive af Cortenstål langs Skolegade. Skiven vil sammen med den eksisterende 

skive skabe en ramme om pladsen. Pladsens skrånende terræn udnyttes, og trykkes ned for at skabe en 

siddekant i den nordvestlige del af pladsen. I den sydøstlige del løfter pladsen sig op, hvor en trappe fører op 

på pladsen. Gulvet føres i samme niveau helt ud til den liggende skive, og en stor plan flade skabes.  Trap-

pen skaber en flot indgang med udsigt over hele pladsen. 

 

På forpladsen plantes to store robinietræer, som vil skabe et flot loft over pladsen. Robinietræet er som mag-

noliatræet et poetisk træ. 

 
Sikkerhedsmæssigt er der inkorporeret en ’stopmur’ mod Skolegade, så besøgende børn skærmes mere.  
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Pladsen bliver dermed attraktiv for ophold og aktivitet i centrum og danner en tydeligere overgang til resten 

af city og en mere sammenhængende midtby med masser af aktivitetsmuligheder, som det nye handlingska-

talog for byliv og byrum lægger op til.  

 

Forslag til re-design af forplads er udarbejdet af Landplus på vegne af Nicolai Kultur. Landplus har ligeledes 

udarbejdet de nye forslag til wayfinding i city.  

 

En mulighed for et samlet projekt for Nicolai (dette forslag og forslag KU-A-01 overdækning af scenen) og 

fondsstøtte hertil vil blive undersøgt. Nicolai Kultur har haft en indledende dialog med Lokale og Anlægsfon-

den, som stiller sig positive over for en ansøgning om medfinansiering i forhold til et større projekt. Hvis der 

opnås fondsstøtte vil det samlede beløb i ændringsforslaget blive reduceret med det tildelte fra fonden. De 

1.5 mio. kr. er altså den fulde pris for projektet. 

 

Forslaget understøtter de kulturpolitiske fokuspunkter ”Mødesteder og Midlertidighed” og ”Mere Ungekultur” 

Derudover understøtter det Kulturudvalgets strategi for Nicolai kultur: ”Sammen om kulturen” og Kolding 

Kommunes Handlingskatalog for byliv og byrum 

 

 

 


