
Ændringsforslag 

 

VEJ-A-03 – Låsbygade, renovering 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................  Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021, sag nr. 25 

 

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

Navn:....................................... Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: ..................................... 79792885 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 25 25 25 

Nettorådighedsbeløb 550 0 0 0 

I alt kassefinansieret 550 25 25 25 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

 

I forbindelse med at byrådet har bevilliget ekstra midler til forbedringer i midtbyen i Kolding, 

herunder Vestertorv, Søndergade og Tombolapladsen, blev der også givet midler til forbedrin-

ger i Låsbygade. 

 

Det var ikke muligt at anvende midlerne i 2020, da klimaprojektet ved Vifdam betyder at store 

dele af Låsbygade opgraves. Midlerne til Låsbygade, i alt 550.000 kr. blev derfor omprioriteret 

til de øvrige midtbyprojekter. Omprioriteringen skete på Teknik og Klimaudvalgets møde d. 15. 

juni 2020, sag nr. 13. Der søges derfor midler til at renovere Låsbygade, som det var oprinde-

ligt tiltænkt i forbindelse med fremrykningen af anlægsinvesteringer i 2020.  

 

Midlerne er tænkt anvendt til fornyelse af fortove, bænke og anden relevant inventar i gaden. 

Design og valg af inventar tager udgangspunkt i Bydesign-guide for Kolding bymidte, hvilket 

vil sikre sammenhæng til den øvrige bymidte samt gøre besøg i gaden til en god oplevelse. I 

processen tages en dialog med butikkerne i gaden, som arbejder på at gøre gaden til noget 

helt særligt i Kolding. 

 

Forslaget understøtter Teknik- og Klimaudvalgets fokusområde på at skabe bedre fremkomme-

lighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafikstyring. Forslaget under-

støtter ligeledes FN’s verdensdelmål 9.1 - ”Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust 

infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at 

støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til 

en overkommelig pris.” 


