
Ændringsforslag

Generelle oplysninger: 
Forslag nr./Tekst:............VEJ-S-02 - Tour de France
Politikområde: ................Vej- og Parkpolitik
Vedtaget: .......................Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 22

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til):
Navn: ............................Heine Fischer Møller
Tlf. nr.: ..........................79 79 28 85
E-mail: ..........................heinm@kolding.dk

Beløbsoplysninger:
(Beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling: 2021 2022 2023 2024

Nettodrift 1.000 0 0 0

I alt kassefinansieret 1.000 0 0 0
(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)

Beskrivelse:
Når Tour de France kommer til Danmark i 2021, lægger Kolding Kommune asfalt til en del af 
den ca. 170 km lange etape fra Vejle til Sønderborg. Dét vil Kolding Kommune gerne fejre 
sammen med borgere og turister fra nær og fjern. Tourens vej gennem Kolding Kommune skal 
være en begivenhed, som alle kan tage del i. Det skal være en folkefest med udsmykning, cy-
kelløb om mange andre aktiviteter, der skaber opmærksomhed om Touren. Eventen forventes 
at blive det største endags arrangement i Kolding i 2021.  

Kolding Kommune har i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale med organisationen 
Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 I/S, som står for den overordnede planlægning af 
Tour de France-starten i Danmark i 2021. Med aftalegrundlaget forpligter Kolding Kommune 
sig blandt andet til at stå for følgende opgaver:

 Klargøring af ruten, udbedring af huller i vejbanen og renholdelse op til afviklingen 
 Sikre at der ikke er vejarbejde på ruten.
 Rengøre kørebanen efter cykelfeltet har passeret
 Opstilling af afspærring, hvis dette kræves

For at sikre gode forhold i forbindelse med løbsafviklingen omdisponeres asfaltarbejder de 
kommende 3 år således at væsentlige løbstrækninger opprioriteres så de er klar til løbsdagen. 

Der opsættes afspærring med 3000 meter publikumshegn på den del af ruten der kører gen-
nem Kolding midtby og Christiansfeld. 

Ved efterfølgende dialog med løbsledelsen er det fremkommet, at der ved samtlige vejkryds-
ninger og tilkørsler langs ruten skal opstilles afspærringsmateriel. En så stor mængde afspær-
ringsmateriel i form af skilte, hegn, spærrebomme, m.m. til afspærring af ca. 250 vejkryds 
skal lejes ind til formålet.

Cykelfesten tiltrækker mange mennesker langs hele ruten og der ligger et stor oprydningsar-
bejde og opsamling af affald efter flere tusinde tilskuer som har stået langs hele ruten gennem 
kommunen. 


