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Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb – Kolding Sta-

dion masterplan 35.000 15.000 15.000 0 

I alt kassefinansieret 35.000 15.000 15.000 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder en etapevis udrulning af masterplanen for fremtidens stadion i Kolding. Første etape 

med banevarme og hybridgræs er udført, nye lysmater er under udførelse. Etape 2 er ny hovedtribune mod 

vest, etape 3 en ny nordtribune, og etape 4 er færdiggørelse af øst- og sydtribuner. Endvidere indeholder 

etape 2 opførelse af en ny kommunal servicebygning inkl. garager. Herudover, i forbindelse med de reste-

rende etaper, udvikling af multifunktionel plads på det gamle cricket areal. 

 

Projektet understøtter fritids- og idrætspolitikkens mål om at udvikle fremtidens fysiske rammer for aktivitet 

og fællesskab samt at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv. Herudover støt-

ter projektet op om det strategiske spor ”Sammen om bosætning og byliv” i Kolding Kommunes vision ”Sam-

men designer vi livet”, herunder især arbejdet med at skabe levende byer med attraktive boliger samt inspi-

rerende kultur- og fritidstilbud som afsæt for øget bosætning. 

 

Udviklingen af fremtidens stadion i Kolding følger etapeopdelingen i masterplanen. Ændringsforslaget gør 

det muligt at følge den planlagte etape- og tidsplan samt sikre fremdrift i projektet. Udskydes stadionprojektet 

har det blandet andet konsekvenser for fodboldklubbens udviklingsmuligheder og potentialer for at inddrage 

byens borgere og erhvervsliv, da de nuværende rammer ikke længere er tilstrækkelige og tidssvarende. Li-

geledes vil helhedsindtrykket af Kolding Stadion blive forringet med en udsættelse af stadionprojektet. 

 


