
Ændringsforslag 

 

VEJ-A-05 – Lærkevej 

 

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: ............................ Jan Krarup Laursen 

Tlf. nr.: .......................... 51811880 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 550 800 1.000 

Nettorådighedsbeløb 0 9.700 2.800 0 

I alt kassefinansieret 0 10.250 3.600 1.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Som et led i implementering af den lovpligtige udviklingsplan, skal Skovvejen/Skovparken om-

dannes til et attraktivt boligområde med bymæssig karaktér, et område, hvor alle byens bor-

gere vælger området til. Den 1. oktober skal Kolding kommune sende en årlig afrapportering 

til relevant styrelse og Minister for fremdrift i processen. Såfremt udviklingsplanen ikke gen-

nemføres kan Transport-, Bygnings- og Boligministeriet komme med påbud om afvikling af af-

delinger hørende under boligorganisationer. 

 

Med omdannelsen skal andelen af almene familieboliger nedbringes ligesom der skal omdannes 

i boligmassens udtryk, og skabes nye typer af boliger for en mere bred beboersammensæt-

ning.  

 

Med den omfattede omdannelse skal infrastrukturen ligeledes ændres. Mod syd ligger Lærke-

vej som i dag fremstår som en bred vej med tæt beplantning ind mod Skovvejen/Skovparken 

på en måde, hvor beplantningen og vejens udtryk og brug, har en afskærmende virkning; et 

område der lukker sig om sig selv mod nord. 
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De involverede boligorganisationer har udarbejdet planer for omdannelsen af infrastrukturen 

på deres matrikler. For Kolding kommune indebærer omdannelsen en opgradering af den of-

fentlige sti (rød) som løber midt i gennem 

de to matrikler, en opgradering af de to 

offentlige veje (orange) der løber tværs 

ind i området ligesom det indebærer en 

opgradering af Lærkevej (grå) for at 

kunne tilslutte 4 nye adgangsveje.  

 

Forvaltningen anbefaler at Lærkevej om-

dannes, således at visionen om et åbent, 

blandet attraktivt område opnås, hvilket 

indebærer tilslutning af 4 nye adgangs-

veje ind i området, samt en opgradering af stiforbindelsen og de øvrige 2 offentlige veje ind i 

området. 

 

Med udgangspunkt i en uheldsanalyse og en kapacitetsvurdering anbefales det at Lærkevej 

omdannes med følgende:  

Kørebanen indsnævres for hastighedsdæmpning og der gives større tryghed for bløde trafikan-

ter. Dette gøres ved etablering af cykelsti i begge sider og ved anlæggelse af hævede over-

kørsler. De nuværende busstoppesteder bevares flyttes evt. en smule. Der laves 4 nye tilslut-

ningsveje ind i boligområdet. 

 

Der udarbejdes et selvstændigt projekt på ramper der skal tilslutte cykelstierne med den eksi-

sterende stiunderføring der løber under Lærkevej i dag. Projektet er indtænkt i ændringsforsla-

get. 

 

De kommunale udgifter estimeres til ombygning af Lærkevej 5,8 mio. i 2022, opgradering af to 

offentlige tværgående veje 9,7 mio. i 2023 og opgradering af den offentlige stiforbindelse 2,8 

mio. i 2024. 

 

Implementering af udviklingsplanen kan ikke ske, hvis ikke opgradering af de kommunale til-

slutninger og ombygningen af Lærkevej med de nye tilslutningsveje finder sted. Ombygningen 

af Lærkevej indgår ligeledes som et element til opførelsen af et nyt bydelscenter i området, 

som også skal implementeres som en del af udviklingsplanen. Udviklingsplanen er lovpligtig og  

 

Forslaget understøtter Tek-

nik- og Klimaudvalgets fokus-

område på at skabe bedre 

fremkommelighed gennem 

adfærdsændringer, vejudbyg-

ninger og intelligent trafiksty-

ring. Forslaget understøtter 

ligeledes FN’s verdensdelmål 

9.1 - ”Der skal udvikles påli-

delig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseover-

skridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med 

fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.” 

 

Google Maps 


