
Ændringsforslag 

 

VEJ-A-02 – Pulje til mindre vejprojekter 

 

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 75 150 225 

Nettorådighedsbeløb 1.500 1.500 1.500 1.500 

I alt kassefinansieret 1.500 1.575 1.650 1.725 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

By- og Udviklingsforvaltningen har siden 2013 haft en pulje til etablering af mindre vejprojek-

ter. Puljen er brugt til at gennemføre trafikale forbedringer i takt med realiseringen af lokalpla-

ner for bolig- og erhvervsområder. Ligeledes er puljen brugt til at realisere borgerhenvendelser 

med ønsker om mindre foranstaltninger, der forbedrer sikkerheden eller fremkommeligheden i 

et lokalområde. 

 

Følgende parametre indgår normalt i udvælgelsen af forslag til, hvilke projekter, der kan indgå 

i udmøntningen af puljen: 

 Forbedring af trafiksikkerhed/tryghed 

 Forbedring af skoleveje 

 Samlet vurdering af borgerhenvendelser 

 

En forøgelse af puljen med 1,5 mio. kr. årligt, vil gøre det muligt at realisere flere mindre pro-

jekter, som bl.a. kan bidrage til større trafiksikkerhed og tryghed i lokalområderne. En lidt 

større pulje vil ligeledes bidrage til, at også lidt mere omfattende projekter (f.eks. i form af 

fortovs- eller cykelstiprojekter) kan gennemføres indenfor puljens rammer. 

 

Modsat vil en fastholdelse af puljens økonomiske ramme betyde, at en række borgerønskede 

trafiktiltag må afvises. 

 

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.” 


