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2020 – et travlt år i skyggen af corona



Kolding Havn =  mere by – grønnere erhvervshavn

• Plads til at udvikle Kolding by 

• Grønnere erhvervshavn

• Byudviklingen omfatter omkring ca. 159.000 m2

• Ejerstrategi og samarbejdsaftale

• Dialogforum



Havnens områder



Marina City – kort status 

Nedslag i den videre proces for 2021:

• Politisk godkendelse af kommuneplan og lokalplan

• Anlægstilladelse fra Kystdirektoratet

• Opstart indledende anlægsarbejder: 

• Opstart store anlægsarbejder

• Udbud af første byggemuligheder
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Marina City – kommende udbud

• Indledende marine anlæg: 2021

• Moler: 2021

• Aptering: Flydebroer, landgangsbroer, forsyningsanlæg, mm: 2021-22

• Byggemodningsarbejder og vejomlægninger: 2021 og frem

• Byggemulighed 1 ”Skovboligerne”: Udbydes til salg i 2021

• Byggemulighed 2 ”Marinaboligerne”: Udbydes til salg i 2023

Tidsplan med forbehold for politisk godkendelse mv.



Kolding Å – ny bydel klar til udvikling

• AP Ejendomme vandt udbud

• Stærkt hold bag udviklingen med bl.a. Arkitema Architects, Sleth, CFBO, Bureau Detours

• Boliger til alle aldre

• Attraktive byrum 

• Borgere og andre interessenter inddrages i udviklingen gennem designprocesser.

• Bydel med Koldings dna
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Kolding2030 – Sammen skaber vi fremtidens bæredygtige samfund

• Ny bæredygtighedsstrategi vedtaget 
i efteråret 2020

• Nyt bæredygtighedscenter, som 
samler viden og kan fungere som 
sparring for blandt andet 
virksomhederne

• Krav i kommende udbud, fx i forhold 
reduktion af CO2 og brug af 
genbrugsmaterialer
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Dialog, dialog, dialog…

Ring! Kig forbi! Send en mail!



Byggeri og bygningsvedligehold 2020/2021



Byggeri og bygningsvedligehold 2020

Bygningsvedligehold 47,9    mio.

Energihandleplan 13,0    mio.

Fremskudt bygningsvedligehold (indeklima) 17,0    mio.

Brostræde 3-5, facaderenovering 6,1    mio.

Dalby Skole, udearealer 0,75   mio. 

Fynslund, vuggestuepladser 0,75   mio. 

Daginstitutioner, køkkenfaciliteter 1,0    mio. 

Aksel Olsens Hus, indretning af stueetage 1,5    mio. 

Riis Toft, indretning af Kulturskole 1,5    mio. 

Catolhavegyden, Nyt aktivitetshus 2,5   mio.

Ny Borgerservice på Nytorv 7,0   mio.

I alt 99,0  mio.



Igangværende/udførte projekter 2020



Byggeri og bygningsvedligehold 2021

Bygningsvedligehold 58,2   mio.

Energihandleplan 13,0   mio.

Udvidelse af Lyshøjskolen 35,0   mio.

Sundhedshus Christiansfeld 15,0   mio. 

? ?   mio. 

I alt 121,2   mio.



Planlagt bygningsvedligehold 2021



Koordineret udbud af bygningsvedligehold 2021



Koordineret udbud af bygningsvedligehold 2021



Fysiske udviklingsplaner



Kontakt

Michael Pagaard Madsen
Stadsarkitekt

79791335
micp@kolding.dk



Anlægsprojekter



Anlægsprojekter 2020 - midtbyprojekter

Anlægsprojekterne i 2020 har været domineret af corona-midler – vi løfter bl.a. bymidten

Tombolapladsen -
Søndertorv -
Søndergade -
Vestertorv og legestationer -
Belysning -
Bænke, træer og tilgængelighed 9,6 mio.

Julebelysning – eleftersyn og renovering 0,3 mio.
Grøn Bølge – lanterner og fodgængertryk 1,3 mio.
Nye p-automater – kontaktløs betaling 0,6 mio.
Ny bro over åen ved Campus 3,0 mio.



Anlægsprojekter 2020 – øvrige projekter

Vestergade Almind – vejudvidelse -

Sjølund, Jordrup og Rolles Møllevej – hævede flader -

Bramdrupdam – krydsning ved hallen -

Overbyvej – fortov og vejudvidelse -

Sysselbjergvej – cykelsti/cykelbane 6,7 mio.

Bro ved Solkær Enge 1,0 mio.

P-plads ved Skamlingsvejen 0,3 mio.

Anlægsprojekterne i 2020 har været domineret af corona-midler – vi har udført en 
række mindre vejprojekter og øvrige projekter



Byggemodninger 2020

I 2020 har vi gennemført følgende byggemodninger:

Allervej, Christiansfeld 24 grunde

Westerbygård 14 grunde

Ødis 12 grunde

Skanderup (færdig i 2021) 12-14 grunde

Lunderskov, Dollerup 19 grunde



Anlægsprojekter og byggemodninger 2021

Kommende projekter til 2021 er under planlægning – foreløbige opgaver i 
”pipeline”. 

Byggemodninger:

Hvidkærgårdsvej – byggemodning etape 1 13 grunde

Viuf Vestervig 12-14 grunde

Stepping 12 grunde

Vonsild Øst Vejanlæg

Hejls 3 grunde og almene boliger

Anlægsprojekter:

Vester Nebel – sti 0,4 mio.

Krydsudbygning – Aalykkegade/Skovbogade 5,0 mio.

Lunderskov – helhedsplan for torvet og stationspladsen 2,0-5,0 mio.

Marina City - byggemodning 9,3 mio. 

Borchs Gaard 15,6 mio.



Borchs Gaard

• Borchs Gaard - et grønt byrum til ophold og 
ankomst til byen

• Midten – et historisk præg

• Kanten – et grønt byrum

• Portene – god kontakt mellem gårdrum og by



Kontakt

Heine Fischer Møller
Afdelingschef Trafik, Vej og Park

5116 3195
heinm@kolding.dk



Det nye bygningsreglement BR 18



Trådte i kraft:
1. januar 2018 

1. januar 2020 – krav om certificerede rådgivere



Forhåndsdialog
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Det nye bygningsreglement BR 18
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Det nye bygningsreglement BR 18

Servicemål:

-Simple konstruktioner:   40 dage

-Enfamilieshuse:                40 dage

-Industri og lager:               50 dage

-Etage – erhverv:               55 dage

-Etage - boliger:                 60 dage 
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Det nye bygningsreglement BR 18

Færdigmelding af byggeri: Find vejledning til dokumentation af 
bygningsreglementets tekniske bestemmelser på:

bygningsreglementet.dk
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Kontakt

Ingelise Jellesen
Byggesagschef

7979 5980
injel@kolding.dk



Kontakt

Merete Dissing
By- og udviklingsdirektør

5151 9684 
medp@kolding.dk

Tak fordi I deltog – vi ses i 2021!


