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Forord
I Teknik- og Klimaudvalget vil vi være en

medarbejdere i Kolding Kommune og os

markant medspiller i arbejdet med at skabe

politikere, med input fra eksterne samarbejds-

rammerne for et godt liv for borgerne og gode

partnere. Politikken tager afsæt i visionen,

vilkår for erhvervslivet. Vores mål er at udvikle

FN’s 17 verdensmål og Borgerens Centrum

robuste og langsigtede løsninger på teknik-

og markerer den politiske retning for udval-

og klimaområdet.

gets virke i 2019-2022 samt overgangen til
næste byrådsperiode. Vi vil derfor være med

I praksis betyder det, at vi vil sikre stabil

til at opfylde FNs verdenmål, som skal løses

forsyning, robust klimatilpasning og god til-

inden 2030, for på den måde at bidrage til en

gængelighed. Vi vil udvikle vores kollektive

bæredygtig udvikling på teknik- og klimaom-

transport, styrke infrastrukturen, fastholde et

rådet i hele vores kommune. Teknik- og Kli-

højt plejeniveau af kommunens grønne om-

maudvalget vil særligt have fokus på at under-

råder og veje samt håndtere vores affald på

støtte verdensmål 6, 9, 11, 12, 13, 14 og 15.

miljøvenlig vis.
Teknik- og Klimaudvalget
Dette skal ske gennem en effektiv drift og

Jakob Ville, formand

styring af opgaverne.
Vi vil gøre en særlig indsats for at gøre Kolding kommune kendt for god fremkommelighed, stærk klimatilpasning, rent vand og
cirkulær økonomi.
Vores politik er skabt i fællesskab mellem
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Sådan vil vi gøre det
Vi sætter en dyd i at tænke i helheder og

Vi vil arbejde med løsninger, som giver bru-

tager udgangspunkt i de behov borgerne og

gerne stor frihed, mange valgmuligheder, og

virksomhederne har – ikke i regler og jura. Vi

et højt serviceniveau.

kalder det Borgerens Centrum. Det kræver et
stærkt samspil på tværs mellem medarbejde-

Vi vil fokusere på, hvordan vi optimerer vores

re, afdelinger og forvaltninger, og det kræver,

arealer og den daglige drift.

at vi involverer borgerne og virksomhederne i
en tæt dialog og samarbejde.

Vi vil søge inspiration lokalt, nationalt og internationalt og sikre udsyn i måden vi varetager

Når det giver mening, vil vi anvende designprocesser til at løse vores opgaver og projekter, så vi sikrer borgernær udvikling, medbestemmelse og lokal forankring af initiativerne.
Vi vil have fokus på at inddrage alle relevante
ressourcer i kommunen på tværs af forvaltninger, områder og blandt vores borgere og
virksomheder.

opgaverne.
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Trafik og mobilitet
Med en placering i hjertet af Trekantområdet

Alle typer af trafikanter skal tilgodeses i

er fremkommelighed og høj mobilitet en væ-

kommunen, og vi vil være førende på trafik-

sentlig forudsætning for at sikre, at Kolding

sikkerhed. Vi vil sikre bedst mulig balance

kommune forbliver en attraktiv og udviklings-

mellem økonomi, varighed af anlægsperioder

orienteret bosætnings- og vækstkommune.

og gener for borgere og virksomheder, når vi
gennemfører store infrastrukturprojekter.

Vi vil arbejde for øget fremkommelighed og
mobilitet ved at styrke samspillet mellem byudvikling og trafikplanlægning. Når vi i Kolding
Kommune udlægger nye byområder, byomdanner eller byfortætter, vil vi indtænke mobilitetsprincipper blandt andet ved at kombinere
forskellige transportformer.
Vi vil fremtidssikre fremkommeligheden på
vores vejnet ved at udvikle og sammentænke
den overordnede infrastruktur i Kolding kommune med det statslige vejnet.
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Fokusområder 2019-20
Vi vil skabe bedre fremkommelighed

Vi vil øge trafiksikkerheden med særlig

gennem adfærdsændringer, vejudbyg-

fokus på adfærdsregulerende tiltag.

ninger og intelligent trafikstyring.
Mål 11: Gøre byer, lokalsamMål 11: Gøre byer, lokalsam-

fund og bosættelser inklude-

fund og bosættelser inklude-

rende, sikre, robuste og bære-

rende, sikre, robuste og bære-

dygtige.

dygtige.
Delmål 9.1: Der skal udvikles
Delmål 9.1: Der skal udvikles

pålidelig, bæredygtig og robust

pålidelig, bæredygtig og robust

infrastruktur af høj kvalitet,

infrastruktur af høj kvalitet,

herunder regionale og grænse-

herunder regionale og grænse-

overskridende infrastruktur, for

overskridende infrastruktur, for

at støtte den økonomiske udvikling og men-

at støtte den økonomiske udvikling og men-

neskelig trivsel, med fokus på lige adgang for

neskelig trivsel, med fokus på lige adgang for

alle til en overkommelig pris.

alle til en overkommelig pris.
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Anlæg og drift af veje,
parker og grønne områder
Kommunens byer skal være attraktive med

en anden oplevelse end det veltrimmede og

spændende parker og pladser, som indbyder

–plejede.

til ophold, aktivitet og fællesskab – mens
gode veje og stianlæg sikrer, at alle kan kom-

Vi vil udnytte vores ressourcer bedst muligt

me godt og sikkert rundt i hele kommunen,

for at sikre en synlig og effektiv drift med af-

uanset alder og funktionsevne.

sæt i dialog og samarbejde med borgerne.

Vi vil bevidst inddrage vand og grønne elementer, når vi udvikler byrum, og vi vil være
opmærksomme på, at det grønne element
ikke kun skal være ’pæne’ bede og rabatter.
’Vild Med Vilje’ er en driftsform, der understøtter en større biodiversitet, men også giver
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Fokusområder 2019-20
Vi vil forbedre veje og broers kvalitet og

Vi vil sikre mere grønt i byerne, mere bio-

levetid.

diversitet og mere ’Vild Med Vilje’.

Delmål 9.1: Der skal udvikles

Delmål 11.7: Inden 2030 skal

pålidelig, bæredygtig og robust

der gives universel adgang til

infrastruktur af høj kvalitet,

sikre, inkluderende og tilgæn-

herunder regionale og grænse-

gelige, grønne og offentlige

overskridende infrastruktur, for

rum, især for kvinder og børn,

at støtte den økonomiske udvikling og men-

for ældre mennesker og for personer med

neskelig trivsel, med fokus på lige adgang for

handicap.

alle til en overkommelig pris.
Mål 15: Beskytte, genoprette
Vi vil skabe en ren og indbydende Kol-

og støtte bæredygtig brug af

ding midtby gennem synlig og effektiv

økosystemer på land, bekæm-

drift.

pe ørkendannelse, standse
udpining af jorden og tab af

Delmål 11.6: Inden 2030 skal
den negative miljøbelastning pr.
indbygger reduceres, herunder
ved at lægge særlig vægt på
luftkvalitet og på husholdningsog anden affaldsforvaltning.

biodiversitet
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Klimatilpasning
På klimaområdet vil vi tænke langsigtet og

virksomheder og lokalsamfund gennem flere

ambitiøst. Klimatilpasning kan ikke løses ale-

rekreative muligheder, parkeringsfaciliteter,

ne via de store klimatilpasningsprojekter – det

sundhed, renere badevand med videre.

skal håndteres på tværs af fagområder og
politiske udvalg – også i kommunens egne

Vi vil gennemføre klimatilpasningsprojekter,

anlægsprojekter.

hvor der er størst risiko for oversvømmelser
og med en beskyttelsesgrad, der giver det

Klimatilpasningen skal være tæt koblet til

bedste forhold mellem investering og omkost-

kommune- og lokalplanlægningen, og skal

ning ved oversvømmelse.

bidrage til merværdi for kommunens borgere,
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Fokusområder 2019-20
Vi vil beskytte vores værdier mod

Vi vil inspirere og aktivere borgere til at

oversvømmelser.

håndtere regnvand på egen grund.

Delmål 13.1: Modstandskraft

Delmål 13.3: Undervisning,

og tilpasningsevne til klimarela-

oplysning og den menneskeli-

terede risici og naturkatastrofer

ge og institutionelle kapacitet

i alle lande skal styrkes

skal forbedres ift. modvirkning,
tilpasning, skadesbegrænsning
og tidlig varsling af klimaændringer.

Vi vil indtænke klimatilpasning og merværdier, når vi planlægger og når vi udfører bygge- og anlægsopgaver.
Delmål 13.1: Modstandskraft
og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer
i alle lande skal styrkes
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Rent vand
Rent drikkevand er en afgørende faktor for

initiativer og projekter, som fremmer rent

god livskvalitet. Vi vil arbejde for at beskytte

grundvand og forsyningssikkerhed i Kolding

grundvandsområder og begrænse vores for-

kommune.

brug af grundvand.
For at forbedre miljøet i vandløb, søer og
kystvande vil vi minimere de skybrudsbetingede overløb af spildevand.
Vi vil i samarbejde med vandværkerne, landbruget og øvrige interessenter gennemføre
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Fokusområder 2019-20
Vi vil minimere spildevandsoverløb til

Vi vil fastholde høj forsyningssikkerhed

vandløb, søer og kyst.

og drikkevandskvalitet.

Delmål 6.3: Inden 2030 skal

Vi vil beskytte grundvandet mod

vandkvaliteten forbedres ved

forurening.

at reducere forurening, afskaffe
affaldsdumping og minimere

Delmål 6.1: Inden 2030 skal der

udslip af farlige kemikalier og

opnås universel og lige adgang

materialer, og halvere andelen af ubehandlet

til sikkert drikkevand til en over-

spildevand og væsentligt øge genanvendelse

kommelig pris for alle.

og sikker genbrug globalt
Delmål 14.1: Inden 2025 skal
alle former for havforurening
forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter,
herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.
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Affald og genbrug
I respekt for naturen og fremtidige generatio-

Vi vil tilbyde borgere og erhvervsdrivende

ner, lægger vi vægt på miljøvenlig og ansvarlig

affaldsløsninger, som giver stor frihed, mange

affaldshåndtering. Vi har et højt ambitionsni-

valgmuligheder og et højt serviceniveau.

veau for, hvor stor en andel af vores affald vi
skal genbruge, da vi ser affald som en værdifuld ressource, ikke et problem.
Derfor vil vi også være frontløbere for cirkulær økonomi, og vil selv, som virksomheden
’Kolding Kommune’, gå foran med de gode
eksempler.
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Fokusområder 2019-20
Vi vil øge andelen af affald der genbru-

Delmål 11.6: Inden 2030 skal

ges, herunder udvikle Kolding som front-

den negative miljøbelastning pr.

løber for cirkulær økonomi.

indbygger reduceres, herunder
ved at lægge særlig vægt på

Delmål 12.2: Inden 2030 skal

luftkvalitet og på husholdnings-

der opnås en bæredygtig for-

og anden affaldsforvaltning.

valtning og effektiv udnyttelse
af naturressourcer.
Vi vil prioritere affaldsløsninger der tilbyder stor frihed, mange valgmuligheder
og et højt serviceniveau for borgere og
virksomheder.
Delmål 12.5: Inden 2030 skal
affaldsmængden væsentligt
reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og
genbrug.
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