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Formål: 

Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer vejudbygninger og intelligent 

trafikstyring.  

Verdensmål 9,1 

Der skal udvikles pålidelige, 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.  

Beskrivelse: 

Kolding Kommunes Mobilitetsplan angiver et mål om at forbedre forholdene for cyklister ved 

blandt andet at udvide cykelstinettet i kommunen for at gøre det mere attraktivt at cykle. By- 

og Udviklingsforvaltningen udarbejder i 2020 en plan og prioriteringsliste i forhold til hvilke 

stiprojekter, der kan gøre der mere attraktivt at benytte cyklen som transportmiddel.  

 

En prioriteringsliste skal medvirke til at fremme de projekter, der forbedrer forholdene for 

cyklister mest muligt i forhold til investeringen. Planen og prioriteringslisten vil dog også tage 

hensyn til forbedringsmuligheder i mindre lokalsamfund og åbent land samt tiltag for at 

forbinde de tre centerbyer med Kolding. 

 

Der afsættes en årlig pulje til realisering af nogle af de relativt mange cykelstiønsker, som 

jævnligt fremkommer fra bl.a. borgerside og som vil fremgå af forvaltningens plan. 

 

Eksempler på ønskede stiprojekter er: 

 

- Buen (cykelstier/cykelbaner) 

- Lyshøj Allé (cykelstier) 

- Koldingvej i Vester Nebel (cykelstier/cykelbaner samt fartdæmpende tiltag) 

- Tvedvej – (Østerbrogade-Kærmindevej) (cykelstier) 

- Haderslevvej i Christiansfeld (cykelstier) 



- Lykkegårdsvej (cykelstier) 

- Skolebakken (undersøges nærmere) 

- Vestergade i Vamdrup (cykelstier) 

- Stirute mellem Vamdrup og Kolding 

- Stirute mellem Lunderskov og Kolding 

 

 


