
Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-03 - Lunderskov Storegade etape 2,2 

Politikområde:................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget 15. juni 2020, sag nr. 22 

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: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 3.000 0 0 0 

Nettodrift 205 205 205 205 

I alt kassefinansieret 3.205 205 205 205 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Politik:  

Alle typer af trafikanter skal tilgodeses i kommunen, og vi vil være førende på trafiksikkerhed. 

Vi vil sikre bedst mulig balance mellem økonomi, varighed af anlægsperioder og gener for 

borgere og virksomheder, når vi gennemfører store infrastrukturprojekter. 

Verdensmål: 

Delmål 13,1 Vi vil indtænke klimatilpasning og merværdier, når vi planlægger og når vi udfører 

bygge- og anlægsopgaver. 

Beskrivelse: 

Kolding Byråd bevilligede i 2018 5,0 mio. kr. til renovering af Storegade i Lunderskov. Det 

samlede overslag for renovering af Storegade og området omkring Lunderskov Station lød på 

10,0 mio. kr. I Første etape renoveredes Storegade frem til Torvet foran Lunderskov Station i 

samarbejde med BlueKolding.  



 

Der er i 2020 afsat 2,0 mio. kr. til opstart på 2. etape. 2 etape vil blive en total renovering af 

Torvet og stationsområdet i samarbejde med BlueKolding og DSB Ejendomme. Der vil som i 

etape 1 blive indtænkt grønne klimasikringsløsninger. Etape 2 vil give en helhedsløsning i det 

centrale Lunderskov og mulighederne for at kunne benytte Lunderskov Station til nye formål, 

vil blive bedre. Det vil være naturligt, at inddrage stationens fremtidige anvendelse i projektet.  

DSB har meddelt at man ønsker et samarbejde med Kolding Kommune og vil således vil sætte 

midler af til et fælles projekt, som udføres med fælles rådgiver og udbud. DSB planlægger at 

renovere perron, adgangsvej, tilgængelighed og beplantning, hvis Kolding Kommune sætter 

midler af til at færdiggøre renovering af Storegade med Torvet, bus- og parkeringsområde. Der 

udarbejdes en aftale om de endelige snitflader. 

Det forventes at Torvet kan færdiggøres i 2020 i samarbejde med BlueKolding for de 2,0 mio. 

kr. som på nuværende tidspunkt er afsat. Imens kan planlægning af det øvrige stationsområde 

pågå. DSB sætter anlægsmidler af til deres del i 2021 under forudsætning af at Kolding 

Kommune i 2021 afsætter 3,0 mio. kr. til færdiggørelse af bus- og parkeringsplads.  

 

 

Etape 2 vil indbefatte Torvet og Bus- og parkeringsplads 



 

 

DSB’s skitse fra 2014. Evt. nye elevatorer skal drøftes med Banedanmark. 

 


