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Beskrivelse:  

By- og Udviklingsforvaltningen arbejder sammen med BlueKolding om en række klimatilpas-

ningsprojekter der samlet set skal kunne holde regnvand tilbage i oplandet til Kolding å så det 

ikke, i kraftige regnvejrsperiode - som senest i februar i år – skaber oversvømmelser ind igen-

nem ådalen og byen. Samtidigt sikrer projekterne byen og dele af havnen mod oversvømmelse 

i en stormflodssituation. 

Teknik- og Klimaudvalget har på mødet 15. april 2020 behandlet spørgsmålet om en fremryk-

ning af eksisterende tidsplaner for Pumpe/sluseprojektet og Oplandsprojektet samt vedtaget 

nye tidsplaner, se nedenfor. 

En optimering af processen kræver flere tilførte ressourcer til såvel projekterne, som det tilhø-

rende myndighedsarbejde. 

De nye tidsplaner er baseret på en samlet tilførsel af ressourcer på:  

 400.000 kr. årligt fra takstmidler (BlueKolding) i 4 år 

 350.000 kr. årligt fra kommunale midler i 4 år 

 

Ressourcetilførslen på det kommunale område skal anvendes til at fremme myndighedsopga-

verne med lokalplaner, miljøkonsekvensvurderinger samt den lange række af tilladelser det 

kræves, for at kunne etablere en tilbageholdelse af vand i ådalen og Donssøerne. 

 



 

Figur 1: Pumpe/sluseprojektet, scenarie 1b – Kvalificering af eksisterende tidsplan og mulighe-

der for at fremrykke projektet. Der henvises til de usikkerhedselementer, der er beskrevet i af-

snittet Risici.  

 

 

Figur 2: Oplandsprojektet – Kvalificering af eksisterende tidsplan og muligheder for at frem-

rykke projektet. Der henvises til de usikkerhedselementer, der er beskrevet i afsnittet Risici. 

Det skal bemærkes, at anlæg må forventes kun at kunne gennemføres i sommermånederne 

pga. vand i vintermåneder. Myndighedsbehandling kan foretages i takt med færdiggørelse af 

projektets delprocesser, og derfor kan der opstå ophold mellem myndighedstilladelserne.  
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Tidsplanerne er på det nuværende grundlag at betragte som forvaltningens bedste bud på en 

realistisk og optimeret tidsplan. Uforudsete udfordringer, og de nedenfor beskrevne risici, kan 

påvirke tidsplanerne negativt. Omvendt kan det ikke udelukkes, at en vellykket lodsejerproces, 

eller optimerede udbudsforløb, kan betyde hurtigere fremrykning.  

Som det fremgår af tidsplanerne, synes de nye tidsplaner - de blå bjælker - ikke væsentligt 

fremskyndet trods det, at tidsplanerne er blevet optimeret med henblik på at færdiggøre pro-

jekterne på et tidligere tidspunkt. Tidligere udmeldte tidsplaner - de grønne bjælker - er base-

ret på det vidensniveau om projekternes delfaser, som var på det gældende tidspunkt. De en-

kelte projektelementer er siden blevet yderligere bearbejdet, hvilket samtidig har resulteret i 

justering af tidsplanerne. 

Projekterne befinder sig på to vidt forskellige steder i projektprocesserne, idet Oplands-projek-

tet ikke er så langt som Pumpe/sluseprojektet.  

I Oplandsprojektet er der en længere række af ukendte variabler, som skal undersøges nær-

mere, som er alt afgørende for projektet og dets tidsplan. Det drejer sig om f.eks. geotekniske 

forhold, kortlægning af flora-/faunaforhold, BaneDanmark og Vejdirektoratets eventuelle krav 

til projektet samt meget omfattende lodsejerforhandlinger m.m. Forvaltningen vil kunne præ-

sentere en tidsplan med færre usikkerhedselementer primo 2021, når flere af disse variable er 

blevet undersøgt nærmere. 

På Pumpe/sluseprojektet skal bygherrerådgiver, som noget af det første, udarbejde en ny tids-

plan, hvor bestillingen vil være at optimere processen mest mulig, uden at den bliver forceret 

med risiko for et fordyret projekt. Ny tidsplan på dette projekt forventes at kunne blive præ-

senteret for udvalget på september- eller oktober-mødet 2020. 


