
	

 
 1 af 4	

      
 

23. marts 2020 
 
Til  
Kolding Kommune 
Planafdelingen 
 
 
 
 
 
Kolding kommuneplan 2021-20233 
 
Lokalrådet Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens foreslår følgende temaer og initiativer til 
kommuneplanen for årene 2021-2033. Lokalområdet et udpræget pendlerområde som 
naturligt afleder behov for trafikafvikling, børnepasningsordning og anden kommunal 
servicering.  
 
 
Boligområder 

• Udbygningsplaner Nord for Nr. Bjertvej skal serviceres af omfartsvejen, da 
eksisterende vej Sletteskovvej ikke kan benyttes til den belastning som 
kommuneplanen skitserer. Området kan forbindes til indkøbsmuligheder via et 
stisystem. 

 
 
Sikkerhed og tryghed for borgerne  
 
Lokalområdet Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens er præget af et vejnet der er udbygget trin 
for trin og ikke i henhold til en overordnet struktur for god trafikafvikling. Det har 
resulteret i tæt trafik, flaskehalse, usikre og farlige strækninger for bløde trafikanter 
forskellige steder. 

• En overordnet løsning for at reducere trafikken gennem Nr. Bjert, vil være at 
etablere en omfartsvej. VVM rapport er på vej. Det er vigtigt at selve omfartsvejen 
gennemføres hurtigst muligt uden forsinkjelter. 

• Lyshøj All – til tider er der stort pres på strækning foran Lyshøjskolen hvor mange 
forældre sætter børn af. Resten af dagen er der til tider høj hastighed på hele 
strækningen fra Badebroen til Jernbanebroen. Der bør indtænkes 
hastighedssænkende foranstaltninger her.  

• Skolebakken – strækningen fra Nr. Bjertvej til Strædet er en farlig strækning for 
bløde trafikanter. Der bør planlægges ”sikker vej” ved hjælp af cykel og gangsti i 
begge sider. Der foreligger allerede projekt, som er klar til at gennemføre.  

• Bløde trafikkanter skal prioriteres. I dag er der flere steder i lokalområdet hvor det 
ikke er sikkert for skolebørn og bløde trafikkanter at bevæge sig. Eks. ovenfor 
nævnte strækning på Skolebakken. Men hele områdets stisystem bør revideres og 
opgraderes med belysning med fokus på trafik til og fra Lyshøjskolen.  
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• Revidering af skoledistrikterne Lyshøj og Eltang, idet den nuværende deling 
betyder at skolebørn skal bevæge sig på meget farlige vejstrækninger. Eltangs 
distrikt går ind i boligområdet nord for Nr. Bjertvej. Børn herfra har ingen sikker 
mulighed for at selv at cykle til/fra Eltang skole.  

• Letbane Eltang – Vamdrup. Den eksisterende jernbane linje kan allerede nu 
benyttes til at etablere en letbane til betjening af kommunens borgere internt i 
kommunen. Banen vil kunne betjene de mindre byer på strækningen Eltang, Nr. 
Bjert, Strandhuse, Kolding Havn, Kolding banegård, Seest, Ejstrup, Lunderskov, 
Nagbøl og Vamdrup. I hver by kunne der laves en ”trinbræt stoppested”. Fordelen 
for området ved denne letbane, vil være at man knytter kommunen bedre 
sammen og kan flytte trafikanter, pendlere fra vejen til et allerede eksisterende 
trafiknet, og dermed reducere den trafikmængde og CO2 udslip.  

 
 
Institutioner 
 
Ved udbygning med flere boliger og deraf følgende flere borgere, skal der i 
kommuneplanen tænkes ind en udbygning af servicemulighederne 

• Undervisningskapaciteten på Lyshøjskolen 
• Pasningsmuligheder af børn med vuggestue og børnehave  
• Fritidsmuligheder for unge med ungdomsinstitutioner 
• Sundhedscenter med lægehus, tandlæge, fysioterapeut og kommunale 

sundhedstjenester 
• Samlingssted for alle aldre, hvor kultur, sundhed og dannelse kan opstå  
• Satellitbibliotek 

 
 
Klimatilpasning og miljø  
 
Kolding kommune har store intensioner om at være miljøbeviste og beskytte klimaet. 
Klimaudviklingen har på den anden side allerede sat sit præg på kommunen.  

• Strækningen langs fjorden skal sikres mod den stigende vandstand. Der foreligger 
undersøgelser som viser at en klimasikring er nødvendig langs kysten. Specielt på 
strækningen ved Fjordvej/Gl. Strandvej omkring Roklubben, er der akut behov for 
højvandssikring og sikring af ”tilbageløb af regnvand” i kloaksystemet. Der ligger 
anbefalinger om sikringen. 

• Kommunen kan aflaste CO2 udledningen gennem en smart tænkning af placering 
affalds/containerpladser nær ved borgerne. På nuværende tispunkt er der kun 2 
pladser. En i den sydlige og en i den vestlige del af byen. Den østlige del af byen 
mangler. 2 pladser til betjening af hele kommunen. Det betyder at borgerne i det 
største vækstområde skal transportere affald gennem byen og ud til den vestlige 
containerplads. Det sker typisk i weekends. Man bør her tænke en 
affalds/containerplads eks. i erhvervsområdet ved Birkemosevej/Birkemose Alle. 
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På den måde ville man kunne servicere borgeren bedre og aflaste CO2 
udledningen, reducere trafikken af trailers etc. gennem byen.   

• Letbane Eltang – Vamdrup som nævnt under trafikken vil også bidrage til 
reduktion af CO2 ved at reducere biltrafikken.  

 
Natur, landskaber 
 
Lokalområdet har dejlige naturoplevelser lige uden for døren. Nogle er der med succes 
allerede taget initiativ til. De nye trampestier er et godt eksempel. Vi opfordrer til at man 
yderligere udbygger disse muligheder både for gående og cyklende. 

• Stier langs fjorden helt ud til Houens Odde 
• Stier i de grønne områder ned til og rundt om Eltang vig til Houens Odde 
• Shelters i de grønne områder 
• Udendørs fitness redskaber på udvalgte steder. Eks. ved Badebroen 
• Speciel mountainbike bane 

 

 

Blå Metropol i Trekantområdet - Naturpark Lillebælt.  

Vi opfordrer politikerne til at tænke stort og være med til at skabe forudsætningerne for 
Danmarks næste vækstområde ved at lave den ”Blå Metropol”. Her tænkes på et meget 
tæt samarbejde Fredericia, Middelfart og Kolding, med fælles initiativer, kulturtilbud, 
erhvervsfremme initiativer og optimering af den gennemgående trafik og lokale transport. 
Eksempelvis tænker vi, at den nye 3. Lillebæltsbro/tunnel, der forventes igangsat inden for 
de næste 15-20 år flyttes længere ned sydpå i Lillebælt og forbinder Middelfart, Føns og 
Stenderup halvøen.  

 

 
 

 
Vejnettet kobles på den nye motorvejstilkørsel i Vonsild og videre over til den nye 
Hærvejsmotorvej.  
Den nye 3. forbindelse udbygges fra starten med en jernbanetilslutning til det nuværende 
banenet, så borgere, gods og industri kommer i cirkel mellem de 3 byer via en letbane. 
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Den fremtidige trafikbelastning og tunge vej- og jernbanetrafik i krydsfeltet omkring 
Lillebæltsbroen, vil blive ført syd om Middelfart, Fredericia og Kolding. 

  
 

 
På den måde vil de 3 kommuner smelte sammen til et stort vækstområde og en metropol, 
der kan tage kampen op med Aarhus og Odense. Den ”Blå Metropol” vil kunne tilbyde 
Jyllands mest attraktive boligområde med kreative muligheder og da vi nu og direkte 
adgang til vand og natur. I særdeleshed en attraktiv mulighed for udvikling af land- 
turistområder.  

 
 

Vi designer en ny korridor for vækst og det gode liv…. 
 
 
 
 
 
  
Med venlig hilsen 
Lokalrådet Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens 
 
Jan Faldt Bentsen 
formand 


