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Indledning
Lokalplanområdets beliggenhed
Lokalplanområdet ligger umiddelbart imellem Kolding bymidte
og lystbådehavnen Marina Syd. Området er afgrænset af Kolding Å mod nord, mod vest af Østerbrogade, mod syd af Skamlingvejen og mod øst af Marina Syd. Området omfatter Kolding
Åpark med et areal på ca. 20,5 ha og ligger i byzone.
Området er omfattet af planlægningsdistrikt 00 Bymidten og
enkeltområde 0042 Kolding Åpark i rammedelen i Kommuneplan
2010-2021.

Baggrund og formål

Kolding Åpark - et center- og naturområde

Lokalplan 0042-13 / 08.11.2010

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at udvikle Kolding Åpark til et centerområde med mulighed for blandede
funktioner herunder bolig, erhverv, uddannelse og detailhandel.
Lokalplanen har til formål at skabe en ny, unik og moderne
bydel med en stærk identitet og høj arkitektonisk kvalitet i nutidigt formsprog. Bydelen skal indeholde et miks af beboelse,
uddannelse, liberalt erhverv, restauranter, caféer, serviceerhverv, kultur- og fritidsaktiviteter m.v. Bydelen skal understøtte
Koldings position som designby, og skal være med til at udvikle
det kraftcenter for viden og undervisning, der er iværksat i de
umiddelbare omgivelser.
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Illustration 1 - Luftfoto over lokalplanområdet.
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I en større landskabelig kontekst forbinder lokalplanområdet
fjorden og marinaen med ådalen, som i form af en naturkile
langs åen skærer sig ind i byen. Sammenfletningen af by, vand
og landskab er et stærkt og karakteristisk træk og skal danne
grundlag for det landskabelige greb i lokalplanen.
Der vil være en relativ høj bebyggelsestæthed i den vestlige
del af området nærmest Kolding bymidte. Den høje bebyggelsestæthed og bygningernes placering skal medvirke til at sikre
veldefinerede og gode byrum og opholdsarealer, som skal være
rammen om en levende og oplevelsesrig bydel. Et miks af forskellige anvendelser og placering af udadvendte funktioner i
stueetagerne skal være grobund for et mangfoldigt byliv på flest
mulige tider af døgnet. Byrummene skal være velfungerende
uafhængigt af tidens arkitektoniske tendenser.
Den høje bebyggelsestæthed bunder ligeledes i et ønske om en
bæredygtig bydel. En tæt by medvirker til minimering af varmetab, forbrug af materialer og skaber et bedre mikroklima med
hensyn til vindpåvirkninger. Derudover skabes et bedre grundlag for kollektiv trafikbetjening. Områdets bebyggelse skal udføres som lavenergibebyggelse.
Lokalplanen omfatter et større grønt område mod øst, som er
beskyttet mose. Stier, aktivitets- og opholdspladser skal sikre,
at det grønne område bliver offentligt tilgængeligt. Det grønne
område skal bindes sammen med den øvrige by ved hjælp af
stiforbindelser.
Del af den eksisterende lokalplan 0042-12 Kolding Åpark fra
1994 erstattes af nærværende lokalplan.

Illustration 2 - Princip for fletning af blå og grøn struktur med byen.
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Bestemmelser
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af
24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser
for det område, der er nævnt i § 2:

§ 1 Formål
Lokalplanens formål er
• at sikre gode og varierede byrum og opholdsarealer med mulighed for ophold og aktiviter,
• at sikre en grøn karakter i bydelen gennem grønne tage og
grønne tiltag i de enkelte byrum,
• at sikre gode forbindelser til de omkringliggende bydele,
• at ny bebyggelse får en høj arkitektonisk kvalitet med et nutidigt udtryk,
• at publikumsorienterede funktioner placeres i stueetagen
mod primære byrum og gadestrøg,
• at ny bebyggelse i området opføres efter en samlet struktur,
hvor bebyggelsen placeres i byggefelterne og styres af facadelinjer, fastlagte bygningshøjder og etageareal,
• at parkering i delområde 1 samt 3-6 samles i fællesanlæg
enten i parkeringskældre eller parkeringshuse.
• at fastlægge placeringen og udformningen af parkeringsanlæg og adgangsveje til disse,
• at vejadgang og interne veje placeres og udformes, sådan at
der skabes færrest mulige gener for omgivelserne samt at
trafikbetjening kan ske sikkert,
• at sikre mulighed for at bevare og pleje den eksisterende natur samt sikre, at området bliver offentligt tilgængeligt,
• at sikre en grøn stiforbindelse langs Kolding Å,
• at ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse.

Kolding Åpark - et center- og naturområde

Lokalplan 0042-13 / 08.11.2010

§ 2 Område (og zonestatus)
2.1
Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Østerbrogade, mod
nord af Kolding Å, mod øst af lystbådehavnen Marina Syd og
mod syd af Skamlingvejen.
Lokalplanområdets afgrænsning er vist på kortbilag 1 og omfatter ejendommene med følgende matrikelnumre: 12lz, 12lr,
12ep, 12c, del af 17a og del af 7000d alle Kolding Markjorder 1.
afd og alle parceller, der efter den 7. april 2006 udstykkes fra de
nævnte ejendomme.
7
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2.2
Lokalplanens område opdeles i delområderne 1-7 som vist på
kortbilag 2.

§ 3 Områdets anvendelse
3.1

Generelt
Serviceerhverv er erhverv,
der ikke producerer varer men
tjenesteydelser, for eksempel
handel, finansiering, transport,
rengøring og reklame.

3.1.1
Området må kun anvendes til centerformål i form af erhverv
som liberalt erhverv samt offentlig og privat serviceerhverv, helårsbeboelse, detailhandel, restauranter og caféer, kultur- og fritidsaktiviteter samt uddannelses- og daginstitutioner, parkering
og grønne områder efter følgende nærmere bestemmelser for
de enkelte delområder og byggefelter, jf. kortbilag 2.

Stueetagen skal fortrinsvis
anvendes til publikumsorienterede funktioner, såsom serviceerhverv, detailhandel og
restauration som kan bidrage
til at skabe byliv i området.

3.1.2
Stueetagerne skal i videst muligt omfang anvendes til detailhandel, publikumsorienterede serviceerhverv, caféer og restauranter, fritidsprægede og kulturelle funktioner eller udadvendte
virksomhedsfunktioner som foyer, reception, udstillingslokaler,
showroom, kantine og lignende.
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3.1.3
Inden for området kan tillades opført transformerstation til områdets forsyning. Der kan tillades opstilling af en varmecentral,
men kun midlertidigt, indtil området får permanent tilslutning til
kollektiv varmeforsyning.
Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med at de
bruges (dvs. kortvarige forbrugsgoder). Dagligvarer er
for eksempel madvarer, drikkevarer, artikler til personlig
pleje og diverse husholdningsartikler.

3.1.4
Det samlede bruttoetageareal til detailhandelsbutikker må ikke
overstige 4.000 m2. Bruttoetagearealet for den enkelte butik
må maks. være 500 m2 for udvalgsvarebutikker og 1.500 m2 for
dagligvarebutikker.
Der kan dog indrettes én udvalgsvarebutik på op til 2.000 m2.

Udvalgsvarer er varer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, og som først
går til grunde efter nedslidning
over en længere periode (dvs.
langvarige forbrugsgoder).
Udvalgsvarer er for eksempel
bøger, elartikler, beklædning,
hårde hvidevarer, radio/tv,
Kopper/tallerkner, sportsudstyr, legetøj, cykler, ure, smykker etc.

3.1.5
Inden for lokalplanområdet må kun etableres virksomheder inden for miljøklasse 1, i overensstemmelse med eller svarende til
klassificeringen ifølge virksomhedsoversigten, lokalplanens bilag
C.
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3.2

Delområde 1
3.2.1
Området skal anvendes til liberalt erhverv, offentlig og privat
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serviceerhverv, detailhandel, restauranter og cafeer, kultur- og
fritidsformål samt parkering, jf. § 5.3.2.
3.2.2
Maks. 7 % af etagearealet må anvendes til detailhandel, beregnet for området under et.

3.3

Delområde 2
3.3.1
Området skal anvendes til liberalt erhverv, offentlig og privat
serviceerhverv, kultur- og fritidsformål samt parkering, jf. § 5.4.
3.4

Delområde 3
3.4.1
Området skal anvendes til etageboliger, liberalt erhverv, offentlig og privat serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, restauranter og cafeer, detailhandel, kulturelle formål og parkering, jf. §
5.3.2.
3.4.2
Mellem 15 og 85 % af etagearealet skal anvendes til etageboliger. Mellem 15 og 85 % af etagearealet skal anvendes til erhverv. Maks. 15 % af etagearealet må anvendes til detailhandel.
Maks. 60 % af etagearealet må anvendes til uddannelse. Ovenstående skal beregnes for området under et.
Bebyggelse, med facade mod den på kortbilag 2 viste linje, skal
i stueetagen i 30 % af byggefeltets længde anvendes til detailhandel, serviceerhverv, restauranter og caféer eller kulturformål.
3.5

Delområde 4
3.5.1
Området skal anvendes til etageboliger, liberalt erhverv, offentlig og privat serviceerhverv, hotel, uddannelsesinstitutioner,
daginstitutioner, detailhandel, restauranter og cafeer, kulturelle
formål og parkering, jf. § 5.3.2.

3.5.2
Mellem 15 og 60 % af etagearealet skal anvendes til etageboliger. Mellem 15 og 85 % af etagearealet skal anvendes til erhverv. Maks. 15 % af etagearealet må anvendes til detailhandel.
Maks. 30 % af etagearealet må anvendes til hotel. Maks. 60 %
10

af etagearealet må anvendes til uddannelses- og daginstitutioner. Ovenstående skal beregnes for området under et.
Bebyggelse, med facade mod den på kortbilag 2 viste linje, skal
i stueetagen i 10 % af byggefeltets længde anvendes til detailhandel, serviceerhverv, restauranter og caféer eller kulturformål.

3.6

Delområde 5
3.6.1
Området skal anvendes til etageboliger, liberalt erhverv, offentlig og privat serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner, hotel, detailhandel, restauranter og cafeer, kulturelle
formål og parkering, jf. § 5.3.2.

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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3.6.2
Mellem 7 og 40 % af etagearealet skal anvendes til etageboliger. Mellem 30 og 93 % af etagearealet skal anvendes til erhverv. Maks. 5 % af etagearealet må anvendes til detailhandel.
Maks. 30 % af etagearealet må anvendes til hotel. Ovenstående
skal beregnes for området under et.
Bebyggelse, med facade mod den på kortbilag 2 viste linje, skal
i stueetagen i 30 % af byggefeltets længde anvendes til detailhandel, serviceerhverv, restauranter og caféer eller kulturformål.
3.7

Delområde 6
3.7.1
Området skal anvendes til etageboliger, liberalt erhverv, offentlig og privat serviceerhverv, hotel, detailhandel, restauranter og
cafeer, kulturelle formål og parkering, jf. § 5.3.2.
3.7.2
Mellem 5 og 50 % af etagearealet skal anvendes til etageboliger. Mellem 30 og 95 % af etagearealet skal anvendes til erhverv. Maks. 5 % af etagearealet kan anvendes til detailhandel.
Maks. 30 % af etagearealet kan anvendes til hotel. Ovenstående skal beregnes for området under et.
Bebyggelse, med facade mod den på kortbilag 2 viste linje, skal
i stueetagen i 30 % af byggefeltets længde anvendes til detailhandel, serviceerhverv, restauranter og caféer eller kulturformål.
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3.8

Delområde 7
3.8.1
Området skal anvendes til grønt område med mulighed for anlæg af stier, opholds- og aktivitetspladser og -anlæg.

§ 4 Udstykninger
4.1
Udstykning og sammenlægning af ejendomme eller arealer til
lokalplanens gennemførelse må finde sted.
Arealerne udenfor byggefelterne skal, uanset udstykningsforholdene, være offentlige tilgængelige. Gårdrummene inden for de
enkelte byggefelter skal, uanset udstykningsforholdene, fortsat
kunne anvendes af hele byggefeltets brugere.

§ 5 Veje, stier og parkering
5.1

Veje
5.1.1
Areal til nye veje udlægges i princippet som vist på kortbilag 3.
Vejene opdeles i fire forskellige typer, som fremgår af illustration 3-6.
Der skal etableres fartdæmpning/overgangsfelter på vejene som
vist på kortbilag 3, jf. § 9.2.4.

5.1.2
Type 1 udlægges i en bredde af 18 meter mellem modstående
vejskel. Vejens tværprofil skal anlægges, i princippet som vist
på illustration 3, med 6,5 meter kørebane, 2 x 3 meter skillerabat med træer og belysning, 2 x 2,25 meter stier og 2 x 0,5
meter bagrabat.
Type 2 udlægges i en bredde af 13,5 meter mellem modstående
vejskel. Vejens tværprofil skal anlægges, i princippet som vist
på illustration 4, med 6,5 meter kørebane, 2 x hhv. 1,5 og 1
meter skillerabat, 2 x 2,25 meter stier og 2 x 0,5 meter bagrabat.
Type 3 udlægges i en bredde af 10,4 meter mellem modstående
vejskel. Vejens tværprofil skal anlægges, i princippet som vist
på illustration 5, med 4,4 meter kørebane og 2 x 2 meter stier.
På del af vejen kan der etableres areal til parallelparkering langs
vejen.
12
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Illustration 4 - vejprofil for type 2 veje.
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Type 4 er beliggende i forlængelse af type 2, nærmest Skamlingvejen og skal udlægges i en bredde af 15,75 meter mellem
modstående vejskel. Vejens tværprofil skal anlægges, i princippet som vist på illustration 6, med 9,25 meter kørebane (heraf
2,75 meter højresvingsspor), 1 meter skillerabat (i østside), 2 x
2,25 meter stier og 2 x 0,5 meter bagrabat.

5.1.3
Vejbyggelinjer for Østerbrogade og Skamlingvejen skal respekteres. Vejbyggelinjerne udlægges som 17,5 meter fra vejmidte
+ 2 gange højdeforskellen mellem terrænet på grunden og udgangskoten med et tillæg på 1 meter, jf. kortbilag 3.
På arealet mellem vejbyggelinjen og vejskel må ikke opføres ny
bebyggelse eller andre anlæg af blivende art.

Illustration 7 - Hævet sti.

5.2

Stier
5.2.1
Der udlægges stier langs vejene samt areal til nye stier med en
beliggenhed i princippet som vist på kortbilag 4. Stierne skal
udlægges som offentligt tilgængelige fælles gang- og cykelstier
med forskellige karakterer.
Illustration 8 - Sti langs Kolding Å.

Illustration 5 - Vejprofil for type 3 veje
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Illustration 6 - Vejprofil for type 4 veje

5.2.2
Primære stier skal udlægges i en bredde af mindst 2,80 meter
og anlægges med fast belægning. På de primære stiers strækninger skal sikres et frit areal på mindst 5 meter til brand- og
redningsvej.
Stien langs Kolding Å og Marina Syd udlægges i en bredde af
mindst 2,20 meter og anlægges med karakter som stenmelsbelægning som vist på illustration 8.

Illustration 9 - Trampesti.

Naturstierne skal udlægges i en bredde af 0,5-1,2 meter og
anlægges med karakter som trædæk, flis eller andet naturmateriale. Naturstier kan på delstrækninger etableres som hævede stier, eksempelvis som vist på illustration 7.
Primære stier og stien langs Kolding Å skal anlægges med belægning velegnet for kørestolsbrugere og gangbesværede og
udføres med ledelinjer velegnede for blinde og svagtseende.

Illustration 10 - Princip for variation
af stiforløbet langs Kolding Å.

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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5.2.3
Nedgang til stitunnelen under Østerbrogade skal udformes med
støttemur/skråningsanlæg. Nedgangen skal tilpasses og udformes som en integreret del af det omkringliggende byrum, have
en klart markeret nedgangszone og fremstå lys og venlig.
5.2.4
Stien langs Kolding Å kan gives en varieret udformning, i prin-
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cippet som vist på illustration 10, og gives en grøn udformning
ved anvendelse af bl.a. beplantning.

5.2.5
I tilknytning til stien langs Kolding Å og Marina Syd skal der udlægges opholds- og aktivitetspladser, i princippet som vist på
kortbilag 4, jf. § 9.3.

5.3

Parkering
5.3.1
Der skal anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. påbegyndt 100
m2 etageareal og maks. 1 parkeringsplads pr. påbegyndt 75 m2
etageareal.

5.3.2
Parkering skal etableres som fælles parkeringsanlæg og skal
anlægges i konstruktion i form af parkeringskælder eller parkeringshus i princippet som vist på illustration 12-14, jf. § 5.4
Parkering skal etableres med placering og adgang som vist på
kortbilag 5. Der kan tillades parkeringskældre indenfor delområde 1 – 6 samt parkering i stueetagen under hævede gårde, i

Illustration 11 - Princip for parkering under hævet gårdrum
x 5,00 m

parkering
parkering
parkering
parkering
parkering
Skamlingvejen

Byrum
butik/serviceerhverv

parkering

parkering
x 0,00 m

Illustration 12 - Princip for parkeringshus kombineret med en parkeringskælder
i en etage.
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Ved udregning af parkeringskrav medregnes etageareal for
parkeringshuse og kældre ikke.
Det vil sige, at det er etagearealet for al anden anvendelse
end parkering, der for hver
påbegyndt 100 m2 etageareal
udløser krav om etablering af
en parkeringsplads.

x 5,00 m
x 3,00 m
Design College

Kolding Åpark
parkering
x 0,00 m

Illustration 13 - Princip for halvt nedgravet parkeringskælder i en etage som en integreret del af bygningen. Stueetagen
har en anden anvendelse end parkering.

nedkørsel til p-kælder

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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x 6,00 m
x 3,00 m

Skamlingvejen
Design Square
parkering
x 0,00 m

Illustration 14 - Princip for parkeringskælder under bebyggelsen med nedkørselsrampe.
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Kortbilag 5 - Parkeringsarealer til parkering i parkeringskældre og parkeringshuse.

17

Lokalplan 0042-13 / 08.11.2010

princippet som vist på illustration 11, dog skal disse kunne betjenes fra ovennævnte adgange, som vist på kortbilag 5.

5.3.3
Der skal etableres følgende cykelparkeringspladser i forhold til
følgende anvendelser:
• Boliger: mindst 2 pladser pr. 100 m2.
• Kollegielejligheder og lignende: 1 plads pr. beboer.
• Daginstitutioner: 0,4 pladser pr. ansat samt areal til anhængere og specialcykler.
• Uddannelsesinstitutioner: 0,4 pladser pr. elev og ansat.
• Detailhandel: 1 plads pr. 100 m2.
• Serviceerhverv: 0,4 pladser pr. 100 m2 samt 0,4 pladser pr.
ansat.
• Biografer og teatre: 0,25 pladser pr. normeret plads samt 0,4
pladser pr. ansat.
• Hoteller og restauranter: 1 plads pr. 15 gæster samt 0,4
pladser pr. ansat.
• Liberalt erhverv: 0,4 pladser pr. ansat.
5.3.4
Cykelparkering til boligerne skal placeres inden for de enkelte
byggefelter. Øvrig cykelparkering skal placeres enten inden for
de enkelte byggefelter eller langs primære stier. Der må ikke
etableres cykelparkering i byrummene.
Cykelparkeringen inden for de enkelte byggefelter kan overdækkes, øvrig cykelparkering må ikke overdækkes.

5.4

Delområde 2
5.4.1
Inden for delområde 2 kan etableres permanent parkering på
terræn.
Der må ikke etableres parkeringspladser mod Kolding Å. Parkering skal placeres på den sydligste del af delområdet. jf. kortbilag 5.
5.4.2
Parkeringen for byggefelt E kan tillades at overstige 1 p-plads
pr. 75 m2 påbegyndt etageareal, såfremt den samlede parkering
for byggefeltet etableres i parkeringshus eller parkeringskælder.
Dog kan der maks. etableres 1 p-plads pr. 50 m2 påbegyndt etageareal.

5.4.3
Parkering på terræn i delområde 2 skal udformes med en grøn
karakter.
18

Permeabelt belægning er en
belægning med stor vandgennemtrængelighed som eksempelvis græs, grus, stenmel,
sand og lignende.

Parkeringspladser på terræn skal have grønne elementer som
grønne rabatter, træer, plantekummer eller lignende. Der skal
plantes mindst ét træ pr. fem parkeringspladser på terræn.
Der skal etableres en randzone mod den beskyttede mose.
Randzonen fra parkeringspladsen til mosen skal udformes med
karakter af overdrev. Belægningen i parkeringsbåsene skal være
med en grøn permeabel karakter.

§ 6 Ledningsanlæg
6.1
El-ledninger må kun fremføres som jordkabler.

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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6.2
Der skal afgives plads til nødvendige transformerstationer til lokalplanområdets forsyning.
6.3
Bebyggelse skal opføres i en afstand af mindst 2 meter fra
midtlinjen af fællesprivate kloakledninger. Dog skal bygge- og
anlægsarbejder holdes i en afstand af mindst 6,5 meter på hver
side af kloakledningen vist på kortbilag 6.
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Kortbilag 6 - Ledningsanlæg med tilhørende beskyttelseszoner.

19

Lokalplan 0042-13 / 08.11.2010

6.4
Bebyggelse skal holdes i en afstand af mindst 1 meter på hver
side af fjernvarmeledningen, som vist på kortbilag 6.

Bygningsreglementets energirammer for lavenergibebyggelse omfatter det samlede behov
for tilført energi til opvarmning,
ventilation, køling og varmt
brugsvand.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

Energirammer i denne størrelsesorden kan opnås ved
eksempelvis ekstra isoleringstykkelse i vægge, brug
af højisolerede ruder, optimal
udnyttelse af solindfald, energieffektiv ventilation og brug af
materialer med en høj varmekapacitet, der kan opsamle og
fordele varmen indendørs over
alle døgnets timer.

7.1
Generelt
7.1.1
Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse.

7.1.2
Bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag 7 viste
byggefelter.

7.1.3
I de på kortbilag 7 markerede hjørner skal bebyggelsen opføres
til kanten af byggefeltet i mindst 7 meters afstand fra hjørnet.
I de på kortbilag 7 markerede facadelinjer skal mindst 60 % udfyldes med bebyggelse i mindst 2 etagers højde.

n
Slippe

e
lmsgad
Trindho

Å
Kolding

te
Øs
B

Å p ar k
Kolding

F
G

J
I

H

K
M

N

li
Skam

ngve

je n

Signaturer:

L

ling

P

O

Lokalplanområde

veje
n

Byggefelter

Kløvervej

Mose

Irisvej

de
oga
rbr

A

C

Ska
m

E

D

Min 60 % af det bebyggede udfyldes til kanten af byggefeltet
0

62,5

125

250 meter

Kortbilag 7 - Markering af byggefelter med facadelinjer og hjørner.
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Bebyggelsen bygges til kanten af byggefeltet

Facadelinjer og bygningshjørner definerer byrum og veje.
Byrummene og vejene skal
være klart definerede, da de
leder folk igennem området og
skal være behagelige at opholde sig i. For at sikre at byrummene og vejforløbene defineres
tydeligt, skal bebyggelsen
indenfor byggefelterne opføres
så udgangslinjen udfyldes med
mindst 60 % bebyggelse i 2
etager.

40 %

7.1.4
Opførelse af bebyggelse indenfor byggefelt P, J, D og E skal ske
under forudsætning af, at byggeriet, bygge- og anlægsarbejdet,
dræn m.v. ikke medfører ændringer i moseområdets areal eller
tilstand.

7.1.5
Bebyggelse må opføres i skel med forskriftsmæssig brandadskillelse.
7.1.6
Bebyggelse skal placeres og udformes sådan, at Miljøstyrelsens
vejledende støjkrav kan overholdes.

60 %

Bygningshjørnerne markerer
overgangene imellem byrummene og adgangsstierne og
skal altid være klart defineret.

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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7.1.7
Bebyggelsen indenfor byggefelterne B, F, G, H, I, J, K, L, M, N
skal opføres med varierende bygningshøjder og opdeles i flere
bygningsdele i princippet som vist på illustration 16-21.
Bebyggelsen indenfor byggefelt E skal opføres i varierende bygningshøjder eller opdeles i flere bygningsdele.

7.1.8
Bebyggelse skal have en mindste gulvkote for stueplan som
+2,8 meter DVR90.

7.1.9
Kælderloft må maks. have en højde på 0,5 meter over terræn.
Kælderloft på parkeringskældre i byggefelterne K, L og M kan
på enkeltfacader have en højde på maks. 1 meter over terræn,
hvor dette er nødvendigt for at optage en terrænforskel.
7.1.10
Altaner kan kun placeres udenfor de enkelte byggefelter fra 2.
sal og op efter og maksimalt med et fremsping ud over byggefeltet på 2 meter i princippet som vist på illustration 15.
7.1.11
Der kan etableres mindre bygningsdele som trappe- og elevatortårne, tekniske anlæg samt overdækninger og pergolaer på
taget af de enkelte bygninger, jf. § 9.1.2. De mindre bygningsdele skal etableres mindst 3 meter fra skæring mellem tag og
facade og med en højde på maksimalt 2 meter over bygningshøjden, jf. §§ 7.2-7.7.

Illustration 15 - Altaner tillades at
række 2 meter ud over byggefelterne, fra 2. etage og op.

Støjafskærmning af opholdsarealer skal udføres med en højde
på mindst 1,6 meter og højest 2 meter over opholdsarealets
vandrette plan. Støjafskærmninger af opholdsarealer på tagflader skal være en integreret del af en bygningsfacade eller en
21
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separat støjskærm, der ubrudt dækker hele den støjbelastede
facade i fuld bygningshøjde. Støjskærme på tagflader, der ikke
er integret i facade eller del af en støjskærm der ubrudt dækker
hele facaden, skal placeres i en afstand af mindst 2 meter fra
skæring mellem tag og facade.

7.1.12
Mindre bygninger såsom cykel- og redskabsskure skal placeres
indenfor de på kortbilag 7 viste byggefelter. Denne type bebyggelse kan opføres i 1 etage.
7.1.13
Anlæg til opsamling og opbevaring af affald, herunder brændbart og genbrugsmaterialer, skal være del af områdets bebyggelse og fællesanlæg og skal placeres centralt indenfor de på
kortbilag 7 viste byggefelter. Anlæg skal være indrettet, så der
kan ske sortering af affald. Denne type bebyggelse kan opføres
i 1 etage.

7.2

Delområde 1
7.2.1
Der må opføres maks. 21.400 m2 etageareal, heraf skal 6.500
m2 anvendes til parkering.

A

A

A

56,5m

56,5m

18,5m

A

A
18m

23m
24m
16m

16m

24m

16m

24m

58m

Illustration 16
Illustration 17
Illustration 18
Illustration 16-18 - Eksempler på mulige typologier for erhvervsbyggerier i området.
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56,5m

21,5m

A

17m

58m

65m

65m

65m

25m

58m

Maks. etageareal fordelt på byggefelter:
Byggefelt A: 5.700 m2 etageareal.
Byggefelt B: 11.100 m2 etageareal inkl. anlæg til parkering.
Byggefelt C: 4.600 m2 etageareal.

7.2.2
Bebyggelsens højde må ikke overstige nedenstående topkoter,
fordelt på de enkelte byggefelter.
Byggefelt A og B: maks. topkote 20 meter og min. topkote 10
meter DVR90.
Byggefelt C: maks. topkote 24 meter og min. topkote 20 meter
DVR90.

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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7.2.3
Det samlede bebyggede areal inden for hvert enkelt byggefeltet, skal ligge indenfor nedenstående procenter af byggefeltets
grundareal.
Byggefelt B: maks. bebygget areal 80% af byggefeltet og min.
bebygget areal 50 % af byggefeltet.
Byggefelt C: maks. bebygget areal 60 % af byggefeltet.
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Illustration 19

65m
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56,5m

A

Illustration 20

58m

Illustration 21

Illustration 19-21 - Eksempler på mulige typologier for boligbyggerier i området.

23

Lokalplan 0042-13 / 08.11.2010

7.3

Delområde 2
7.3.1
Der må opføres maks. 15.300 m2 etageareal, heraf skal 5.300
m2 anvendes til parkering.
Maks. etageareal fordelt på byggefelter:
Byggefelt D: 3.000 m2 etageareal.
Byggefelt E: 12.300 m2 etageareal inkl. anlæg til parkering.
7.3.2
Bebyggelsens topkote må maks. være 19 meter og min. 9 meter DVR90.

7.4

Delområde 3
7.4.1
Der må opføres maks. 14.500 m2 etageareal, heraf skal 4.000
m2 anvendes til parkering.
Maks. etageareal fordelt på byggefelter:
Byggefelt F: 5.750 m2 etageareal.
Byggefelt G: 9.150 m2 etageareal ink. anlæg til parkering.
7.4.2
Bebyggelsens højde må ikke overstige nedenstående topkoter,
fordelt på de enkelte byggefelter.
Byggefelt F: maks. topkote 24 meter og min. topkote 14 meter
DVR90.
Byggefelt G: maks. topkote 27,5 meter og min. topkote 17,5
meter DVR90.
Dele af bebyggelsen kan opføres med en gennemgående etage,
jf. § 7.4.3, i princippet som vist på Illustration 22. Hvor bebyggelsen opføres i en etage skal bebyggelsen opføres med
en maks. topkote på 8 meter og en min. topkote på 6 meter
DVR90. Bygningerne over stueetage skal opføres med varierende højder.
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Bebyggelsen inden for byggefelt F kan i stueetagen opføres med
et bebygget areal på 100 % af byggefeltet. Fra 1. sal og op kan
det bebyggede areal være maks. 70 % af byggefeltet og min 50
% af byggefeltet.

10m
12m

12m

13m

7.4.3
Det samlede bebyggede areal inden for hvert enkelt byggefelt
skal ligge inden for nedenstående procenter af byggefeltets
areal.

58m

Illustration 22 - Bebyggelsen kan
opføres med én gennemgående stueetage og bygninger i varierende højde
over stueetagen.

Bebyggelsen inden for byggefelt G kan i de tre nederste etager
opføres med et bebygget areal på 100 % af byggefeltet. Fra 3.
og op kan det bebyggede areal være maks. 70 % af byggefeltet
og min. 50 % af byggefeltet.

7.5

Delområde 4
7.5.1
Der må opføres maks. 23.400 m2 etageareal. heraf skal 3.000
m2 anvendes til parkering.
Maks. etageareal fordelt på byggefelter:
Byggefelt H: 11.400 m2 etageareal.
Byggefelt I: 5.000 m2 etageareal.

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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Byggefelt J: 7.000 m2 etageareal inkl. anlæg til parkering.
7.5.2
Bebyggelsens højde må ikke overstige nedenstående topkoter
fordelt på de enkelte byggefelter.
Byggefelt H: maks. topkote 20 meter og min. topkote 10 meter
DVR90.
Byggefelt I: maks topkote 29,5 meter og min. topkote 19,5 meter DVR90.
Byggefelt J: maks. topkote 19,5 meter og min. topkote 9,5 meter DVR90.
Dele af bebyggelsen kan opføres med en gennemgående etage,
jf. § 7.5.3, i princippet som vist på illustration 22. Hvor bebyggelsen opføres i en etage skal bebyggelsen opføres med
en maks. topkote på 10 meter og en min. topkote på 8 meter
DVR90. Bygningerne over stueetage skal opføres med varierende højder.
7.5.3
Det samlede bebyggede areal inden for hvert enkelt byggefelt
skal ligge inden for nedenstående procenter af byggefeltets
grundareal.
Byggefelt H: bebyggelsen i stueetagen kan opføres med et bebygget areal på 100 % af byggefeltet. Fra 1. sal og op kan det
bebyggede areal være maks. 75 % af byggefeltet og min. 40 %
af byggefeltet.
Byggefelt I: bebyggelsen i stueetagen kan opføres med et bebygget areal på 100 % af byggefeltet. Fra 1. sal og op kan det
bebyggede areal være maks. 55 % af byggefeltet og min. 33 %
af byggefeltet.
Byggefelt J: maks. 70 % af byggefeltet og min. 33 % af byggefeltet.
25
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7.6

Delområde 5
7.6.1
Der må opføres maks. 41.160 m2 etageareal.
Maks. etageareal fordelt på byggefelter.
Byggefelt K: 18.560 m2 etageareal.
Byggefelt L: 11.700 m2 etageareal.
Byggefelt M: 13.900 m2 etageareal.
7.6.2
Bebyggelsens højde må ikke overstige nedenstående topkoter,
fordelt på de enkelte byggefelter.
Byggefelt K: maks. topkote 38 meter og min. topkote 28 meter
DVR90.
Byggefelt L: maks. topkote 42 meter og min. topkote 32 meter
DVR90.
Byggefelt M: maks. topkote 37 meter og min. topkote 27 meter
DVR90.
7.6.3
Det samlede bebyggede areal indenfor hvert enkelt byggefelt,
skal ligge indenfor nedenstående procenter af byggefeltets
grundareal.
Byggefelt K: maks. bebygget areal 70 % og min. bebygget areal
50 % af byggefeltet.
Byggefelt L: min. bebygget areal 35 % af byggefeltet.
Byggefelt M: maks. bebygget areal 70 % af byggefeltet og min.
bebygget areal 40 % af byggefeltet.
7.7

Delområde 6
7.7.1
Der må opføres maks. 21.000 m2 etageareal, heraf skal 10.775
m2 anvendes til parkering.
Maks. etageareal fordelt på byggefelter:
Byggefelt N: 6.500 m2 etageareal.
Byggefelt O: 11.300 m2 etageareal inkl. anlæg til parkering.
Byggefelt P: 3.500 m2 etageareal.

7.7.2
Bebyggelsens højde må ikke overstige nedenstående topkoter,
fordelt på de enkelte byggefelter.
26

Byggefelt N: maks. topkote 32 meter og min. topkote 15 meter
DVR90.
Byggefelt O: maks. topkote 25 meter og min. topkote 13 meter
DVR90.
Byggefelt P: maks. topkote 21 meter og min. topkote 12 meter
DVR90.
7.7.3
Det samlede bebyggede areal indenfor hvert enkelt byggefelt
skal ligge indenfor nedenstående procenter af byggefeltets
grundareal.
Byggefelt N: maks. bebygget areal 70 % af byggefeltet og min.
bebygget areal 33 % af byggefeltet.
Byggefelt O: min. bebygget areal 60 % af byggefeltet.
Byggefelt P: maks. bebygget areal 80 % af byggefeltet og min.
bebygget areal 33 % af byggefeltet.

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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7.8

Delområde 7
7.8.1
Delområde 7 skal friholdes for bebyggelse med undtagelse af
mindre bygninger såsom bålhytte, fugletårn, motionsredskaber,
læskur m.v. Samlet må bebyggelse maks. udgøre et grundareal
på 40 m2 og med en maks. højde på 6 meter.

Illustration 23 - Muligt inventar til
brug i det grønne område.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1
Bebyggelsens facade skal varieres for mindst hver 15, 20 og
30 meter facade, jf. kortbilag 8. Variationen skal ske enten ved
inddeling i enkeltbygninger, spring i bygningshøjde, facadefremspring eller tilbageryk, variation af bygningselementer, såsom
altaner, terrasser og lignende, variation i materialer eller variation i facaderytmen.

Illustration 24 - Muligt inventar til
brug i det grønne område.

8.2
Tekniske anlæg og installationer som ventilationsanlæg, elevator- og trappetårne og lignende skal udføres som en integreret
del af bygningen og indgå naturligt i bygningens samlede arkitektoniske udtryk.
Kabelføring på facader skal integreres i facadernes arkitektur.
Inden for området må der ikke etableres synlige sender- og
modtagerantenner.

Illustration 25 - Muligt inventar til
brug i det grønne område.
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8.3
Altaner skal udføres som en integreret del af bygningen og indgå naturligt i bygningens samlede arkitektoniske udtryk.
8.4
På tagterrasserne kan opsættes mindre overdækninger af ikke
permanent karakter som eksempelvis solsejl eller parasoller
samt mindre pergolaer. Pergolaerne kan inddækkes med glas
og tilplantes med slyngplanter. Pergolaer på den enkelte tagterrasse skal udformes ensartet. Jf. §§ 9.1.1 og 7.1.11
På tagterrasser kan opsættes mindre støjskærme. Støjskærmene skal udføres som en integreret del af bygning og indgå
naturligt i udformningen af opholdsarealet. Jf. § 7.1.11

Stueetagen ud til byrummene
og Kolding Å skal være åbne
facader, med mindst 50% af
facadestrækningen bestående
af transparente materialer,
som glas.

Indgange til bygningerne skal
placeres ud til byrumsforløbet.

8.5
Facader og tagflader på parkeringshusene skal udføres med
grønne beplantede facader og tage, i princippet som vist på illustration 26-30. Parkeringshusenes facader og tagflader kan dog
suppleres med solceller, grønne byggekomponenter, energiopsamlende beklædninger eller andre bæredygtige beklædninger.
8.6
Stueetager kan skille sig ud fra resten af facaden ved eksempelvis afvigende farve, materiale eller overfladebehandling.
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Facadeinddeling 30 m

Et grønt tag er et tag med
planter som tagbelægning. De
fleste grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter. Grønne tage virker kølende
om sommeren og holder godt
på varmen om vinteren. Taget
kan optage store mængder
regn- og smeltevand, og kan
dermed lette presset på kloaksystemet. Et grønt tag kan
desuden være med til at sikre
bedre levevilkår for fugle og
insekter.

Illustration 26 - Eksempel på opholdsarealer på en hævet flade i
byen. Her er beplantning of belægning flettet sammen og danner et
stiforløb med nicher. The Highline,
New York af James Corner Field operations og Diller Scofidio + Renfro.

Illustration 28 - Grøn facade Musee
du Branly, Paris, Frankrig.

Illustration 27 - Eksempel på
opholdsarealer på en hævet flade
i byen. The Highline, New York af
James Corner Field operations og
Diller Scofidio + Renfro.

Illustration 29 - Grønt tag med
lokale græsarter på naturcenteret
i Oak Hammock Marsh, Manitoba,
Canada.

Kolding Åpark - et center- og naturområde

Lokalplan 0042-13 / 08.11.2010

Illustration 30 - Grøn facade, Paris, Frankrig
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8.7
Stuefacaderne ud til byrumsforløbet, jf. kortbilag 9, skal have
en åben karakter. Mindst 50 pct af den enkelte facade skal være
transparent eller med åbninger til bagvedliggende gårdrum.
Stuefacaderne ud til Kolding Å, jf. kortbilag 9, skal have en åben
karakter. Mindst 30 pct af den enkelte facade skal være transparent eller med åbninger til bagvedliggende gårdrum.
Ved butikker i stueplan skal mindst halvdelen af facadelængden
udformes til udstillingsbrug med ikke afblændet glas. Indgangsparti udformet med glas kan medregnes som udstilling.
8.8
Indgange til de enkelte bygninger skal hovedsageligt placeres i
facader ud til byrumsforløbet.
8.9
Gitre og lignende tyverisikring skal monteres på den indvendige
side af vinduer og døre.

8.10
Der kan etableres separate støjskærme, der ubrudt dækker hele
den støjbelastede facade i fuld bygningshøjde, i princippet som
vist på illustration 31.
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50% åbne facade

Støjskærm 1,6 m, afstand til tagkant 4 m

udeopholdsareal fri for trafikstøj

støjvæg integreret i bygningens facade

trafikstøj

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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Illustration 31 - Bygning med integreret støjafskærnning i facaden giver gode
arbejdsforhold for erhverv og beskyttede udeopholdsarealer bagved bygningen.

udeopholdsareal fri for trafikstøj

støjvæg beklædt med beplantning eller transperant
trafikstøj

Illustration 32 - Base mellem bygningerne danner støjafskærmning for opholdsarealerne i 1. sals niveau.

udeopholdsareal fri for trafikstøj

støjvæg beklædt med beplantning eller transperant
trafikstøj

Illustration 33 - Støjafskærm afskærmer det bagvedliggende gårdrum.
Illustration 31-33 - tre eksempler på forskellige typer støjafskærnning af bygningersfacader og opholdsarealer.

31

Lokalplan 0042-13 / 08.11.2010

Støjafskærmningerne skal fremstå som transparent eller skal
tilpasses i farver, materialer og udformning til den enkelte bygning.

8.11
For skiltning, facader og belysning gælder retningslinjerne i det
vedhæftede Bilag A Regulativ for skilte og facader i Kolding, afsnit 2 Bymidter.
For erhverv over stueetagen kan skiltes efter følgende retningslinjer:
• Såfremt der er flere virksomheder i samme bygning skal al
skiltning samordnes eller der skal udarbejdes et samlet skiltekoncept mht. størrelse og ligeværdig placering.
• Skiltning på facader tillades kun udført i udskårne enkeltbogstaver eller logo direkte på facaden eller på en klar, ufarvet
glasplade som bæreplade og med en bogstavshøjde afstemt
efter facadens størrelse og med 50 cm fri facadeflade over
bogstaverne.
• Al skiltning skal placeres inden for egen facade.
• Der må ikke etableres udhængskilte over stueplan.
• Der må kun skiltes med firmanavn og/eller logo.
• Hver virksomhed må kun etablere ét skilt på én facade.
Der kan ske skiltning på pyloner efter følgende retningslinjer:
• Pyloner og andre skilte af permanent karakter må kun opstilles indenfor byggefelterne.
• Skiltning på pyloner skal samordnes for hvert byggefelt og
der må maksimalt opstilles én pylon pr. byggefelt.
• Pyloner må maksimalt have en højde på 6 meter.
8.12
Anlæg til opsamling og opbevaring af renovation skal gives en
udformning som tilpasses bebyggelsen i det enkelte byggefelt.

§ 9 Ubebyggede arealer
9.1

Opholdsarealer
9.1.1
Til bebyggelsen skal der anlægges private og fælles opholdsarealer med arealer svarende til mindst:
• erhvervsbebyggelse: 10 % af etagearealet
• bolig-, daginstitutions- og uddannelsesbebyggelse: 15 % af
etagearealet
Mindst 50 % af opholdsarealet skal indrettes som grønt opholdsareal med permeabel overflade.
32

9.1.2
Opholdsareal til de enkelte bygninger skal etableres inden for
eget byggefelt, som vist på kortbilag 10.
Opholdsarealerne kan etableres både mellem bygningerne og på
taget af de enkelte bygninger, som vist på illustration 34-35.

Illustration 34 - Eksempel på
opholdsarealer på en hævet flade
i byen. Her er bænke og træer
integreret i træbelægningen. The
Highline, New York af James Corner
Field operations og Diller Scofidio +
Renfro.

Opholdsarealerne imellem bygningerne indenfor det enkelte
byggefeltet skal indrettes, så det kan anvendes som et fælles
opholdsareal for hele byggefeltet.

9.1.3
Opholdsarealerne skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse, jf. § 8.5.

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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9.1.4
Opholdsarealerne skal indrettes, så der er mulighed for ophold,
og må ikke være støjbelastet over Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser.

Illustration 35 - Opholdsarealer på
tagterrasser bliver en væsentlig del
af områdets bebyggelse.

I forbindelse med opholdsarealer på taget af de enkelte bygninger kan der opstilles støjafskærmende foranstaltninger, som sikrer overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser som
vist på illustration 31-33, jf. § 7.1.11.
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9.2

De tre primære byrum
9.2.1
Der fastlægges 3 overordnede byrum, der skal etableres som
vist på kortbilag 10.
Byrumsforløbet og de enkelte byrum skal indrettes, så der er
mulighed for ophold, leg, aktiviteter og midlertidige events. Byrummene skal indrettes med mulighed for både sol, skygge, ly
og læ.

9.2.2
Byrummene skal udformes som sammenhængende byrum med
bymæssig karakter og med fælles identitet.
Byrummene skal alle indeholde blå og grønne elementer som
vandpytter, springvand, træer, græs, beplantning, plantekummer m.v. Dele af byrummene skal udformes med stedvise permeable underlag med græs, grus, sand m.v. som eksempelvis
vist på illustration 36-38. Byrummene skal dog udformes med
hårde belægninger, hvor der skal kunne køres jf. § 9.2.6.
De tre byrum skal graduere gradvist fra urbant til grønt fra vest
mod øst. I byrum 1 skal mindst 10 % af byrumsgulvet indrettes
med grønne og blå elementer. I byrum 2 skal mindst 20 % af
byrumsgulvet indrettes med grønne og blå elementer. I byrum 3
skal mindst 30 % af byrumsgulvet indrettes med grønne og blå

Illustration 36 - Byrum 2 med kig mod øst med forslag til etablering af et bassin med siddetrapper.
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elementer. Illustration 36 og 38 viser forslag til gradvis begrønning af byrummene.
9.2.3
Belysning, byrumsinventar og belægning skal udformes med en
samlet designprofil af høj og enkel kvalitet.

Illustration 37 - Vandpytter og
minispringvand i byrummet, Lyon,
Frankrig.

Belægning i de tre byrum skal være ens. Byrumsinventar i de
enkelte byrum skal være i harmoni med byrumsinventaret i de
øvrige byrum. Belysning og beplantning kan variere og tilpasses
til de enkelte byrum og anvendelse, jf. § 9.4.

9.2.4
Overgange mellem byggefelter og byrum skal markeres ved belægningsskift.

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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9.2.5
Der skal etableres et særligt overgangsfelt hvor byrummene og
veje mødes, jf. kortbilag 10. Overgangsfeltet skal skille sig ud
fra den øvrige vejbelægning og tilpasses byrummene eller overgangen til det grønne område.

9.2.6
Byrummene skal indrettes og anlægges med mulighed for kørsel til vareindlevering, brand- og redningskøretøjer samt reno-

Illustration 38 - Byrum 3 hvor naturen og det grønne bliver mere dominerende end de to første byrum. Dette byrum
grænser op til Det grønne området og i den venstre side af billedet ses et parkeringshus med beplantede facader.
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vationsvogne. Arealer til kørsel for ovennævnte køretøjer skal
indgå som en integreret del af byrummenes belægning og samlede profil.

9.2.7
Byrum 1 skal indrettes med mulighed for etablering af en nedgang til en stitunnel under Østerbrogade. Indenfor arbejdsarealet vist på kortbilag 10, må der ikke etableres anlæg, som kan
forhindre en nedgang til stitunnelen.

9.3

Opholds- og aktivitetspladser
9.3.1
I tilknytning til stien langs Kolding Å kan der indrettes opholdsog aktivitetspladser, i princippet som vist på kortbilag 4.
9.3.2
Opholds- og aktivitetspladserne skal indrettes med fokus på
Kolding Å og sammenhængen i forløbet langs åen fra Kolding
Fjord og til Kolding Ådal.
Der kan opstilles inventar til ophold, leg, motion og lignende.

9.4

Naturområde
9.4.1
Det beskyttede naturområde vist på kortbilag 11 skal bevares
og plejes som natur, med forskellige typer mose.

9.5

Belysning
Belysningen på veje, stier og pladser må kun udføres som følgende:

Effektbelysning er belysning,
der er specielt for det enkelte
sted. Effektbelysning kan for
eksempel være belysning integreret i belægning, byinventar
eller være med til at fremhæve
detaljer, såsom beplantning eller vandelementer. Effektbelysning kan være interaktivt, have
forskellige farver og mønstre.

9.5.1
For type 1, 2 og 4 veje skal belysning udføres med en lyspunkthøjde på mindst 8 meter og højest 9 meter. Belysning skal retningsbestemmes, så vejbane og stier belyses bedst muligt og
lysgener for omgivelserne undgås.
9.5.2
For type 3 veje skal belysning udføres med lyspunkthøjde på
mindst 4 meter og højest 5 meter. Belysning skal retningsbestemmes, så vejbane og stier belyses bedst muligt og lysgener
for omgivelserne undgås.
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Illustration 39 - Eksempel på brug af
effektbelysning til at fremhæve elementer som springvand i et byrum.
Singapore.

9.5.3
For sti langs Kolding Å og bystier skal belysning udføres i ensartet design så der sikres ensartethed og genkendelighed i området. Belysning skal udføres med en lyspunkthøjde på højest
4 meter. Belysning skal retningsbestemmes, så stierne belyses
bedst muligt og lysgener for omgivelserne undgås.
9.5.4
For byrum skal belysning udføres i overensstemmelse med en
samlet designprofil, så der sikres en genkendelighed mellem de
tre byrum og i hele lokalplanområdet. Effektbelysning kan benyttes til at understrege byrumsdesignet.
9.5.5
For opholds- og aktivitetspladserne kan tillades effektbelysning,
til at understrege detaljer i designet af det enkelte opholds- og
aktivitetsplads. Belysning skal udføres med en lyspunkthøjde på
maks. 4 meter.

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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9.5.6
Naturstier skal friholdes for belysning.
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Kortbilag 11 - Beskyttet natur.
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§ 10 Forudsætninger for ibrugtagen af
ny bebyggelse
10.1
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der for den pågældende
bebyggelse er etableret
•
•
•
•

fælles sti- og vejadgang og beplantning,
opholdsarealer,
fælles parkeringsanlæg og cykelparkeringsanlæg,
anlæg til opbevaring af affald, herunder brændbart affald og
genbrugsmaterialer og
• støjafskærmning af opholdsarealer og facader,
eller der er skabt sikkerhed for, at etableringen sker i takt med
byggeriets færdiggørelse gennem stillelse af anfordringsgaranti
til kommunen.

§ 11 Bevaring af bebyggelse
Ingen bestemmelser.

§ 12 Ophævelse af lokalplan
Lokalplan 0042-12 ophæves for ejendommene 12lz, 12 ep, 12c
og del af 17a alle Kolding Markjorder 1. afd., der er nævnt i §
2.1. Lokalplan 0042-12 blev vedtaget af Kolding Byråd den 3.
juni 1994 og tinglyst på ejendommene den 4.7.1994.

§ 13 Grundejerforening
13.1
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanens delområder
1- 6, medmindre der kun findes en ejendom. Grundejerforeningens formål er at eje samt drive og vedligeholde fællesarealer
og fællesanlæg.
13.2
Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele
foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
13.3
Grundejerforeningen skal oprettes, når Byrådet kræver det.
Indkaldelse til et orienterende møde om grundejerforening skal
38

ske på udstykkerens foranstaltning, senest når en tredjedel af
grundene er bebyggede og ibrugtagne. På mødet vælges en
arbejdsgruppe, som skal forestå udarbejdelse af forslag til vedtægter samt afholdelse af stiftende generalforsamling senest 3
måneder efter mødet.
13.4
Grundejerforeningen har pligt til at udarbejde og vedtage de
vedtægter, der er nødvendige. Udgangspunktet er en standardvedtægt, der er udarbejdet af Kolding Kommune. Foreningens
vedtægt skal godkendes af Byrådet. Senere ændringer og tilføjelser skal også godkendes af Byrådet.
13.5
Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse af foreningens
opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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13.6
Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og drive og
vedligeholde de fællesarealer og fællesanlæg, der er nævnt i §§
7.1.12, 7.1.13 og 9. Grundejerforeningen har også pligt til at
tage skøde på vej- og stiarealer, som Kolding Kommune ikke optager som offentlige. Tilskødning skal ske for grundejerforeningens regning, når fællesarealer og fællesanlæg er anlagt. Der
kan eventuelt være etaper. Vedligeholdelsen af fællesarealer og
fællesanlæg overgår til grundejerforeningen, når de er anlagt,
eventuelt i etaper. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de
opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen.

13.7
Grundejerforeningen må ikke være afhængig af partipolitiske
interesser.

§ 14 Servitutter
Ingen bestemmelser.

§ 15 Påtaleret
Kolding Byråd er påtaleberettiget om overholdelse af lokalplanen.
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Vedtagelsespåtegning
Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse.
KOLDING BYRÅD, den 10 maj 2010, sag.nr. 38.

Jørn Pedersen
Borgmester
Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 30, i
Lokal-Bladet Budstikken Kolding den 19. maj 2010.

Lokalplanen er vedtaget endeligt.
KOLDING BYRÅD, den 8. november 2010, sag nr. 19.

Jørn Pedersen
Borgmester
Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens § 30, i
Lokal-Bladet Budstikken Kolding den 17. november 2010
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Retsvirkninger
Lokalplaner kan udarbejdes, hvor der skal ske ændringer af eksisterende forhold. Det kan være byggeønsker eller blot ønsker
om at gøre tingene på en anden måde i fremtiden i et lokalsamfund.
Blandt andet før gennemførelse af byfornyelse, større bygge- og
anlægsarbejder og nedrivninger skal planlægningsarbejdet føre
til fremlæggelse af et forslag til lokalplan.
I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for
et område, for eksempel om
•
•
•
•
•
•
•

anvendelse
udstykning
vej- og stiforhold
placering og udformning af bebyggelse og materialer
sikring af resultater efter byfornyelse
bevaring af bygninger
fællesanlæg

Kolding Åpark - et center- og naturområde
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Alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden
planen kan vedtages endeligt.
Hvor forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun
udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med
planens bestemmelser.
Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt
til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen.
Byrådet kan give dispensation fra lokalplanens bestemmelser,
hvis det ikke strider mod principperne i planen. Større afvigelser
kræver ny lokalplan.
Byrådet kan ekspropriere privat ejendom eller rettigheder over
ejendomme, når det har væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en
byplanvedtægt. (Planlovens § 47).
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af
væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.
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Redegørelse
Områdets historie
Kolding Åpark er et levn fra en nedlagt saftstation for sukkerroer. Saften fra sukkerroe blev udvundet til sukkerproduktion.
Placeringen var dengang ideel, da der var rigelig vandtilførsel til
afvaskning af roerne, god fyldplads til jordresterne fra roerne og
nærhed til vej og jernbane. Der var tale om store jordmængder,
der skulle bortskaffes som følge af afvaskningen. I årene mellem 1899 og 1970 skulle der bortskaffes over 350.000 m3 jord,
sukkeroearealet i saftstationens opland blev næsten seksdoblet
til 1740 ha. Bortskafningen skete på fjordarealet syd for åen. I
første omfang blev arealerne ud til den tidligere Sorte Bro fyldt
op og fra midten af 50’erne skete opfyldningen på det sted,
hvor Marina Syd ligger i dag. Opfyldningen var en blanding af
jordresterne fra roeafvaskningen samt oprenset slam fra havnen.
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I 1945 købte Kolding Kommune et areal ved saftstationen til
brug for et renseanlæg for kloakspildevand. Renseanlægget
med tilhørende slambede blev udbygget indtil 1992 hvor anlægget blev afløst af et nyt centralrenseanlæg ved Agtrup. Renseanlægget i Kolding Åpark fungerer nu som et grovrenseanlæg.
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Illustration 40 - Ortofoto fra 1954 over området.
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Marina Syd øst for lokalplanområdet blev anlagt omkring 1980
på en del af det opfyldte areal.

Eksisterende forhold
Kolding Åpark er i dag delvist bebygget med en kontorbygning,
renseanlægget samt en varmecentral. Hovedparten af området
er ubebygget. Den østlige del af Kolding Åpark består fortrinsvis af et stort moseområde med skov. Mosen er beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3. Mosen er nogen steder tør med
skovpræg og andre steder mere fugtig med præg af vandhuller
og kanaler. Renseanlægget og varmecentralen er ikke omfattet
af denne lokalplan.

Illustration 41 - Kolding Åpark 1
eksisterende kontorbygning i området beliggende ved Kolding Å og
Østerbrogade.

Bymæssigt ligger Kolding Åpark centralt og i umiddelbar tilknytning til uddannelsesinstitutionerne Kolding Designskole, Kolding Uddannelses Center (KUC), International Business College
(IBC), det kommende Syddansk Universitet og forskerpark. Området ligger desuden i nærhed til Kolding Station, Kolding Havn
og Kolding bymidte.
I en større landskabelig kontekst forbinder Kolding Åpark Kolding Fjord og Marina Syd med Ådalen, der med en naturkile
med Kolding Å skærer sig igennem bymidten.
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Illustration 42 - Blik fra Naturområdet mod vest ud over området. I baggrunden boligbebyggelse, Designskolen og Kolding uddannelsescenter.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen skal sikre mulighed for udvikling af Kolding Åpark
til en ny, unik og moderne bydel med blandede funktioner som
beboelse, uddannelse, liberalt erhverv, serviceerhverv, restauranter, caféer, kultur- og fritidsformål i nærhed til mose, å og
fjord. Bebyggelsen og området skal nyde gavn af aktive byrum
og mulighederne i og omkring Kolding Å, samt mosen i områdets østlige del.
Kolding Åpark skal udformes som en klassisk tæt by i et moderne og nutidigt udtryk med høj arkitektonisk standard og kvalitet, hvor by- og byrumsdesign samt arkitektur skal skabe gode
rammer for brugerne.
Lokalplanområdet er et ca. 20,5 ha stort område, som vil blive
udbygget over en længere årrække. Da forudsætninger for områdets anvendelse kan ændre sig med tiden gives der mulighed
for fleksible anvendelser inden for de enkelte områder. Der vil
være mulighed for en vis andel af området f.eks. kan anvendes
til både boliger og erhverv.

Kolding Åpark - et natur- og centerområde
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Zonestatus
Lokalplanens område har status af byzone.

Illustration 43 - Blik ind i Naturområdet med varieret beplantning.
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Veje, stier og parkering
Lokalplanområdet skal vejbetjenes af to vejadgange fra hhv.
Østerbrogade og Skamlingvejen. Kolding Åpark udlægges som
en offentlig vej. Øvrige interne veje udlægges som private fællesveje.
Der er udlagt vejbyggelinjer langs Skamlingvejen og langs
Østerbrogade. Vejbyggelinjerne er begge 17,5 meter fra vejmidten plus 2 gange højdeforskellen mellem terrænet på grunden
og udgangskoten med et tillæg på 1 meter. Byggelinjens konkrete placering afhænger derfor af den endelige terrænhøjde på
de tilstødende ejendomme. På arealet mellem byggelinjen og
vejskel må der ikke placeres bygninger, belægninger eller andre
anlæg, som kan forhindre eller besværliggøre etablering af vejskråninger.
Lokalplanen sikrer gode forbindelser for de bløde trafikanter
til de omkringliggende områder herunder særligt til Syddansk
Universitet, det grønne område og til Marina Syd. Lokalplanen
udlægger offentligt tilgængelige private fælles stier. En naturpræget forbindelse langs Kolding Å og en mere bymæssig forbindelse igennem lokalplanområdet og hovedstierne i området.
Stierne igennem det grønne område og langs Kolding Å skal
have en naturpræget udformning, mens stierne igennem byområdet kan have en mere bymæssig karakter dog med beplantning og vandelementer integreret i designet.
Der gives mulighed for at opføre parkeringshuse og parkeringskældre på udvalgte steder i området. Parkeringshusene
og –kældrene skal være fælles og betjene store dele af området. Der må kun i et enkelt delområde etableres parkering på
terræn. Parkeringen skal samles i fælles anlæg for at sikre, at
området udnyttes bedst muligt. Store spredte parkeringspladser
på terræn vil modvirke ønsket om en levende, oplevelsesrig og
mangfoldig bydel.
Parkeringskravet er reduceret i forhold til tidligere lokalplaner.
Parkeringskravet er mindst 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal og maksimalt 1 parkeringsplads pr. 75 m2 etageareal. Idet
parkeringspladserne samles i større fælles parkeringsanlæg for
alle områdets funktioner, er det vurderet, at det samlede parkeringsudlæg kan reduceres grundet muligheden for dobbeltudnyttelse af pladserne. Dobbeltudnyttelse vil sige, at aktiviteter,
som ikke tidsmæssigt falder sammen, kan dele parkering, hvorved det samlede parkeringsbehov bliver mindre. En betingelse
er dog, at parkeringspladserne er tilgængelige på alle tider af
døgnet for alle funktioner i området.
Det er også muligt at tale om dobbeltudnyttelse ved cykelparkeringspladser. De angivne cykelparkeringskrav vil derfor været
et udgangspunkt som kan reduceres eller suppleres. Cykelparkeringskravene er angivet som en blanding af antal m2 og antal
ansatte. Dette skyldes, forholdet mellem antal ansatte og antal
m2 varierer meget for forskellige typer erhverv. Antal ansatte vil
46

Syddansk Universitet

Forskerpark

Tunnel
A

P

C

B

C

Design Square

Rensningsanlæg

Design
gn College
Colleg

Spids- og reservelast central

Åsted

P

Mose

A

Fugletårn

V

Kolding Åpark - et natur- og centerområde

Illustration 44 - Principplan for området, et ekesempel på en mulig udnyttelse af områdets byggefelter. Se snittegninger på illustration 45-47.
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Illustration 45 - Snit A-A

Illustration 46 - Snit B-B

Illustration 47 - Snit C-C
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derfor afspejle et mere reelt behov end et fast antal cykelparkeringspladser pr. antal m2.

Bebyggelsens placering og fremtræden
Bebyggelsen skal opføres indenfor afgrænsede byggefelter. Byggefelternes afgrænsning er med til at definere byens rum, såsom gader og pladser. Derfor skal facadestræk og hjørner, markeres af bygningskroppe ud mod de vigtigste byrum for at sikre,
at disse defineres klart.
Indenfor hvert enkelt byggefelt kan der etableres flere bygningskroppe sammenhængende eller adskilte fra hinanden. Der
er fastsat et maksimalt etageareal indenfor hvert enkelt byggefelt, for at sikre luft og lys imellem bebyggelsen. Derudover er
der defineret et min. og maks. bebygget areal for bebyggelsen
indenfor byggefeltet.
Der skal være en variation i bygningshøjderne i området, tilpasset de nære omgivelser. Generelt placeres de højeste bygninger
mod hjørnet af Skamlingvejen og Østerbrogade, mens bebyggelsens højde falder mod Kolding Å mod nord og det grønne
område i øst. Der er desuden lavet en bestemmelse om, at bygningshøjderne inden for de fleste byggefelter skal varieres og
bebyggelsen skal opdeles i flere byggefelter. Dette vil medvirke

kl. 08.00 21. juni
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kl. 10.00 21. december

kl. 12.00 21. december

kl. 10.00 21. marts

kl. 12.00 21. marts

kl. 10.00 21. juni

kl. 12.00 21. juni

Illustration 49 - Skyggediagrammer, der viser bebyggelsens skyggevirkning ved jævndøgn, og vinter- og sommersolhverv, på forskellige tidspunkter på dagen.

Illustration 48 - Den røde farve markerer, den højeste bebyggelse, den
orange den mellemste og den gule
den laveste bebyggelse.

til at sikre variation i bebyggelsen og hindre monotone facader.
Derfor er der for bebyggelsen fastsat både min. og maks. kote
der vil definere bygningshøjden indenfor hvert enkelt byggefelt.
På illustration 46 og 47 kan ses to snit i nord-syd gående retning gennem området, hvis det udnyttes som vist på illustration
44. De to snit viser, hvordan højden varierer fra at være lavest
mod Kolding Å og højest mod Skamlingvejen og Østerbrogade.
Illustration 45 viser området i øst-vestgående retning, hvor det
kan ses, at bygningshøjden er højest ved hjørnet mellem Østerbrogade og Skamlingvejen og falder mod det grønne område.
Der er ikke fastsat bestemmelser om etageantal, hvilket giver
mulighed for forskellige etagehøjder afhængigt af anvendelsen.
Indgangene til bygningerne skal placeres ud til byrummene for
at sikre åbenhed i facaderne og liv i byrummene. Ved at placere
indgangene mod byrummene, vil flere mennesker være tvunget
til at bevæge sig igennem byrummene og dermed bidrage til liv
og aktivitet. Stueetagerne skal desuden primært rumme publikumsorienterede faciliteter såsom, detailhandel, serviceerhverv,
restauration eller kultur. Dette skal medvirke til at sikre åbne facader i stueetagerne og oplevelser for fodgængere i området.
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Ny bebyggelse skal udformes i et nutidigt formsprog med en høj
arkitektonisk standard og kvalitet. Bebyggelsen skal gennem

kl. 14.00 21. december

kl. 14.00 21. marts

kl. 16.00 21. marts

kl. 14.00 21. juni

kl. 16.00 21. juni

kl. 18.00 21. juni
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proportionering, detaljering og materialevalg gives en udformning, som medvirker til en god helhedsvirkning i området og
skabelsen af et karakterfuldt gade- og byrumsforløb.
Bebyggelsens skyggevirkning
Der er udarbejdet skyggediagrammer for den kommende bebyggelse i lokalplanområdet. Skyggediagrammerne er udarbejdet for jævndøgn samt sommer- og vintersolhverv. Skyggediagrammerne viser, at de kommende bygninger i området
primært vil give skygge indenfor lokalplanområdet. I vintersolhverv vil de kommende bygninger medføre skyggeeffekt på
Kolding Havn. Byrummene vil ved sommersolhverv have gode
udsigter til sol. Opholdsarealerne på tagfladerne vil have gode
muligheder for sol det meste af året. Jf. illustration 49.

Ubebyggede arealer
Opholdsarealer
Kolding Åpark er en tæt bebygget bydel. Bebyggelsens hustage
kan derfor være med til at opfylde et behov for funktioner, der
er begrænsede muligheder for på terræn, herunder private rekreative rum, offentlige haver og parker.
I Kolding Åpark er der mulighed for private opholdsarealer mellem bygningerne i hvert byggefelt, på flere af bydelens hustage
samt på de enkelte altaner. Områdets opholdsarealer skal sikres
indrettet, så de indbyder til ophold og skal samtidig indeholde
beplantning og grønne tage. Opholdsarealerne mellem bygningerne i hvert byggefelt skal indrettes og udformes, så de kan
anvendes af brugerne i hele byggefeltet. For boliger, dag- og
uddannelsesinstitutioner skal der etableres opholdsarealer svarende til 15 % af etagearealet. For erhverv skal der etableres
opholdsarealer svarende til 10 % af etagearealet.

Byrum
En væsentlig del af bebyggelsesplanen er et gennemgående byrumsforløb fra Østerbrogade til det grønne område i øst med tre
indbyrdes forbundne byrum. Byrummene skaber forbindelsesled
for de bløde trafikanter til de omkringliggende bydele og det
grønne område mod øst. Byrummene skal være velfungerende
uafhængigt af tidens tendenser og indbyde til aktiviteter og ophold. Byrummene er vigtige, da de skaber muligheder for formelle og uformelle mødesteder og mulighed for events af både
kortere og længere varighed. Byrummene vil i lige så høj grad
som bebyggelsen medvirke til at give området sin egen identitet.
Byrummene defineres af de omkringliggende bygninger. Det er
intentionen, at rummene mellem husene skal være tætte og
veldefinerede. Byrummene skal udformes med en samlet designprofil i høj kvalitet. Den samlede designprofil skal sikre en
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genkendelighed igennem området, samtidig med, at de enkelte
byrum får hver sin indentitet. Idéen er, at byrummene skal
fremstå mere grønne og med naturpræg nærmest mosen og
mere bymæssige mod vest nær ved Østerbrogade. Det grønne
naturpræg kan etableres ved brug af beplantede og permeable
flader samt træer. Desuden kan vandelementer i form af springvand og bassiner være referencer til åen og fjorden.
I byrummet mod vest skal sikres mulighed for etablering af en
fodgængertunnel under Østerbrogade til det kommende Syddansk Universitet på den modsatte side af Østerbrogade. Tunnellen vil for mange være ankomststedet til området og skal
udføres med et markant og spektakulært design, i overensstemmelse med bydelens designprofil. Opgangen fra tunnellen
vil være en del af byrummet og bør brede sig ud, så tunnellen
virker indbydende, lys, venlig og integreret i omgivelserne, se
illustration 50. Tunnelen under Østerbrogade er ikke en forudsætning for lokalplanens realisering, men er indarbejdet i lokalplanen som en væsentlig forbindelse. Der vil i forbindelse med
anlæggelsen af tunnelen være behov for et arbejdsareal, der
skal tages i betragtning i forbindelse med etablering af de tilstødende bebyggelser og tilhørende fri- og opholdsarealer.

Kolding Åpark - et natur- og centerområde
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I forbindelse med byrummenes udformning, herunder placering af byrumsinventar, skal der sikres mulighed for varekørsel,
brand- og redningskøretøjer samt afhentning af renovation. Belægningen på arealet til kørsel med renovationsvogne, varekørsel og brand- og redningskørsel skal være en del af byrummets
øvrige belægning og være robust og kunne tåle kørsel med
større lastbiler. Kørsel i byrummene forventes indrettet med
ensrettet kørsel, så arealet til kørsel bliver mindst muligt.
Beskyttelse af beplantning
I byggemodningsfasen skal træerne i det grønne område sikres
ved passende afskærmning, det vil sige, at der som minimum
skal opsættes hegn ført i krones drypkant indtil byggemodning
og byggeri er afsluttet.
Natur
Der er udarbejdet en helhedsplan for den beskyttede mose i
den østlige del af lokalplanens område. Planen for naturområdet er blevet til i et samarbejde med naboer, interessegrupper

Illustration 50 - Principsnit gennem tunnellen under Østerbrogade set mod syd
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og fremtidige brugere og er udarbejdet med henblik på bedre
tilgængelighed og naturgenopretning. Området i dag er ikke
fremkommeligt og har ingen stier eller naturlige opholdspladser.
Samtidig kan forholdene for både flora og fauna forbedres ved
bl.a. opstemning af vand og bekæmpelse af bjørneklo.
Planen er at etablere en sti langs Kolding Å, som vil få sammenhæng med eksisterende stisystemer øst og vest for lokalplanområdet. Langs stien vil der blive etableret flere pladser med
mulighed for ophold og forskellige aktiviteter. Der skal endvidere etableres naturstier igennem den beskyttede mose både på
terræn og hævede over de våde områder. I den videre udvikling
af området påtænkes der indarbejdet faciliteter til idræt og motion, natur og formidling og generelt opholds- og aktivitetspladser.

HOVEDGREB

MULIG UDSTRÆKNING

Kolding Å
Der er udarbejdet en helhedsstrategi for Kolding Å fra Kolding
Ådal til Kolding Fjord ”Et sted ved åen”, der er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. Strategien lægger vægt på at se åen
som et sammenhængende grønt element i byen, se illustration
56.

FORDELING AF ÅSTEDER

Illustration 51 - Koncept for placering af å-steder/opholds- og aktivitetspladser langs Kolding Å.

Strategien arbejder med tiltag som landskabsforløb og pladser
både langs åen og på tværs af åen.
I den fremtidige byudvikling langs åen skal det tilstræbes, at
bygningerne vender forsiden til åen for at skabe stærke visuelle
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Illustration 52 - Eksempel på udformning af en opholds- og aktivitetsplads ved Sortebro.
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Illustration 53 - Princip for hvordan
opholds- og aktivitetspladser kan
bruge beplantning som et rumskabende element og skabe synlige
forbindelser på tværs af åen.

Illustration 54 - Princip for hvordan
opholds- og aktivitetspladser kan
bruge belysning som et identitetsskabende element på tværs af åen.

Illustration 55 - Princip for hvordan
stiforløb samt opholds- og aktivitetspladser kan skabe bedre kontakt til
åen fra dens omgivelser.

E45

Illustration 56 - Det grønne træk fra Kolding Fjord til Kolding Ådal. Et markant landskabeligt træk, der ønskes styrket ved
etablering af stianlæg og opholds- og aktivitetspladser langs Kolding Å.
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og fysiske forbindelser på tværs af å-løbet. Forbindelsen langs
åen er essentiel for den fremtidige udvikling af åen som grønt
landskabsrum ved at understrege åens forløb og stimulere det
offentlige liv ved åen.
For stiforbindelsen langs Kolding Å skal der lægges stor vægt
på den rumlige oplevelse, der primært skabes af forskellige beplantningstyper og variation i stiforløbet, se illustration 52-55.
For at skabe en variation af grønne rum kan der arbejdes med
beplantningens højde, omfang, og forskellige væksttyper. Endvidere kan der arbejdes med grønne elementer og gydesten i
selve åen, som kan være med til at stimulere åens vandmiljø og
dyreliv. Tiltag i og på vandet skal tilgodese den øvrige aktivitet i
åen såsom kajak og kano.
I forbindelse med etablering af stien langs Kolding Å skal der
indarbejdes opholds- og aktivitetspladser evt. mulighed for
mindre opholdspladser ud i åen. Der arbejdes med, at der skal
etableres opholds- og aktivitetspladser som perler på en snor
langs hele Kolding Å, se illustration 51 - 57.
Opholds- og aktivitetspladser skal medvirke til at iscenesætte
åen, som det stærke grønne karaktertræk, det engang har været og har potentiale til at blive igen.

Bæredygtighed
Bydelen udformes som en tæt by. Tætheden bunder i et ønske
om en bæredygtig bydel. En tæt by minimerer varmetab, sparer
på materialer og facadeareal, skaber et bedre mikroklima med
hensyn til vindpåvirkning samt skaber et bedre grundlag for kollektiv trafik.
Lokalplanen angiver, at området skal søges indrettet så belastningen af miljøet bliver minimal. Den detaljerede udformning af
byggeri og anlæg og det økologiske indhold fastlægges ved projektering og gennemførelse af det enkelte bygge- og anlægsarbejde.
Al bebyggelse i området skal udformes som lavenergibebyggelse. Bygningers energiforbrug har stor betydning for klimaet,
da det medvirker til udledning af CO2. Bygninger står for en stor

Illustration 57 - Stemningsbillede af en kommende opholds- og aktivitetsplads ved Kolding Å.
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del af det samlede energiforbrug i Danmark. Nye bygninger kan
i dag opføres, så de enten ikke bruger energi eller har et meget
lavt energiforbrug.
I forbindelse med etablering af belysningsanlæg i området bør
benyttes energieffektive armaturer.
Flere af bydelens tagflader skal udformes med grønne tage. De
grønne tage medvirker til at tilbageholde regnvand samt forbedre kvaliteten af regnvandsafstrømningen. Ekstensive grønne
tage kan tilbageholde 85 % af den maksimale strøm i de første
par timer af en nedbørshændelse og kan reducere den samlede afstrømning med 60 %. Grønne tage reducerer risikoen for
oversvømmelser.

Affaldshåndtering

Kolding Åpark - et natur- og centerområde
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Lokalplanen sikrer mulighed for placering af miljøstationer til
genbrugsmaterialer.
Lokalplanen anviser mulighederne for placering af affaldsøer til
restaffald og genbrugsmaterialer. Det er hensigten, at restaffald
skal afhentes centralt. Dette indebærer, at den enkelte husstand
skal aflevere sit restaffald ved en affaldsø.
Det påhviler udstykker at vedligeholde og administrere affaldsøer, indtil en grundejerforening eller en anden beboerorganisation
er etableret.

Grundejerforening
I lokalplanområdet skal oprettes en grundejerforening, der skal
have som formål at drive og vedligeholde fællesarealer og fællesanlæg.
Lokalplanen bestemmer, at der skal dannes en grundejerforening med medlemskab af samtlige ejere i lokalplanens område.
Grundejerforeningen har pligt til at drive og vedligeholde de
arealer, der i lokalplanen er udlagt til fællesarealer og fællesanlæg, herunder vej- og stianlæg.
En forudsætning er, at grundejerforeningen ejer de pågældende
fællesarealer og -anlæg. Lokalplanen bestemmer derfor, at
grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesarealer
og fællesanlæg.

Lokalplanens forhold til Kommuneplan
2010-2021
Lokalplanområdet ligger indenfor Områdeplan 00 Bymidten og
er omfattet af enkeltområde 0042.
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Redegørelse
Bymidten skal fortsat danne ramme om et dynamisk byliv med
et stort varieret udbud af oplevelser, handels-, kultur- og fritidstilbud på alle tider af døgnet. Det er målet, at skabe en bymidte, der er smuk, aktiv og behagelig at færdes og opholde sig
i for alle. Mangfoldigheden er afgørende i forhold til ønsket om
en levende bymidte med mange forskellige funktioner og aktiviteter på samme tid.
Udbygningen af Kolding Åpark vil medvirke til at skabe et varieret udbud af oplevelser, handels-, kultur- og fritidstilbud i Kolding by. Området planlægges til mange forskellige funktioner og
et stort naturområde, som skal gøres offentligt tilgængeligt med
stisystemer med opholds- og aktivitetspladser.
Ifølge hovedstrukturen skal nye boliger opføres som led i en
fortætning. Lokalplanen bestemmer, at der skal opføres boliger
indenfor udvalgte byggefelter.
Illustration 58 viser en principskitse for udbygningen af Kolding
Åpark fra Områdeplan 00. Lokalplanen er i overensstemmelse
med denne principskitse.
Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.

Rammer for lokalplanlægning
I rammedelen er området udlagt som centerområde/bymidten
0042-C1 og som grønt område 0042-G1.
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Illustration 58 - Principskitse for udbygningen af området fra Områdeplan 00.
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Særlige bestemmelser
Lokalplanområdet er del af enkeltområde 0042-C1 og er udlagt
til centerområde med bestemmelserne:
• Udlægges til centerområde som grønt område med naturområde, park, fritids- og legeområde samt uddannelses- og
erhvervsområde med mulighed for hotel/overnatning og lignende.
• Bygningshøjde indtil 5 etager og 21,5 meter.
• Bebyggelsen skal have en sådan ydre udformning, at der i
forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.
• Tilladelse til nye eller udvidelse af eksisterende butikker forudsætter, at den samlede arealramme på 94.000 m2 detailhandel i bymidten ikke overskrides.
• Butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 3.500 m2
dagligvarebutikker og 2.000 m2 udvalgsvarebutikker.
• Grønt område skal bibeholdes og forbedres som naturområde.
• Der skal sikres et offentligt stiforløb gennem området langs
Kolding Å.
• Området udlægges til kollektiv varmeforsyning.
• Inden for området tillades virksomheder svarende til miljøklasse 1.

Kolding Åpark - et natur- og centerområde
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Særlige bestemmelser
Lokalplanområdet er del af enkeltområde 0042-G1 og er udlagt
til grønt område med bestemmelserne:
• Udlægges til naturområde med offentlig adgang.
• Etablering af et offentligt stiforløb langs kystlinjen mod Kolding Å og Kolding Fjord.
Generelle bestemmelser
Centerområde/bymidten
• anvendes til butikker mindre end 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker, boliger, liberale
erhverv, offentlig og privat service,
• håndværks- og reparationsvirksomhed kun som allerede tilladt eller i lokaler oprindeligt opført til formålet,
• bebyggelsesprocent højest 90,
• bygningshøjde indtil 2½ etage og 11 meter,
• opholdsareal: boliger 15% opholdsareal ift. etagearealet, erhverv: 10% opholdsarealer ift. etagearealet.
Generelle bestemmelser
Grønt område
• anvendes til friluftsliv som anlæg i form af udendørs fritidsanlæg, haver, park, skov og eng, friholdes for bebyggelse
medmindre anvendelsen taler for det,
• eventuel bebyggelses art, beliggenhed, størrelse, form og
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• fremtræden skal indordnes efter omgivelserne og have en
klar relevans for brugen af det grønne område.
• største højde af bebyggelse i grønt område op til 1 etage og
6 meter. Bebyggelsesprocent på maksimalt 5 % - den samlede bebyggelse må højst være 200 m2
Lavenergi
Som et bidrag til udviklingen af bæredygtige byer ønsker Kolding Kommune at udlægge lokalplanområdet til lavenergibebyggelse.

Tillæg 3
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens
rammer for lokalplanlægningen med hensyn til bebyggelsens
højde, bebyggelsens omfang. Der er derfor udarbejdet forslag til
Tillæg 3 til Kommuneplan 2010-2021.
Lokalplanområdet fastholdes til centerformål, uddannelses- og
erhvervsformål samt med mulighed for hotel/overnatning. Der
gives mulighed for mere bebyggelse i området ved at hæve bebyggelsesprocenten på op til 170. Endvidere hæves bygningshøjden. Området inddeles i mindre delområder, hvor der gives
mulighed for at opføre bebyggelse i op til hhv. kote 23, 24, 30,
38 og 42. Mindre bygningsdele som trappe- og elevatortårne og
lignende kan tillades op til 2 meter over den angivne bebyggelseskote.
De maksimale butiksstørrelser ændres således, at det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker er hhv. 1.500 m2 og 500 m2. Der gives dog mulighed for én
udvalgsvarebutik på op til 2.000 m2.

Retningslinjer
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Ifølge Kommuneplan 2010-2021 ligger lokalplanområdet i Kolding Havns konsekvensområde for virksomheder med særlige
beliggenhedskrav. Ifølge retningslinjen skal der omkring de særlige erhvervsområder udlægges en konsekvenszone, som skal
friholdes for forureningsfølsom anvendelse, indtil der er foretaget undersøgelser, som dokumenterer, at miljøforholdene er acceptable i området. Der er pålagt en 300 meter konsekvenszone
omkring Kolding Havn. Konsekvenszonen fremgår af illustration
59.
Der er derfor udarbejdet beregninger af støjniveauet fra virksomheder på Kolding havn. Det er vurderet, at lokalplanen kan
realiseres og overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, jf. afsnit om støj.
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Naturområder
Ifølge Kommuneplan 2010-2021 er en del af lokalplanområdet
udpeget til naturområde. Området er vist på illustration 60.
Ifølge retningslinjen skal naturområder sikres et mangfoldigt og
varieret dyre- og planteliv. Der kan kun undtagelsesvis tillades
byggeri eller arealanvendelse i naturområdet, som forringer
naturområdet. Hvis dette er tilfældet, skal der stilles krav om
udlæg af nye naturarealer, så naturværdierne samlet set bliver
fastholdt eller forbedret. Dette gælder også uden for området,
hvis det påvirker naturområdet.
Naturområdet er beskyttet som mose efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der må som udgangspunkt ikke ændres på mosens
tilstand. Der kan dog i visse tilfælde dispenseres fra tilstandsbeskyttelsen til tiltag, som tilgodeser variationen i området, sikrer
mulighed for offentlighedens adgang til området og naturen eller forbedrer områdets naturtilstand.

Kolding Åpark - et natur- og centerområde
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I den vestlige del af området er der givet dispensation efter
naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af to mindre vandhuller, som er placeret, hvor der er ønske om at etablere bebyggelse. Dispensationen er givet under forudsætning af, at der
etableres erstatningsnatur.
Lokalplanen friholder som udgangspunkt naturområdet for bebyggelse. Der åbnes dog mulighed for, at der kan opføres mindre anlæg som stier, opholds- og aktivitetsanlæg, bålhytter, fugletårn og lignende til området anvendelse.
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Illustration 59 - Retningslinjekort: Virksomheder med særlige beliggenhedskrav og tilhørende konsekvenszone fra Kommuneplan 2010-2021.
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Det vurderes, at lokalplanen tager hensyn til og tilgodeser naturområdet.
Økologiske forbindelsesområder & særlige økologiske
forbindelsesområder
Ifølge Kommuneplan 2010-2021 er en del af lokalplanområdet
udpeget til økologisk forbindelsesområde og en anden del til
særligt økologisk forbindelsesområde. Områderne er vist på illustration 60.
Ifølge retningslinjerne i Kommuneplanen skal udpegede økologiske forbindelsesområder og særlige økologiske forbindelseslinjer
så vidt muligt friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse,
der forringer muligheden for at oprette nye naturområder og
sammenhænge mellem eksisterende naturområder. Ved byggeri
og anlæg i området skal der sikres hensyn til en mere sammenhængende natur og etablering af større anlæg må ikke i
væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.
Området ligger direkte i tilknytning til den øvrige by. Der friholdes et område mod Kolding Å som kan opretholde forbindelsen
mellem det udpegede forbindelsesområde og naturområderne
i Kolding Åpark. Der udlægges et større grønt område i den
østlige del af Kolding Åpark, hvor der gives mulighed for stier
m.m. Det skal i den forbindelse kortlægges, hvor der skal tages
specielle hensyn til naturen og hvor området kan åbnes op for
offentligheden.
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Illustration 60 - Retningslinjekort: Naturområder, økologiske forbindelsesområder, særlige økologiske forbindelsesområder fra Kommuneplan 2010-2021 samt åbeskyttelseslinjen.

Der er udarbejdet en strategi for Kolding Å ”Et sted ved åen”.
Strategien er at se Kolding Å som et grønt forløb igennem byen
fra Kolding Ådal til fjorden.
I lokalplanens bebyggelse arbejdes der med, at der skal etableres en række grønne facader og tage. De grønne facader og
tage vil påvirke bymiljøet positivt i form af både flere rekreative
og grønne områder samt en øget biologisk mangfoldighed.
Den samlede naturværdi og spredningsmulighederne i lokalplanområdet vurderes derfor ikke at blive forringet.
Geologiske beskyttelsesområder
Ifølge Kommuneplan 2010-2021 ligger hele lokalplanområdet i
et særligt værdifuldt geologisk beskyttelsesområde. Områderne
er kendetegnet ved deres særlige visuelle oplevelsesmuligheder, hvor landskabsformerne afviger markant fra omgivelserne.
Ifølge retningslinjen i Kommuneplanen kan disse områder alene
bebygges i ubetydeligt omfang og der skal tages hensyn til de
pågældende beskyttelsesinteresser.
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Lokalplanområdet ligger i dalbunden i direkte tilknytning til den
øvrige by. Det vurderes derfor, at lokalplanen ikke vil have væsentlig indvirkning på oplevelsen af de store landskabstræk omkring Kolding by og Kolding Fjord.

Lokalplanens forhold til øvrig
planlægning
Eksisterende lokalplan
Området har hidtil været omfattet af lokalplan 0042-12 Kolding
Åpark. Området var i lokalplan 0042-12 udlagt til erhvervsformål som transportkrævende, turistorienteret erhverv, liberale
erhverv, varehotel, havne- og banevirksomhed, offentlig og privat serviceerhverv, offentligt formål som udstillings-, idræts- og
festfaciliteter, natur, park og undervisning og rekreative formål.
Lokalplanen havde til formål at skabe mulighed for et attraktivt
område til erhverv, udstillingsvirksomhed samt turist- og fritidsfaciliteter med udgangspunkt i natur, miljø og økologi og med
en arkitektur, der adskiller sig fra sædvanlig bebyggelse. Endvidere havde lokalplanen til formål at sikre de særlige biotoper i
det grønne området.
Del af den eksisterende lokalplan, med undtagelse af Marina
Syd, ophæves med nærværende lokalplan.
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Overordnet planlægning
Landsplandirektiver
Grundvand
Lokalplanens område ligger i Regionplan 2005 - 2017 for Vejle
Amt i område med begrænset drikkevandsinteresse.
Kystnærhedszone
Området ligger inden for en afstand af 3 km fra kysten. Ifølge
planlovens § 16, stk. 4, skal der i et lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne oplyses om den
visuelle påvirkning af kysten. Herudover skal redegørelsen omfatte en begrundelse, såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i
højde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området.
Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse højere end den
omkringliggende bydel med undtagelse af det kommende Syddansk Universitet. Lokalplanområdet ligger lavt og fladt i dalbunden med en af byens store skrænter mod syd og er på alle
sider omgivet af bylandskab.
Den kommende bebyggelse i lokalplanområdet vil komme til at
fremstå umiddelbart højere end den eksisterende bebyggelse i
de umiddelbare omgivelser. Visualisering af byprofilen fra udmundingen af Kolding Å har imidlertid vist, at byprofilen ikke vil
være væsentligt påvirket af bebyggelsen i lokalplanområdet set
i sammenhæng med det kommende Syddansk Universitet og
det grønne område.

Illustration 61 - Oversigtskort over synsvinklerne på kystnærheddsvisualiseringerne.
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Illustration 62 - Kystnærhedsvisualisering - view 1 før.

Illustration 63 - Kystnærhedsvisualisering - view 1 efter.
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Illustration 64 - Kystnærhedsvisualisering - view 2 før.

Illustration 65 - Kystnærhedsvisualisering - view 2 efter.
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Illustration 66 - Kystnærhedsvisualisering - view 3 før.

Illustration 67 - Kystnærhedsvisualisering - view 3 efter.
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Illustration 68 - Kystnærhedsvisualisering - view 4 før.

Illustration 69 - Kystnærhedsvisualisering - view 4 efter.
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Fra kystsiden, Rebæk og Strandhuse vil det især være bebyggelsen på havnen, de eksisterende højhuse ved Tvedvej og det
grønne område i den østlige del af lokalplanområdet, der præger byprofilen.
Det vurderes, at det nye lokalplanområde vil være synligt fra
kysten, men at det dominerende i byprofilen fortsat vil være
etageboligerne ved Tvedvej samt bebyggelsen på Kolding Havn.
Den visuelle påvirkning af kysten vurderes derfor ikke at være
væsentlig.
Der er, som dokumentation for påvirkningen af kystlandskabet,
udarbejdet visualiseringer af, hvordan byggemulighederne i lokalplanområdet vil påvirke kystlandskabet, se visualiseringer på
illustration 61-69.
Butikkers påvirkning på bymiljø

Kolding Åpark - et natur- og centerområde
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Lokalplanen giver mulighed for butikker med et samlet detailhandelsareal på maksimalt 4.000 m2. Den enkelte butik må
maksimalt have en størrelse på hhv. 1.500 m2 og 500 m2 for
dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Dog kan der etableres én udvalgsvarebutik på op til 2.000 m2.
Dagligvarebutikker i området er, i kraft af deres størrelse, primært til områdets lokale forsyning. Udvalgsvarebutikker i området vil kunne medvirke til at skabe en bydel med et mangfoldigt
byliv.
Butikker genererer som udgangspunkt flere biler end både kontorerhverv, offentlig og privat service samt boliger. Lokalplanområdet er imidlertid indrettet, så områdets parkering samles
i enkelte parkeringshuse og parkeringskældere. De enkelte
butikker kan derfor frit placeres i bydelen uden, at det påvirker
den kørende trafik. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt at
placere især dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til parkeringshusene og –kældrene. Varekørsel til og fra de enkelte
butikker vil påvirke de trafikale forhold. Varekørslen forventes
imidlertid at være uden for butikkernes åbningstid og som regel
uden for myldretidstrafikken.
Der er tale om et relativt begrænset arealudlæg til detailhandel
i lokalplanområdet. Det vurderes derfor, at områdets butikker
vil blive et supplement til udvalget i bymidten samt en mulighed
for at binde bymidten sammen med det kommende byområde
ved Marina Syd.

Sektorplaner
Spildevandsplan
Lokalplanområdet er udlagt til separat kloakering. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem.
Vandforsyning
Lokalplanområdet hører under Tre-For vandværks vandforsyning.
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Varmeplan 2002
Lokalplanområdet er i planen udlagt til kollektiv varmeforsyning.
Da ny bebyggelse i området skal opføres som lavenergibebyggelse, kan der ikke stilles krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Til eventuelt behov for supplerende opvarmning, vil
der være mulighed for tilslutning til kollektiv varmeforsyning.
Strategi for højt byggeri
Ifølge strategien for højt byggeri er et højhus et relativt begreb.
Bygningen skal altid ses i forhold til omgivelserne. Højt byggeri defineres som byggeri, der er 3 etager eller ca. 10 meter
højere end den omkringliggende bebyggelse. Findes der f.eks. i
et område 1, 2 og 4, etagers bygninger i et vilkårligt blandingsforhold, vil en 5 etager bygning ikke være signifikant i området,
selvom det ligger op ad en 2-etagers bygning.
Foruden højden spiller aftrykket på terræn også ind. En slank
bygning på 7-8 etager må i enhver provinsby, hvor omgivelser
er 3-4 etager, opfattes som et højhus. Hvis bygningens udstrækning enten i længden eller dybden forøges betydeligt, vil
bygning få mere karakter af en stor konstruktion end en høj
bygning.
Strategien udpeger en række byporte, hvor udsigten åbner sig
og man begynder at føle, at man ankommer til det centrale Kolding. Disse byporte kan tåle at blive fremhævet som fikspunkter, som er med til at definere overgangen fra forstad til egentlig
bymidte.

3$5.(1&$0386
3DUNHQVVNDODPHGKDYQHQVRPQDERJºUSDUNHQWLOHWRSODJWVWHGDW
SODFHUHKºMHE\JQLQJHU'HWODQGVNDEHOLJHW¨SSHLSDUNHQNXQQHPHG
IRUGHOWU¨NNHVPHGLQGLQGHQIRUULQJYHMHQS§GHQDQGHQVLGHDIVWHU
EURJDGHRJ%XHQ9HGDWSODFHUHKºMHE\JQLQJHULSDUNHQRSQ§VHQ
E\P¨VVLJKHGVDPWLGLJWPHGDWGHUIULKROGHVDUHDOHUS§WHUU¨QWLOUH
NUHDWLYHIRUP§O6DPWLGLJWHUGHUPXOLJKHGIRUDWVW\UNHNU\GVHWPHOOHP
6NDPOLQJYHMHQRJVWHUEURJDGHLIRUO¨QJHOVHDIÜE\SRUWÜNRQFHSWHW

Illustration 70 - Illustration fra Strategi for højt byggeri.
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Kolding Åpark er udpeget med en by- og landskabsskala, der
kan bære højt byggeri. Kolding Åpark med havnen som nabo
gør området til et oplagt sted at placere høje bygninger. Ved at
placere høje bygninger i området opnås en bymæssighed samtidig med, at der friholdes arealer på terræn til rekreative formål.
Placering af højt byggeri giver samtidig mulighed for at give vejkrydset mellem Skamlingvejen og Østerbrogade en bymæssig
karakter – i forlængelse af byport konceptet.
Det vurderes, at bebyggelsen i Kolding Åpark er i overensstemmelse med kommunens strategi for højt byggeri. Bebyggelsen
vurderes at være lidt højere end den omkringliggende bebyggelse, men vurderes ikke at være defineret som højt byggeri.
Byggeriet på hjørnet af Østerbrogade og Skamlingvejen er imidlertid planlagt lidt højere end områdets øvrige bebyggelse. Bebyggelsen vil imidlertid være i god harmoni med det kommende
Syddansk Universitet og forskerpark mod vest og Kolding Havn.
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Andre planforhold
Støjforhold
En lokalplan må kun udlægge arealer til støjfølsom anvendelse,
hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., kan sikre den fremtidige anvendelse mod
støjgener.
Lokalplanen giver fleksibilitet i områdets anvendelse og bebyggelsens placering. De bygningsplaceringer, som er anvendt i
støjberegningerne, kan varieres indenfor byggefelterne og dermed medføre behov for nye støjberegninger. Det samme gør sig
gældende, hvis forudsætninger nævnt nedenfor om blandt andet trafikhastighed ikke kan overholdes.
Virksomhedsstøj
Lokalplanområdet er nabo til Kolding Havn og ligger mellem
to overordnede veje - Østerbrogade og Skamlingvejen. Der er
derfor udarbejdet tre støjberegninger, to for virksomhedsstøj
”Kolding Åpark støj fra virksomheder” fra 12. juni 2009 og 14.
januar 2010 og én støjberegning for vejstøj ”Kolding Åpark, Trafikstøj” fra 6. februar 2010, for at dokumentere, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.
Støjberegningerne for virksomhedsstøj viser, at de vejledende
støjgrænser kan overholdes for så vidt angår erhvervsbebyggelse. I området tættest på Kolding Havn - mellem Kolding Åpark
og Kolding Å – kan der ikke etableres boliger. I området syd for
Kolding Åpark vil der derimod være mulighed for placering af
boliger.
Lokalplanområdets anvendelse er karakteriseret som centerområde og grønt område. Anvendelsen centerområde svarer til
områdetype 3, områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne), i vejledningen ”Ekstern støj
fra virksomheder vejledning nr. 5/1984” fra Miljøstyrelsen. Det
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grønne område vurderes ikke at falde ind under områdetype 6,
sommerhusområde og offentligt tilgængelige rekreative områder, særlige naturområder. Det grønne område ligger inde i byen
og er karakteriseret som et naturområde, hvor der kun i begrænset omfang kan etableres stier og pladser. Det vurderes på
baggrund af det grønne områdes placering, at der ikke er tale
om et særligt naturområde. Det grønne område vurderes derfor
at være et ingenmandsland, hvor det ikke er meningsfuldt at
fastsætte særlige støjgrænser.
Flere af virksomhederne på havnen vil imidlertid primært være
reguleret af åben-lav boligbebyggelsen syd for Skamlingvejen
og nord for Jens Holmsvej, som har lavere vejledende støjgrænser end områdetype 3 (centerområder). Virksomhederne på
havnen vil ligeledes være reguleret af centerområderne øst for
Østerbrogade. Jf. kortbilag 71.
Lokalplanens delområde 1 og 2 kan fungere som bufferzone
mellem havneområdet og centerområdets boliger. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3: 2003 ”Ekstern støj i byomdannelsesområder” bemærker, at kontor- og serviceerhverv med fordel kan
placeres i en overgangszone, hvor støjniveauet er for højt til
boligformål. I forbindelse med behandling af virksomhedernes
miljøgodkendelse skal der foretages en konkret vurdering af de
faktiske forhold for anvendelsen i de omkringliggende områder.
Miljøstyrelsen angiver i ovenstående vejledning, at kontorer, offentlige og private administrationsbygninger og serviceerhverv
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Illustration 71 - Anvendelser omkring Kolding Havn.
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er støjfølsomme. Støjen nedsætter evnen til kommunikation og
mentalt arbejde og forøger på den måde den arbejdsbetingede
stress af den type arbejdspladser. Kontorer, offentlige og private administrationsbygninger og serviceerhverv har dog ikke
en forøget støjfølsomhed om aftenen og natten. I området uden
overnatning mellem Kolding Å og vejen Kolding Åpark kan der
i aften og nattetimerne, på baggrund af en konkret vurdering,
åbnes mulighed for et højere støjniveau end miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for områdetype 3 (centerområder).
Trafikstøj
Støjberegningen for trafikstøj tager udgangspunkt i, at trafikhastigheden for Skamlingvejen og Østerbrogade er 50 km/t og
at vejbelægning har støjreducerende slidlag. Selv med disse
forudsætninger vil bygningernes facader mod Østerbrogade og
Skamlingvejen blive udsat for støj over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. For at sikre at støjniveauet på facaderne
nedbringes til de vejledende støjgrænser, skal der indarbejdes
støjskærme på bebyggelsen langs Østerbrogade og Skamlingvejen. Støjskærmene skal i ubrudt udstrækning dække facaderne i
fuld bygningshøjde.
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Støjberegningen for trafikstøj tager desuden udgangspunkt i,
at trafikhastigheden for vejene inde i området er 40 km/t og at
vejbelægning har støjreducerende slidlag. Det betyder blandt
andet, at der skal etableres fartdæmpende foranstaltninger på
de interne veje. Med disse forudsætninger opfyldt, vil facader i
området ikke blive udsat for støj over Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser fra interne veje.
I forbindelse med etablering af opholdsarealer på tagterrasser
kan der, ifølge støjberegningen for trafikstøj, være behov for at
anvende supplerende støjafskærmning på den enkelte tagterrasse afhængig af afstanden til skæringen mellem tag og facade, herunder særligt på opholdsarealer på taget af bygninger
ved Østerbrogade og Skamlingvejen.
Lokalplanen giver fleksibilitet i områdets anvendelse og bebyggelsens placering. De bygningsplaceringer, som er anvendt i
støjberegningerne, kan varieres indenfor byggefelterne og dermed medføre behov for nye støjberegninger. Det samme gør sig
gældende, hvis ovennævnte forudsætninger om blandt andet
trafikhastighed ikke kan overholdes.

Miljøvurdering
Kolding Kommune har foretaget screening af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan 0042-13 i henhold til
lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9/2009).
Ved en indledende screening af planerne vurderes det, at planerne samlet set har så væsentlig indvirkning på miljøet, at
planerne skal miljøvurderes. Miljørapporten findes bagerst i lokalplanen, som bilag B.
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VVM
Efter planlovens § 6c må anlæg, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt
retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse (Vurdering
af Virkningerne på Miljøet) og før anlægget herefter har modtaget en tilladelse til anlægget.
Der er anlæg, som med sikkerhed må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke må påbegyndes før der
er gennemført en VVM og meddelt en tilladelse på baggrund af
VVM-redegørelsen. Der er derimod anlæg, som ikke i alle tilfælde kan antages at ville påvirke miljøet væsentligt. Der skal for
disse anlæg foretages en umiddelbar og mindre tilbundsgående
vurdering – screening. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, hvis det vurderes, at anlægget på grund af sin art, dimension eller placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Anlæggene fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.
På VVM bekendtgørelsens bilag 2 er anført infrastrukturanlæg.
Infrastruktur fortolkes bredt og omfatter mange forskellige typer anlæg. Der skal lægges vægt på anlæggets infrastrukturelle
karakter i de konkrete omgivelser herunder skala, størrelse,
aktivitet og omgivelsernes følsomhed. I vejledningen er eksempelvis angivet anlægsarbejder i byzone herunder opførelse af
butikscentre og parkeringsanlæg. Også større institutioner som
universiteter, større teatre og forlystelsescentre er anført som
anlæg, der kan have en påvirkning på miljøet.
Det kan derfor blive nødvendigt at udarbejde en screening evt.
med tilhørende VVM-redegørelse for et eller flere af anlæggene i
Kolding Åpark. Vurderingen beror på et konkret projekt.

Tilladelser efter anden lovgivning
Vejanlæg m.m.
Tilladelse til etablering af vejanlæg, vejadgang m.m. kan forudsætte politiets godkendelse.

Naturbeskyttelse
Den østlige del af lokalplanområdet er mose, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Tilladelse til at foretage ændringer i
mosens tilstand forudsætter en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af veje i området. Derfor er der udlagt et mindre areal mellem vejen og mosen til erstatningsnatur. Arealet
fremgår af illustration 72.
Tilladelse til at opføre nyt byggeri eller foretage terrænændringer inden for åbeskyttelseslinjen forudsætter dispensation fra
naturbeskyttelsesloven.
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Miljøcenter Odense har tilkendegivet, at de er indstillet på at
ophæve åbeskyttelseslinjen, når der foreligger en endelig vedtaget lokalplan.

Skovloven
Skov- og Naturstyrelsen har tidligere meddelt, at skoven i lokalplanområdet ikke er fredskov, da området er karakteriseret som
mose og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljøbeskyttelsesloven
Efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 må de i loven nærmere angivne virksomheder ikke anlægges eller påbegyndes, før der er
meddelt godkendelse hertil. Udvidelse eller ændringer, som indebærer forøget forurening, kræver også tilladelse.
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Jordforureningsloven
Inden for lokalplanområdet er der kortlagt jordforurening på vidensniveau 2. Kortlægning på vidensniveau 2 betyder, at der er
tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at der med høj
grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have
skadelig virkning på mennesker og miljø.
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at fjerne eller rense forureningen inden bebyggelse samt sikring
mod kontakt med den forurenede jord.

Museumsloven
Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) og geologiske genstande og genstande af fossil karakter
(botaniske eller zoologiske, som knogler af dyr og lignende) er
omfattet af museumslovens kapitel 8 om sikring af kultur- og
naturarven. Kolding Kommune skal anmelde bygge- og anlægstilladelser til Museet på Koldinghus. Samtidig skal bygherren
oplyses om museumslovens §§ 25-27 om forhåndsvurdering,
eventuel forundersøgelse m.v. og afholdelse af udgifter hertil.
Bygherrer skal være opmærksomme på arkæologiske og fossile
fund. Hvis der under anlægsarbejde træffes på fortidsminder,
andre kulturhistoriske anlæg eller findes usædvanlige naturhistoriske genstande, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museet på Koldinghus skal underrettes.
Museum Sønderjylland har for Museet på Koldinghus foretaget
en arkivalsk kontrol af lokalplanens område. Da området anses
for opfyld vurderer museet, at risikoen for, at støde på fortidsminder er minimal. Det er derfor museets samlede vurdering, at
der ikke vil være nogen risiko for, at støde på fortidsminder under byggeriet. Skulle det alligevel være tilfældet, skal Museum
Sønderjylland - Arkæologi Haderslev iht. museumslovens § 27
straks tilkaldes og arbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet, standses.
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1 INDLEDNING

Formålet med dette regulativ er at
anvise bestemmelser for udformning af
facader og skiltning for at medvirke til
at såvel by- som landområder vil fremstå harmoniske.
Regulativet er et af redskaberne til at
opfylde »Vision for Kolding Kommune«,
som Byrådet har udarbejdet.
Visionen anfører, at der skal tages
vare på de fysiske omgivelser blandt
andet ved:
N at der skal være attraktive by- og
landsbymiljøer samt landdistrikter
N at vi vil udvikle Kolding Kommune
inden for design, kunst og arkitektur
N at Byrådet vil indarbejde en holdning
til godt design og smuk arkitektur i
alle vore beslutninger på alle områder.
N at vi vil sikre erhvervslivets udvikling med en skiltning, som er i harmoni med det område virksomheden
er en del af.
Det er således formålet, at facader og
skiltning skal harmoniseres i forhold
til hinanden, men også set i forhold til
karakteren af det område bebyggelsen
er placeret i.
I Kolding Kommune findes mange
bygninger og bymæssige sammenhænge, som er værd at værne om. Intentionen med dette regulativ er at opstille
retningslinier for, hvordan vi i fællesskab kan sikre de æstetiske værdier
både i bygninger og i større sammenhænge, landskabelige og bymæssige.
Dette regulativ gælder kun for bygninger og private grunde.
Undtagelser: Ønskes der opsætning af
skilte, plakater eller bannere på offentlige
arealer henvises til »Fodgængerregulativet«
eller »Retningslinier for plakater i gadebilledet i Kolding Kommune«, da disse sager
behandles under vejloven.

4
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1.2
REGULATIVETS
OPBYGNING OG BRUG
Regulativets bestemmelser for skilte
er udarbejdet således, at skiltningen er
tilpasset karakteren af de enkelte områder. Bestemmelser er således forskellige med hensyn til type, størrelse og
placeringsmuligheder, hvilket fremgår
af de enkelte afsnit om områderne.
Retningslinierne er tilegnet fire
forskellige bymæssige bebyggelser, som
omfatter:
N BYMIDTER
N CENTEROMRÅDER
N ERHVERVSOMRÅDER OG OFFENTLIGE OMRÅDER
N BOLIGOMRÅDER
Landsbyer betragtes i skiltemæssig
henseende som bymidter, såfremt de
ikke fremgår som andet på kortbilag.
Afgrænsningen og definitionen på
de enkelte områder fremgår af kort
bagerst i regulativet. Kortene bruges til
at fastslå, hvilket område en ejendom
tilhører.
Det er muligt separat at downloade
bestemmelserne for de enkelte byområder fra kommunens hjemmeside www.
kolding.dk. Tilsvarende kan materialet
også udleveres i Kolding Kommune,
Teknisk Forvaltning, Nytorv 11, 6000
Kolding.

1.3
LOVHJEMMEL

vering og skiltning, der afviger fra de
retningslinier, der ellers er gældende for
skiltning som anført i dette regulativ.
Dette er f.eks. tilfældet for Christiansfeld bymidte.
Hvor der ikke er udarbejdet regulerende lokalplaner eller byplanvedtægter, reguleres skiltning gennem byggelovens § 6D:

§ § § §
§
§
§
§
§ § § §
§ § § §
§ § §
§
§

1.1
FORMÅL OG HENSIGT

Lovgrundlaget for skilteregulering findes i planloven, byggeloven og naturbeskyttelsesloven. Desuden kan der stilles
krav efter vejlovgivningen (sikkerhedshensyn).
I medfør af planlovens § 15 kan skilte
reguleres gennem lokalplaner.
For nærmere definerede områder
kan der være udarbejdet lokalplaner,
som giver mulighed for facadereno-

»Kommunalbestyrelsen kan gøre en
tilladelse efter byggeloven afhængig
af, at bebyggelsen får en sådan ydre
udformning, at der i forbindelse med
dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.
Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer og
lignende må ikke være til ulempe eller
virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved
forbud eller påbud sikre opfyldelsen af
1.pkt.«
Skiltning i landzone reguleres af
naturbeskyttelsesloven.
I lov om naturbeskyttelse, § 21, står
der, at:

»I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående
skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed.
Stk. 2. Forbudet i stk. 1 omfatter ikke
virksomhedsreklamer, som anbringes i
umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i
landskabet og ikke er synlige over store
afstande.«
Regulativet finder anvendelse ved
ansøgning om opsætning af skiltning
efter regulativets vedtagelse. Tidligere
lovligt opsat skiltning vil fortsat være
lovlig efter regulativets vedtagelse.
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Pudset facade, Kolding.
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1.4
FREDEDE BYGNINGER

1.7
TIDSBEGRÆNSNING
Såfremt specielle omstændigheder eller
hensyn taler herfor, kan en tilladelse
gøres tidsbegrænset.

1.8
LANDSBYER
OG ÅBENT LAND
Landsbyer betragtes i skiltemæssig henseende som bymidter, såfremt de ikke
fremgår som andet på kortbilag..
I landzone, åbent land og landsbybebyggelser uden for byzone, reguleres
skiltningen af naturbeskyttelsesloven:
I lov om naturbeskyttelse, § 21, står:

godkendelse hos Kolding Kommune,
Teknisk Forvaltning, Nytorv 11, 6000
Kolding. Derved sikres, at der ikke
udføres tiltag i strid med foreliggende
lokalplaner, byplanvedtægter og skilteog facadevejledninger med deraf følgende fejlinvesteringer for ejere/lejere.
Proceduren er, at der fremsendes tegninger (plantegninger mål 1:100 el. 1:50,
facadetegninger 1:50 el. 1:20, detailtegninger 1:20 el. 1:10) og beskrivelse af det
påtænkte arbejde (materialer, udførelse,
farver) samt evt. relevante fotos.
Ved mindre tiltag som f.eks. vinduesudskiftning, farveskift eller enkle
skilteopsætninger er sagsbehandlingstiden ganske kort, hvorimod mere
komplicerede ombygninger indgår i
den almindelige sagsbehandling.
Alle tiltag vurderes i forhold til gældende lovgivning og dette regulativ.
Hvis ansøger ikke er tilfreds med,
hvilke løsninger der kan godkendes,
kan sagen indbringes for Udvalget for
Facader og Skilte.
Udvalget er nedsat af Byrådet
som et § 17 stk. 4 udvalg i henhold til
styrelsesloven, og er sammensat af 6
repræsentanter for de handlende: en
repræsentant for Kolding Handelsråd,
en repræsentant for Cityforeningen, en
repræsentant for Centerforeningen og 3
repræsentanter for de handlende i Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld.
Derudover en repræsentant for Friluftsrådet og en repræsentant for Landsbyforum, en repræsentant for Akademisk
Arkitektforening og en repræsentant for
Danmarks designskole, grafisk linie.
Udvalget fungerer som rådgivende
for Teknisk direktør og for Plan- og
Miljøudvalget.

§ §
§
§
§ §
§ §
§
§

Der findes i kommunen et antal fredede
bygninger, som ved ændringer er underlagt Kulturarvsstyrelsens godkendelse. Som ejer af en fredet bygning, er
det derfor ikke tilstrækkeligt at følge de
retningslinier, som er angivet i denne
vejledning, eller at få en godkendelse
hos Kolding Kommune. Dette gælder
også hvad angår skiltning på bygningen.
Der vil dog altid være råd og vejledning at hente hos forvaltningen i disse
sager, så en ansøgning til de rette myndigheder kommer til at indeholde de
nødvendige og relevante oplysninger.

ophør. Sker det ikke, er det husejerens
ansvar, at skiltet fjernes.

1.5
GENERELLE RETNINGSLINIER
VEDRØRENDE AL SKILTNING

Grundlæggende er det bygningens
proportioner og arkitektur, der er
afgørende for, hvad der tillades. Såfremt
der foreligger et samlet skiltekoncept
for ejendommen, hvori der indgår elementer, som falder uden for de ovenfor
udstukne rammer, vil det altid bero på
en helhedsvurdering, om der kan gives
tilladelse.
Ligeledes vil helhedsvurderingen
også gå forud, selvom ovennævnte krav
enkeltvis er opfyldt.
Større handelscentre vurderes som
særskilt helhed med udgangspunkt i
regulativets intentioner.
Skiltning skal altid placeres på egen
grund, og der kan ikke reklameres for
virksomheder, som ikke er hjemmehørende på ejendommen.

1.6
UAKTUEL SKILTNING
Når et skilt ikke længere er aktuelt, skal
skiltet tages ned af forretningens indehaver inden en måned fra forretnings-
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»I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående
skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed.
Stk. 2. Forbudet i stk. 1 omfatter ikke
virksomhedsreklamer, som anbringes i
umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i
landskabet og ikke er synlige over store
afstande.«

1.9
ANSØGNING
OM TILLADELSE

Alle bygningsændringer på fredede
ejendomme skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen. En godkendelse hos
kommunen er ikke tilstrækkelig.
Derudover henledes opmærksomheden på, at der, såfremt en lejer er
ansøger, også skal foreligge en skriftlig
accept fra ejer, før der kan udstedes en
tilladelse.
Ved alle facadeændringer, nyskiltning og opsætning af markiser og
bannere anbefales det, at der søges om
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Restaureret indgangsparti, Christiansfeld.
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Indpasset facade, Kolding.

Skiltning i forbindelse med ind-

Skiltning på vindue,

gangsparti, Kolding.

Christiansfeld.

2 BYMIDTER
I bymidterne er skiltningen mindst i
omfang og antal.
Bykarakteren opleves som høj, tæt
og sluttet med randbebyggelser oftest
i historiske gadeforløb, med snoede og
smalle gader. Bymidten har som regel
byens ældste, mest udsmykkede og
mest bevaringsværdige huse, som det er
vigtigt, at værne om.
I bymidterne findes gågader, torve
eller pladser samt en butikstæthed, der
betyder mange fodgængere og dermed
nedsat kørselshastighed.
Læsbarheden ved lav hastighed gør
det muligt at anvende mindre skilte.
Ved skiltning er det i bymidten intentionen, at værne om bebyggelsen og
henvende sig til gående eller til trafikanter med lav hastighed.

2.1
FACADER

2.1.1
PROPORTIONER
En facade skal i sine væsentlige træk
have en sådan udformning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige
bebyggelse på stedet kan opnås en god
helhedsvirkning.
Det betyder, at ved indpasning af
nye huse samt om- og tilbygninger i en
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eksisterende husrække, er det vigtigt at
fastholde den proportionering, der er
i bebyggelsen. Det betyder ikke, at der
ikke kan ændres på højder og størrelser.
Blot skal den oprindelige overordnede
harmoni omkring højder i forhold til
bredder, vinduestakt og vinduesstørrelser, portes og butiksvinduers størrelser
og udformning fastholdes.
N Den fremherskende og retningsgivende proportionering i gadens
facader skal fastholdes, dvs. højden i
forhold til bredden respekteres. Den
karaktergivende vandrette eller lodrette facadetakt skal respekteres både
ved nybyggeri og ombygninger.
Et af de nyere tiltag i forbindelse med
adgange er bygningsreglementets krav
om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede får lige så gode vilkår
som andre omkring tilgængelighed til
forretninger og boliger. Disse krav kan
ofte være svære at honorere, og man
bør derfor tidligt i et ombygningsforløb
forholde sig til problemstillingen, så
eventuelle ramper eller lignende kan
etableres inde i bygningen eller i det
mindste på egen grund og tilpasset
bygningen. Der er som udgangspunkt
ikke mulighed for at få tilladelse til

etablering af ramper på offentligt vejareal, herunder fortovsarealer.
2.1.2
MATERIALER OG
OVERFLADEBEHANDLING
Som udgangspunkt skal en bygning opført i blank mur forblive sådan og ikke
pudses eller vandskures, ligesom oprindeligt pudsede huse skal vedligeholdes
som sådanne. Facadebeklædninger og
skalmuringer godkendes normalt ikke
ved facaderenoveringer.
Ved facaderenoveringer bør der altid
anvendes materialer, som er i tråd med
byggeskikken for den periode, hvor
huset er opført.
N Huset skal bibeholde den facadeoverflade, f.eks. pudset eller blank
mur, hvormed det er opført.
N Der skal være sammenhæng mellem
husets alder, byggeskik og de materialer der anvendes.
2.1.3
PORTE, DØRE OG VINDUER
Porte, døre og vinduer er både funktionelt nødvendige og samtidig markante arkitektoniske virkemidler. Det
er derfor meget vigtigt, hvordan disse
»huller« fyldes ud. Generelt bør huses
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Mindre henvisningsskilt

Udhængsskilt, Lunderskov.

Butiksnavn udført i enkelte bogstaver, Kolding.

i port, Kolding.

adgange alene ved deres placering, udformning og detaljering klart signalere
indgange. Samtidig bør der også være
en sammenhæng mellem husenes alder
og materialer, udformning og detaljering. Det vil sige, at der skal være en
sammenhæng mellem facadeproportioner, døre og vinduers proportionering og enkeltdelenes udformning og
detaljering. Karm-, ramme- og sprossedimensioner på snedkerværk skal fastholdes, hvorved også rudernes størrelse
fastholdes. Deraf følger også, at det ikke
tillades at sætte plastikdøre og plastikvinduer i den ældre bygningsmasse.
Der findes vinduesproducenter der
kan fremstille vinduer med termoglas,
hvor forholdet mellem karm-, ramme-,
sprosse- og rudedimensioner ikke skiller sig væsentligt ud fra vinduer med
enkeltlagsglas. Ved en vinduesudskiftning eller en renovering af gamle, måske oprindelige vinduer er det muligt at
søge en løsning med koblede rammer,
hvor en forsatsramme monteres på den
gående ramme, hvorved man opnår et
isolerende vindue med æstetiske kvaliteter som et vindue med enkeltlags glas.
N Nye vinduer, døre og porte skal have
de samme formater og opdelinger,
som husets oprindelige elementer.

N Nyetablering af sammenhængende
vinduesbånd og store udstillingsvinduer i stueetagen skal undgås på
ældre bygninger.
N Der skal være sammenhæng mellem
husets alder og arkitektur, og de materialer og udførelser der vælges.
2.1.4
TAGE, KVISTE OG SKORSTENE
Tage bør normalt lægges i et materiale, som var gængs og almindeligt
forekommende på det tidspunkt, hvor
huset blev opført. Det vil for den ældre
bygningsmasse overvejende betyde
tegl eller naturskifer på 40 - 50 graders
hældning på tagkonstruktioner. På
side- og baghuse er tagpap også ofte
blevet anvendt, hvorimod stål, beton og
bølgeeternit er fremmede materialer,
der bør undgås.
På nyere huse er der derimod blevet
brugt mange forskellige tagmaterialer,
men også her er det ved nyoplægning
bebyggelsens helhedsindtryk, der skal
være styrende for materialevalget. I
gader med sluttet randbebyggelse og
lutter sadeltage vil f.eks. et fladt tag
næsten altid være fremmed.
Generelt bør tagvinduer undgås i den
ældre bygningsmasse. I stedet anbefales

kviste udført traditionelt og tilpasset
huset.
I øvrigt bør alle detaljer i forbindelse
med taget såsom skorstensudformning,
kviste, inddækninger, opskalkninger,
tagrender og nedløb udføres som ved
oprindelig byggeskik.
N Tagflader dækkes med for bygningen
traditionelle materialer. Tagflader på
nye huse skal tilpasse sig helheden.
N Skorstenspiber bevares i original
udførelse på eksisterende bygninger.
N Der anvendes zinktagrender og -nedløb, alternativt kobber.
N Mod gaderum isættes vinduer i
tagetager fortrinsvis som kviste, som
i størrelse og udformning tilpasses
huset og følger vinduestyper og facadetakt. Maksimalt 1/3 af tagfladens
længde må optages af kviste og/eller
lysindtag.
N Tagvinduer anvendes kun i begrænset omfang og primært mod
gårdrum. Mod gaderum kan
ovenlysvinduer som Velux GVO dog
anvendes i begrænset omfang.
N Kviste udføres traditionelt på eksisterende huse.
N Inddækninger udføres i zink, dog
kan bly genanvendes ved fredede
bygninger.

Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune · 2008
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To eksempler på skiltning udført med enkeltvis udskårne bogstaver, Kolding.

2.1.5
DETALJER
Detaljer skal respekteres og bevares ved
ombygninger og istandsættelser, netop
for at fastholde den specielle byggestil
eller karakter, som det aktuelle hus
repræsenterer. Oftest har man evnet at
respektere den bebyggelse og sammenhæng, huset er sat i og dog alligevel i
detaljeringen markeret sig. Denne skik
kan også videreføres på nybyggerier,
som føjer sig ind i en bestående bebyggelse.
Gennem tiderne har det været
almindeligt at udsmykke husene ved at
anvende en større eller mindre detaljeringsgrad på facaderne i form af sandstensdetaljer, gesimser, gesimsbånd,
feltopdelinger, indfatninger, pudsdetaljer, stik/mønster-muringer m.v.
Med til detaljer, som der skal værnes
om, hører også eksempelvis granittrapper, smedejernsgelændere, metaltage på
tårne og karnapper og sirlige inddækninger.
N Husets detaljer skal respekteres.
N Ved facaderestaureringer skal
eventuelle tidligere fjernede detaljer
reetableres med respekt for oprindelige materialer og udførelse.
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N Ved nybyggeri skal der arbejdes
med detaljer, så huset i sin detaljeringsgrad samt udførelse tilpasser
sig omgivelserne, men ikke som mål
kopierer den omgivende bygningsmasse.
2.1.6
FARVER
Stærke, mættede farver har gennem en
årrække været populære, men det er
meget dominerende farver, som skal
bruges med omtanke for at give et godt
resultat. I de fleste tilfælde giver dæmpede, støvede eller gråtonede farver det
bedste resultat, når også hensynet til
helheden tages i betragtning.
Der er nogle grundlæggende regler,
som man som oftest bør holde sig til.
F.eks. er en mørk sokkel som regel med
til at give en tung base. Herover bør
facaden have den samme farve helt til
gesims, og detaljer kan, i større eller
mindre omfang, markeres ved en lysere
eller mørkere farve. Ofte er indfatninger, gesimsbånd, pilastre og kvadrefugninger oprindeligt udført i puds med
den hensigt, at de skulle ligne sandsten.
Derfor er en farve i den lyse grå skala
med en undertone af gul og/eller umbra

som regel den rette til disse detaljer
uanset facadens farve i øvrigt.
Med hensyn til snedkerværk er der
traditionelt anvendt hvid til vinduer
mod gaden, men på f.eks. finere pudsede hvide eller gule facader er også lys
grå anvendt. Til mere anonyme gadefacader og gårdfacader og facader i landsbyer har både mørkegrøn, lysegrøn,
brun, rød og blå været brugt.
N Farvesætningen af facader på ældre
pudsede huse skal som udgangspunkt være i dæmpede, støvede eller
gråtonede farver.
N Signalfarver tillades ikke.
N Farvesætning i gadeforløb med sluttet bebyggelse skal tilpasses gadens
farveskala.
2.1.7
LYS
Belysning på facader skal underordne
sig gaden og bygningerne således, at
der sker en understregning af facadekarakteren frem for en kraftig oplysning af facaden, som kan virke som en
påtrængende skiltning.
Skilte uden lys tillades belyst med
spotlys, hvis de ikke blænder. Spots og
anden belysning i øvrigt skal i lysin-
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Belysning i forbindelse med facade-

Udhængsskilt, Christiansfeld.

skiltning, Kolding.

tensitet indordne sig i gadeforløbet som
helhed.
Beboelsesejendomme bør kun anvende lys som markering af indgange, og
det skal i alle sammenhænge afstemmes
med den eksisterende gadebelysning.
N Lys på og ved bygninger skal afstemmes med gadens belysning i øvrigt
og den almene gadebelysning.
N Lys på og ved enhver bygning behandles som skiltning.

N Tage og facader, der er synlige fra
gaderummet, friholdes for ventilationsanlæg, afkastrør og lignende
tekniske installationer. I øvrigt
minimeres disse installationer mest
muligt og udføres med hensyntagen
til huset og omgivelserne.
N Antenner, herunder paraboler, er
ikke tilladte synlige fra gaden.
N Facader friholdes så vidt muligt for
kabelføringer, teknik skabe m.v.

2.1.8
TEKNISKE INSTALLATIONER
Vi har efterhånden utallige tekniske
installationer, som skal føres ind i vore
huse.
Alle disse tiltag skal så vidt muligt
holdes væk fra facaderne. Hvis det ikke
kan lade sig gøre, skal kabelføringer
og lignende placeres så diskrete som
muligt.
Paraboler og antenner skal placeres,
så de ikke kan ses fra gaden, og anlæg i
forbindelse med ventilation, kompressorer, aftræk m.v. må ikke placeres på tage
og facader, så de virker skæmmende.
Sådanne anlæg skal derfor nøje vurderes
for at imødegå både bygningsmæssige,
miljømæssige og visuelle gener.

2.2
SKILTNING
N Al skiltning skal placeres inden for
egen grund.
Butiksskiltes størrelse, form, farve og
indhold bør tilpasses virksomhedens
behov og bebyggelsens og kvarterets
karakter/udseende.
Den primære skiltning kan omfatte
forretningens navn og evt. logo. En evt.
sekundær, absolut underordnet, skiltning på f.eks. murpiller kan omfatte
hovedproduktgrupper eller sortiment
men ikke enkeltproduktreklamer (for
f.eks. et bestemt mærke i is/øl/cigaretter/rejser eller lignende)
N Tilklæbning af mere end 20% af

vinduesfladerne eller blænding af
vinduer tillades ikke. Dog kan der i
særlige tilfælde tillades tilklæbning
af vinduesflader op til 80 cm fra
indvendig gulvhøjde.
For Christiansfeld bymidte er lokalplan nr. 1.132 gældende. Generelt skal
man være opmærksom på, at lokalplaner kan have skærpende bestemmelser
i forhold til regulativets bestemmelser.
I alle tilfælde gælder, at lokalplaners
bestemmelser går forud for bestemmelserne i dette regulativ.
2.2.1
SKILTNING PÅ BYGNINGER
Skiltning skal normalt ske ud for stueetagen, den skal markere indgangspartiet og kan ske i form af:
N bemaling på vinduer og døre,
N opsætning af enkeltbogstaver på vinduer og døre, maksimal højde 30 cm.
N facadeskiltning over eller imellem
vinduer og døre med enkeltbogstaver, maksimal højde 30 cm,
N skiltning tilpasset efter facadens fagopdeling, vindues- og dørformater,
farver m.v.
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Skiltning på facade med udskåret logo, Kolding.

N Mulighed for indtil 3 beskedne skilte
uden lys, opsat på murpiller mellem
vinduer og døre og i en størrelse,
som er mindre end murpillernes
bredde og højde.
N Erhvervet i stueetagen har altid skilteretten på facaden.
N Mindre henvisningsskilte i forbindelse med erhvervsudøvelse fra
etager over stueplan eller i bagved
liggende bygninger kan dog opsættes ved dør eller port i størrelse
højest 30 x 42 cm.
N Skiltning for forskellige virksomheder i stueetage på en og samme
facade skal samordnes for så vidt
angår størrelse, farve, glans og placering, så der opnås en god helhedsvirkning.
N Udhængsskilte ud fra facaden skal
som udgangspunkt placeres ved
indgangsdøren.
N Der tillades opsat ét udhængsskilt
pr. påbegyndt 20 meter facadelængde, dog mindst to udhængsskilte pr.
ejendom, uanset facadens længde.
N Ved anvendelse af udhængsskilt skal
skiltet afpasses efter facaden og nabohusene både hvad angår størrelse,
materialer og farver. Skiltet skal have
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Skiltning på facade, Vamdrup.

N

N
N

N

N
N
N
N

en mindstehøjde til terræn på 2,5
meter og må være op til 0,5 m2.
Udhængsskilte med lys skal udføres
intransparent eller tilsvarende lysdæmpet, så kun teksten og eventuelt
symbol eller logo fremstår klart
gennemlyst.
Skilte opsat over tagfod tillades ikke.
Ved eksisterende fast baldakin må
skiltning ikke finde sted på facaden
over baldakinen. Kun forkanten,
begrænset af baldakinens højde, må
anvendes til skiltning.
Farvede bånd, friser, plader, kasser
og lignende, tillades ikke med mindre det er en del af den oprindelige
arkitektur.
Lysarmaturkasser, lysbånd og lignende tillades ikke.
Skiltning i form af bøjede neonrør er
tilladt.
Flag og vimpler på facader tillades
ikke.
Bannere i bymidter kan kun tillades
ved særlige arrangementer (kulturelle og lignende). Bannere skal ophænges på godkendt plads. Bannere skal
indordne sig facadens proportioner
og skal godkendes efter ansøgning i
kommunen.

Der kan tillades ét banner pr. arrangement
Bannere må ikke ophænges for reklamering af varesalg.
2.2.2
FRITSTÅENDE SKILTE
N Digital skiltning tillades som fritstående skiltning, når billedet er at
sammenligne med fast skiltning.
Størrelsen og udformning ifølge
bestemmelserne i øvrigt.
N I gader med kørebane og fortov skal
der være en afstand på mindst 1
meter fra kørebanekanten (forkant af
fortov).
N Frithængende bannere tillades ikke.
N Flagstænger til reklameflag tillades
ikke.
N Henvisningsskilte i galger i forbindelse med erhvervsudøvelse fra
etager over stueplan med adgang andetsteds end fra gaden eller i bagved
liggende bygninger kan tillades, hvis
de opstilles på egen grund.
2.2.3
LYS
N Opsætning af lysaviser, skilte med
skiftende tekster og i øvrigt alt bevægeligt lys tillades ikke.
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Skiltning på butiksfacade, Vamdrup.

N Ved lysskilte kan bogstaver og/eller
logo lyse, når dette ikke er til ulempe
i forhold til omgivelserne.
N Lysskilte med løbende eller blinkende lys tillades ikke.
N Lysbånd og lyskasser tillades ikke.
N Til oplysning af skilte kan, i begrænset omfang, anvendes spotlamper og
armaturer. Disse skal underordne sig
bygningen og være udført i materialer og farver, der er neutrale, i
forhold til facaden de opsættes på.
N Lys fra spotlamper og armaturer skal
være i hvide nuancer.
N Lys og spotlamper monteres, så de
ikke er til ulempe for trafikanter eller
beboere i omkringliggende boliger.
Lysstyrken tilpasses omgivelserne.
N Laserlys og i øvrigt alt bevægeligt lys
tillades ikke opsat.
N Digital skiltning tillades som fritstående skiltning, når billedet er at
sammenligne med fast skiltning.
Størrelsen og udformning ifølge
bestemmelserne i øvrigt.
N Oplysning af facader tillades normalt
ikke.
N Oplysning af facader tillades kun på
kulturhistoriske bygninger.

Markiser tilpasset bygningens arkitektur, Kolding.

2.2.4
GRØNNE BÆLTER
N Grønne bælter friholdes for skiltning.
2.2.5
MIDLERTIDIG SKILTNING
N Midlertidige skilte i forbindelse
med byggerier kan opstilles på selve
byggepladsen, med en overflade på
maksimalt 12 m2.
N Salgsskilte for fast ejendom tillades
opstillet som informationsskilte i
rimelig størrelse på selve matriklen.
N Der kan opsættes skiltning på den
ejendom, hvor virksomheden har
adresse.
2.2.6
SERVICE- OG BENZINSTATIONER
N Ved service- og benzinstationer
tillades ét fritstående logoskilt/
standardprisskilt pr. station op til 3,5
meter højt og 1 meter bredt samt en
indpil pr. indkørsel, højest med areal
0,25 m2.

N

N

N

N

N

N

ner nedtages og, efter behov, erstattes
med markiser.
Markiser tillades, hvor der er behov
for solafskærmning eller behov for
afskærmning af udstillede varer.
Markisers størrelse og farve skal
tilpasses bygningens arkitektur
og dens omgivelser, dog helst kun
strække sig over 1 eller 2 vinduesfag.
Markiser skal opdeles efter vinduesog dørpartier. Markisedugen skal
være foldbar og af et stoflignende,
refleksfrit materiale, der kan rulles
ind efter almindelig forretningstids
ophør.
Markisens underkant skal mindst
være 2,5 meter over terræn. Markisens fremspring fra facaden må
maksimalt være 1,8 meter.
I gader med kørebane og fortov skal
markiser holde en afstand på mindst
1 meter fra kørebanekanten (forkant
af fortov).
Påskrift på markise kan tillades i
begrænset omfang, hvis det er eneste
skiltemulighed.

2.2.7
BALDAKINER OG MARKISER
N Faste baldakiner tillades ikke.
N Ved facaderenoveringer bør baldaki-
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Bilag B

Miljørapport

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 3/10 2009) §3, stk. 1,
litra 3, skal der udarbejdes en miljøvurdering af de planer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, såfremt det vurderes, at planen kan have væsentlige indvirkninger på miljøet.
Forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2010-2021 og forslag til lokalplan 0042-13 er screenet for
eventuelle miljøindvirkninger. Screeningen af planerne viste, at følgende kunne udgøre en væsentlig indvirkning på miljøet:
• Natur; Byggeprojekter vil kunne påvirke mosen i negativ retning. Ekstensiv arealudnyttelse
vest for mosen med bebyggelse tæt på denne kan påvirke dræningsforhold og medvirke til
afvanding af mosen. Modsat kan et evt. plejeprojekt for området medvirke til at gøre mosen
mere våd. Bebyggelse i området kan forhindre fremtidig anvendelse som økologisk forbindelseslinje fra Kolding Fjord til engene langs Kolding Å vest for byen.
• Befolkning – levevilkår; Ved at gøre det grønne område offentligt tilgængeligt, vil der blive
større muligheder for befolkningen for bynære naturoplevelser.
• Befolkning – sundhed; Støjpåvirkning fra veje og havn.
Det er efterfølgende blevet vurderet, at planernes indvirkning på parameteren klima kan være
væsentlig i og med, at der vil blive genereret en væsentlig mertrafik til og fra området, samt at
områdets befæstelsesgrad forøges væsentligt. Ligeledes vurderes det, at muligheden for at gøre
det grønne område tilgængeligt med mulighed for opholds- og aktivitetspladser har en mere væsentlig indvirkning på parameteren befolkning – sundhed end på befolkning - levevilkår.
Miljøvurderingen er på baggrund af screeningen afgrænset til at omfatte kommuneplantillæget og
lokalplanens indvirkning på natur, klima og befolkning – sundhed. Miljøvurderingen omfatter således ikke alle de forhold, som er anført under §1, stk. 2 i lov om miljøvurdering. Det er vurderet,
at de forhold, der er valgt fra, ikke vil blive væsentligt påvirket af lokalplanens implementering.

Resumé
Området henligger i dag som et delvist ubebygget område med undtagelse af et kontorbyggeri
ved Østerbrogade. I den østlige del af området ligger et stor beskyttet moseområde.
Lokalplanen erstatter del af den gældende lokalplan 0042-12 af 4. juli 1994, som udlægger området til centerområde. Området er i kommuneplanen udlagt til centerområde og grønt område med
mulighed for offentlig adgang.
Kolding Åparks vil med planen kunne udvikles til en tæt by med et moderne og nutidigt udtryk,
hvor by- og byrumsdesign og arkitektur skal skabe gode rammer for bydelens brugere og beboere. Området påtænkes at blive en blanding af beboelse, erhverv herunder liberalt erhverv og
serviceerhverv, institutioner, uddannelse, restauranter og cafeer, detailhandel, kulturelle formål
mv. samt et grønt område som gøres offentligt tilgængeligt.
Byudvikling i området har en række miljøpåvirkninger på den biologiske mangfoldighed, på klimaet og på befolkningens sundhed. De grønne tage og opholdsarealer vil kunne bidrage til den
biologiske mangfoldighed samt afhjælpe presset på vandløbene.
Områdets samlede CO2 udledning vil være under den gennemsnitlige udledning for Kolding Kommune samt leve op til miljømålene i 2013, men vil ikke leve op til miljømålene i 2021.
Området vil ikke være støjbelastet med støj over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser såfremt
der på udvalgte steder opføres støjafskærmninger.
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Tilgængeligheden til det grønne området vil bidrage positivt til befolkningens sundhed.

Væsentlige miljøindvirkninger
Planerne blev sat i værk på baggrund af ønsker om at byudvikle området. Udviklingen af området
til en bydel med bolig, erhverv, og byrum samt et grønt område afstedkommer andre miljøpåvirkninger end ved en fortsat anvendelse som ubebygget grønt område og natur. Dette ses ved miljøindvirkninger på naturen og befolkningen. Der er tillige en række miljøproblemer som lokalplanen
må forholde sig til, såsom støj fra Kolding Havn og trafikstøj fra Skamlingvejen og Østerbrogade.
Nedenstående beskriver relevante miljøproblemer, væsentlige miljøindvirkninger, relevante miljøbeskyttelsesmål, hvilke foranstaltninger der gøres for at imødegå negative indvirkninger på miljøet ved lokalplanens gennemførelse, samt miljøstatus og den forventede udvikling såfremt planen
ikke realiseres.
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Den samlede miljøvurdering viser, at området med de afbødende foranstaltninger ikke vil medføre
en væsentlig forringelse af spredningsmulighederne og områdets biodiversitet, samt at byudviklingen vil kunne foregå uden at påvirke moseområdet.

Miljøindvirkning: Natur
Miljøstatus og miljøforhold
Den østligste del af området udgøres af et større naturområde, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Naturområdet er levested for en lang række sangfugle, som nyder godt af
områdets uforstyrrede og tilgroede karakter. Botanisk rummer området ikke den store artsdiversitet; men der er alligevel stor variation i områdets fremtræden, da jordbundens fugtighed varierer.
Områdets østlige del er relativ tør og præges af birkeskov og brombær; men i den nordøstlige del
er også en større tagrørssump. Den vådeste del af mosen ligger mod sydvest – dette område er
ligesom flere andre steder præget af tilgroning med piletræer, men området her er blevet vådere
over tid, så man ser mange større birketræer, der er gået ud på grund af høj vandstand. En kanal
løber på langs i mosens sydlige del.
Flere steder i naturområdet er der invaderet bestande af den giftige Kæmpe-Bjørneklo – et problem for både den vilde, hjemmehørende flora og fauna, såvel som for mennesker, der færdes i
området.
Den vestligste del af området er i kommuneplanen udpeget som særlig økologisk forbindelsesområde. Området fremtræder i dag som et delvist ubebygget, grønt område med naturpræg.

Miljøproblemer
Gennem en lang årrække er naturen såvel i udstrækning, som i variation og i diversitet blevet fattigere. De mere sårbare dele af naturen er stadig i fare for at forsvinde. Især de mere lysåbne,
næringsfattige lokaliteter er truet af tilgroning og forøget tilførsel af næringsstoffer. Mange naturområder er truet af byudvikling og nye linjeanlæg.
Byudvikling og nye linjeanlæg udgør også en trussel for spredningsmulighederne mellem naturområderne.
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Miljøindvirkninger
En høj bebyggelsesgrad og en høj grad af befæstelse i bydelen giver begrænsede grønne områder
i bydelen og kan være forhindrende for den vilde flora og fauna spredningsmuligheder. Byggeprojektet og den intensive arealudnyttelse vest for den beskyttede mose med bebyggelse tæt på
denne kan medføre dræningsbehov og dermed medvirke til udtørring af mosen. Offentlig tilgængelighed til den beskyttede mose kan øge presset på naturen og virke forstyrrende på den vilde
flora og fauna. Dermed påvirkes den biologiske mangfoldighed negativt.
Et naturgenopretnings- og plejeprojekt i naturområdet kan være medvirkende til at gøre mosen
mere våd og øge områdets biologiske mangfoldighed.

Miljøbeskyttelsesmål
I januar 2008 underskrev Kolding Kommune den såkaldte Countdown 2010 erklæring, der er en
hensigtserklæring om at fremme naturens mangfoldighed og understøtte FN’s mål om at bremse
tabet af arter inden 2010. Kommunen har dermed forpligtet sig til at varetage hensynet til naturens mangfoldighed gennem planlægning, sagsbehandling og øvrige aktiviteter.
Kolding Kommune har underskrevet Aalborg Commitments, hvoraf det af mål nr. 3 NATURLIGE
FÆLLES GODER fremgår, at ”Vi er forpligtede til fuldt ud at påtage os vores ansvar for at beskytte, bevare og sikre ligelig adgang til naturlige fælles goder. Vi vil derfor i hele vort lokalsamfund arbejde for at fremme og øge biodiversiteten og udvide og pleje udpegede naturområder og
grønne områder.”
Kolding Kommune er medlem af miljøsamarbejdet Green Cities. Her er der opstillet følgende mål
for biologisk mangfoldighed: ”Vi vil inden 2010 stoppe for tabet af biologisk mangfoldighed og vi
vil frem mod 2015 øge antallet af prioriterede arter.”
Med kommuneplanen er der opstillet retningslinjer for naturområder generelt og for forbindende
naturnetværk.
Naturområder generelt
”Naturområder på land skal bevares og søges udvidet. Naturområderne skal sikres et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv. Hvis der helt undtagelsesvis tillades byggeri eller arealanvendelse, som forringer et naturområde, skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer, så
naturværdierne samlet set bliver fastholdt eller forbedret. Dette gælder også for byggeri eller
arealanvendelse, som finder sted uden for selve naturområdet, hvis det påvirker naturområdet.
Naturområderne må ikke inddrages til anden eller mere intensiv anvendelse, medmindre naturværdierne samlet bliver fastholdt eller forbedret. Naturbeskyttelsesinteresserne skal tilgodeses,
også uden for naturområderne.”
Forbindende naturnetværk
Retningslinjerne for forbindende netværk er opdelt i retningslinje for økologiske forbindelsesområder og retningslinje for særlige økologiske forbindelsesområder.
Økologiske forbindelsesområder: ”I de økologiske forbindelsesområder må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. Ved byggeri, anlæg eller ombygning af veje, jernbaner eller lignende,
der vil afskære en økologisk forbindelseslinje, skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet
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til en mere sammenhængende natur eller der skal etableres faunapassager, hvor der er behov for
det.”
Særlige økologiske forbindelsesområder:” De særlige økologiske forbindelsesområder skal friholdes for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye
naturområder eller etablere sammenhænge mellem eksisterende naturområder.”

Nul-alternativet - forventet udvikling, såfremt planerne ikke realiseres
Den overordnede vurdering er, at naturen er under pres bl.a. som følge af kvælstofnedfald fra luften og fra tilgroning. Denne negative udvikling forventes at fortsætte, selvom det nuværende naturgrundlag bevares. (Vilhjelmudvalget, 2001). Nul-alternativet for naturen i Åparken forventes at
følge udvikling, såfremt området ikke bebygges. Såfremt området bliver udviklet efter gældende
lokalplan, vurderes det at udviklingen af naturen i området vil være under et mindre pres, da der
med denne vil være bedre mulighed for spredning af flora og fauna.
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Afværgende foranstaltninger
Det vurderes, at flere af de negative indvirkninger på naturen og den biologiske mangfoldighed er
afbødet gennem planlægningen af området. Det vurderes, at udformningen af området ikke medfører en væsentlig forringelse af dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. Der er sikret spredningsmulighed langs Kolding Å. Kolding Å og de umiddelbare arealer omkring skal udformes som
et sammenhængende grønt landskabselement fra Kolding Fjord til Kolding Ådal.
Opførelse af byggeri i områderne tættest på den beskyttede mose vil kun kunne foretages under
forudsætning af, at byggeriet, bygge- og anlægsarbejdet, dræn mv. ikke medfører ændringer i
mosens areal eller tilstand.
Der vil blive gjort en forbedret indsats for at fjerne forekomsten af Kæmpe-Bjørneklo.
Der gennemføres et plejeprojekt i mosen. En del af kanalen opstemmes med henblik på at gøre
den vestlige del af mosen endnu vådere end i dag. En rydning af en del af træopvæksten i kombination med hævning af vandstanden vil skabe en større åben vandflade. Det vurderes, at dette vil
virke for en større mangfoldighed for flora og fauna.
Muligheden for at åbne naturområdet op for offentligheden sker på naturens præmisser. Materialer til stier på terræn og hævede stier samt opholds- og aktivitetspladserne skal tilpasses til området. Der vil i Kolding Åpark dels komme områder med en mere ”tilrettelagt” natur – med gode
stier og mødesteder – og områder med mere utæmmet - natur med fri natur og mere begrænset
adgang. Det vurderes, at udnyttelsen af området kan ske uden negativ indvirkning på områdets
§3 moser.
Der etableres en natursti langs åen med beplantning. Stien er del af en samlet strategi for et stiforløb i Kolding Å fra Ådalen i vest til fjorden i øst.
En række tage og facader begrønnes. Grønne tage påvirker bymiljøet positivt ved at give flere
rekreative og grønne områder, og ved at give øget biologisk mangfoldighed. Endvidere stilles der i
lokalplanen krav om både grønne og blå elementer på byrumspladserne.
Etablering af sti med beplantning langs åen, etablering af grønne tage og facader samt grønne og
blå elementer på byrumspladserne kan i nogen grad være en del af et forbindende naturnetværk
mellem naturen i og udenfor området.
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Miljøindvirkning: Klima - Tilpasning
Miljøstatus og miljøforhold
Området er i dag relativt ubebygget og ubefæstet, da der udelukkende ligger et enkelt kontorhus
og en befæstet vej. Stort set alt regnvand fra området bortledes naturligt ved nedsivning eller via
kanaler til Kolding Å.

Miljøproblemer
Byfortætning giver en høj befæstelsesgrad og begrænsede grønne områder. Byudvikling og medfølgende befæstelse af arealer betyder, at belastningen af afløbssystemerne stiger. Etablering af
regnvandsbassiner i forbindelse med neddrosling af afløbet til vandløb kan alt andet lige betyde
en merbelastning af vandløbssystemerne. Derudover vil de kommende klimaforandringer yderligere bidrage til, at belastningen af afløbssystemerne stiger.

Miljøindvirkninger
Den vestligste del af området, hvor bydelen planlægges etableret, vil efter byudviklingen have en
bebyggelsesprocent på ca. 170% ekskl. moseområderne. Bydelen vil i meget høj grad være befæstet, hvilket vil betyde, at stort set alt regnvand skal bortledes. Dette vil alt andet lige give en
påvirkning af recipienter ved ekstreme regnsvejrshændelser, samt skabe større risiko for overløb
og oversvømmelse.

Miljøbeskyttelsesmål
Med kommuneplanen er der opstillet en retningslinje for tilpasning til klimaforandringer: ”Ved
byudlæg og omdannelse skal der træffes foranstaltninger for at modvirke problemer som følge af
klimaforandringer.”

Nul-alternativet - forventet udvikling, såfremt planerne ikke realiseres
Såfremt området ikke bebygges vurderes det, at bortledningen af overfaldevand ikke vil have indvirkninger på miljøet. Risikoen for oversvømmelser vil være minimal. Såfremt området udvikles
efter gældende lokalplan vil bebyggelses- og befæstelsesgraden være væsentlig mindre, og miljøindvirkningerne fra bortledning af overfladevand og fra oversvømmelser være mindre væsentlige.

Afværgende foranstaltninger
Det vurderes, at en lang række af de negative indvirkninger på klima – tilpasning er afbødet gennem planlægningen af området ved, at der etableres grønne tage på flere af bydelens tage. Grønne tage reducerer presset på spildevandsystemet. Et grønt tag kan tilbageholde op til 85% af den
maksimale strøm i de første timer efter et regnskyl og kan reducere den samlede afstrømning
med 60%. Grønne tage kan således reducere faren for oversvømmelser og overløb.
Det øvrige regnvand, som ikke holdes tilbage af de grønne tage, ledes til et regnvandsbassin i
området omkring forrenseanlægget.
Det er ikke vurderet, om omfanget af grønne tage og regnvandsbassinet er tilstrækkeligt til at afværge risikoen for oversvømmelser i ekstrem regnvejrshændelser.
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Miljøindvirkning: Klima - CO2 belastning
Miljøstatus og miljøforhold
Området er i dag relativt ubebygget med et enkelt kontorhus. Trafikken til og fra området er begrænset, ligesom områdets energiforbrug og medfølgende CO2 belastning er minimal.

Miljøproblemer
Byudviklingen har stor indflydelse på trafikudviklingen. Øget byfortætning, hvor en række centrale byfunktioner er samlet i et begrænset geografisk område vil alt andet lige mindske behovet
for transport, modsat øget byspredning, der vil øge behovet for transport. Øget byfortætning i et
ubebygget område vil dog betyde en væsentlig merbelastning med CO2.
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CO2 er en af de drivhusgasser, der er medvirkende til at holde jordkloden varm. CO2 fra især afbrænding af fossile brændstoffer øger indholdet af CO2 i atmosfæren, hvorved gennemsnitstemperaturen på jordkloden stiger. Stigende temperaturer vil bl.a. medføre afsmeltning af polerne,
øget nedbør og mere ekstreme regnvejrshændelser. Siden industrialiseringen er indholdet af CO2
i atmosfæren steget væsentligt.

Miljøindvirkninger
Den del af området, hvor bydelen planlægges etableret, vil efter lokalplanens implementering
give anledning til en væsentlig mertrafik, til højere energiforbrug og medfølgende højere CO2 udledning.
Det er ifølge et notat om støjbelastning fra trafik vurderet, at efter fuld udbygning af området vil
transporten til og fra bydelen generere ca. 8.750 ture pr. døgn. Årsdøgntrafikken på Skamlingvejen og Østerbrogade er vurderet til i 2020 at udgøre henholdsvis 20.000 og 28.800 ture pr. døgn.
En beregning baseret på Plan09’s CO2 beregner viser, at området ved fuld udbygning vil give en
merbelastning på 4.806 tons CO2 pr. år eller svarende til 5,44 tons pr. beboer i området. CO2 beregneren viser CO2 udslippet fra beboernes bilkørsel, samt fra el- og varmeforbruget i boliger, offentlige funktioner og erhverv. CO2 udledningen fra transport til og fra erhverv og offentlige funktioner er ikke medtaget i CO2 beregneren.
Såfremt CO2 beregnerens formel for belastningen fra beboernes kørsel anvendes til beregning af
CO2 udslippet fra transport til og fra erhverv og offentlige funktioner i området antages denne at
udgøre 2.146 tons/år. Dette medfører, at den samlede CO2 udledning pr. beboer i området bliver
7,9 tons/beboer pr. år
Gennemsnittet for CO2 udledningen i Kolding Kommune, inkl. transport og erhverv, er 11 tons/
indbygger pr. år i 2007.

Miljøbeskyttelsesmål
Med Energi Kolding er der opsat reduktionsmål på CO2 udslippet. Omregnes målene til udslip pr.
indbygger, svarer målene til, at i 2013 skal udslippet reduceret til 8,56 tons/indbygger. I 2021 er
målet, at CO2 udslippet skal være reduceret til 3,04 tons/indbygger.
Med medlemskabet af Green Cities, har Kolding Kommune forpligtet sig til at arbejde mod målet:
”Vi vil inden 2015 reducere udslippet af CO2 med 25% i forhold til 2006.”
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Nul-alternativet - forventet udvikling, såfremt planerne ikke realiseres
Såfremt området ikke udnyttes, og henligger som status quo vil CO2 belastningen fra området
være på 196 tons/år fordelt på 5 tons/år fra natur og grønne områder og 191 tons/år fra kontorbygningen. Udvikles området efter gældende lokalplan vil CO2 belastningen fra området være
1.638 tons/år. Alle data fra Plan09 CO2 beregner.
Trafikudvikling i området forventes at have en stigning 1,5% pr. år.

Afværgende foranstaltninger
Det vurderes, at de negative indvirkninger på klima – CO2 belastning er afbødet i mindre grad
gennem planlægningen af området ved, at der etableres grønne tage på flere af bydelens tage og
facader.
Grønne tage reducerer omkostningerne til opvarmning og afkøling ved, at det forbedrer isoleringsværdien af et tag. Dermed reduceres bygningens CO2 udledning. Dermed bliver CO2 udledningen fra boliger og erhverv i området sandsynligvis lavere end beregnet. Grønne tage og facader medvirker endvidere til i nogen grad at binde luftens CO2.
Der stilles krav om, at alt nyt byggeri i området skal udformes som lavenergibebyggelse.
Der udlægges normalt 1 parkeringsplads 50 m2 etageareal. I området udlægges kun 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal. Denne reduktion skyldes dels et ønske om en bydel med mindre
trafik samt den nære placering i forhold til bus- og togstationen.
Det vurderes dog, at omfanget af grønne tage og facader i området ikke er tilstrækkeligt til at
neutralisere områdets forventede CO2 udledninger. Områdets CO2 udledning forventes, at kunne
leve op til målene i 2013 samt at blive under den gennemsnitlige CO2 udledning for indbyggerne i
Kolding.

Miljøindvirkning: Befolkning – sundhed og støj
Miljøstatus og miljøforhold
Området ligger tæt på Kolding Havn og større veje som Skamlingvejen og Østerbrogade og ligger
i konsekvenszonen for støj i forhold til havnen og veje.

Miljøproblemer
Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan støj medføre gener og helbredseffekter som
kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger.
Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation. Støj har således sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige helbredsproblemer. De sundhedsskader, der kan opstå som følge af trafikstøj, vil følgelig have sundhedsomkostninger.

Miljøindvirkninger
Trafikken fra Østerbrogade og Skamlingvejen påvirker området med støj. Støjrapporter fra Rambøll viser, at især facader på planlagte bygninger til erhvervsformål langs Østerbrogade og Skamlingvejen er udsat for vejstøj over de vejledende grænseværdier. Rapporten viser tillige, at støj94

niveauet i visse områder på terræn og på bygningerstage beliggende tæt på de overordnede veje
er belastet med støj over den vejledende grænseværdi for trafikstøj, og derfor ikke umiddelbart
kan anvendes som udendørs opholdsarealer.
I den øvrige del af området er bygninger, tage og områder på terræn ikke påvirket med støj over
de vejledende grænseværdier for trafikstøj, da de planlagte bygninger langs Skamlingvejen og
Østerbrogade virker støjafskærmende for det øvrige område.
Støjberegninger for virksomhedsstøj viser, at der i forhold til en arealanvendelse til erhvervsformål ikke vil være problemer. Støjberegningerne viser til gengæld, at der ikke kan etableres boliger i området tættest på Kolding Havn.

Kolding Åpark - et natur- og centerområde

Lokalplan 0042-13 / 08.11.2010

Miljøbeskyttelsesmål
Med medlemskabet af Green Cities har Kolding Kommune forpligtet sig til at arbejde for følgende
mål: ”Vi vil reducere antallet af boliger med sundhedsskadelig støjbelastning frem mod 2015,
hvor ingen borgere er udsat for sundhedsskadelig støj om natten i deres hjem.”

Nul-alternativet - forventet udvikling, såfremt planerne ikke realiseres
Nul-alternativet for støjpåvirkning fra trafikken vurderes at være negativt. Der vil opleves en fortsat byudvikling med tilsvarende trafikudvikling til følge. Nul-alternativet for støjbelastning af området vurderes at være, at støjgenerne fra trafikken på Østerbrogade og Skamlingvejen vil stige
pga. øget trafik, da der forventes en årlig stigning i trafikken med 1,5%.

Afværgende foranstaltninger
For at nedbringe støjniveauet på støjbelastede facader til under de vejledende grænseværdier
skal støjen dæmpes 6 dB(A). Der vil derfor skulle etableres støjskærmende foranstaltninger, der
uafbrudt dækker, og integreres i, hele den støjbelastende facade i fuld bygningshøjde.
For at overholde støjgrænseværdierne på opholdsarealerne på tage skal opholdsarealet enten
placeres minimum fire meter fra bygningskant eller der skal etableres en minimum 1,6 meter høj
støjafskærmning.
Der vil på flere af bygningerne blive etableret grønne tage. Grønne tage kan effektivt reducere
lydniveauet inde i bygninger og kan desuden afbøde det eksterne støjniveau.

Miljøindvirkning - Befolkning – sundhed og rekreativt område
Miljøstatus og miljøforhold
Det grønne område er stort set utilgængeligt, da det er voldsomt tilgroet og uplejet og stort set
ikke har stier. Der ses enkelte trampestier i området, der bl.a. anvendes af enkelte til bortskaffelse af affald.

Miljøproblemer
Vores bolignære og bynære områder har stor indflydelse på vores adfærd, herunder også de valg
vi dagligt træffer i forhold til vores sundhed. Ud fra et folkesundhedsmæssigt perspektiv bør vores
bolignære og bynære områder bl.a. indrettes således, at det er nemt, naturligt og tilgængeligt for
alle at være fysisk aktive. En fysisk inaktiv livsstil kan øge risikoen for bl.a. hjerte-kar-sygdomme,
type 2-diabetes, kræft, knogleskørhed og depression. To nyere undersøgelser konkluderer, uaf95
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hængigt af hinanden, at jo flere gange og jo længere tid folk opholder sig i grønne omgivelser, jo
færre stress-symptomer har de. Desuden vil de etablerede og til dels oplyste stier fremme sikkerheden og dermed trygheden i området.

Miljøindvirkninger
Et utilgængeligt grønt bynært område vil alt andet lige give et rodet indtryk og mindske lysten til
at anvende det. Dermed motiverer det grønne område ikke til at områdets beboere til at være fysisk aktive.

Miljøbeskyttelsesmål
Kolding Kommune har udarbejdet en tværgående sundhedspolitik for 2007-2010. Visionen er
Sundhed og trivsel for alle i Kolding. Med visionen vil Kolding Kommune i løbet af de næste 10 år
sikre, at:
• den generelle folkesundhed øges - særligt med fokus på børnesundheden,
• den sociale ulighed i sundhed mindskes,
• flere borgere lever et godt liv med en sund livsstil,
• alle borgere får mulighed for forebyggelse og sundhedsfremme.

Nul-alternativet - forventet udvikling, såfremt planerne ikke realiseres
Såfremt det grønne område ikke gøres offentligt tilgængeligt med stier og opholds- og aktivitetspladser vil området henstå som et rodet, utilgængeligt område i forfald og vil ikke motivere til en
mere aktiv udnyttelse. Dermed vil det grønne område ikke fremme beboernes sundhed.

Afværgende foranstaltninger
Det vurderes, at en lang række af de negative indvirkninger på sundhed ved et utilgængeligt, bynært område er afbødet gennem planlægningen af området ved, at det grønne område gøres tilgængeligt for offentligheden og udnyttes så flest mulige borgere kan få glæde af området i fremtiden. Der planlægges stiforbindelser igennem det grønne område samt en gennemgående sti på
sydsiden af Kolding Å. Området kommer til at indeholde varierede muligheder i forhold til gang,
cykling, leg og målrettet motion.
Kolding Åpark vil i sin kommende udformning differentiere mellem den tilrettelagte natur – med
gode stier og mødesteder – og den mere utæmmede natur med fri natur og mere begrænset
adgang. Denne opdeling af området vil skabe varierede muligheder for leg, motion, natur- og friluftsoplevelser, som vil fremme brugen af området hos forskellige aldersgrupper med forskellige
interesser og forudsætninger.
Derudover vil områdets nære tilknytning og forbindelse til boligområder, erhverv og bymidte
fremme mulighederne for selvtransport, herunder gang og cykling til og fra arbejde og fritid.
I det grønne område og ved åen etableres være- og mødesteder, der vil øge muligheder for de
spontane eller planlagte møder til pleje af kendte sociale relationer og/eller opbygningen af nye
sociale relationer.
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Vurdering af alternativer
I forbindelse med udviklingen af bydelen var der oprindeligt fremlagt ønsker om mere byggeri
nær naturområdet. Udstrækningen af den beskyttede del af naturområdet viste sig imidlertid, at
være større end først antaget, og byggeriet måtte tilpasses udstrækningen af mosen.
Der har ligeledes været fremsat ønsker om byggeri tæt på og delvist ud i åen. Dette er fravalgt
dels af hensyn til åen og dels af hensyn til ønsket om et sammenhængende og et offentligt tilgængeligt stiforløb langs åen.
Forskellige muligheder til parkering har være fremlagt, bl.a. parkering på terræn. Dette blev fravalgt, da det medfører for store arealudlæg og dermed en mindre bæredygtig udnyttelse af området.

Kolding Åpark - et natur- og centerområde
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Der var også planlagt at give mulighed for et højhus på hjørnet af Skamlingvejen og Østerbrogade. Det er indtil videre fravalgt.
Det valgte projekt er valgt, da det vurderes at være det projekt, der passer bedst til byen, det
planlagte universitet på modsat side af Østerbrogade, der tager bedst hensyn til områdets natur
og til åen, og som har den mest nutidige profil.

Overvågning
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal de væsentlige miljøpåvirkninger
ved planernes gennemførelse overvåges. Det påtænkes derfor at foretage følgende overvågning:
• Gennem byggesagsbehandlingen skal det sikres, at byggeriet, bygge- og anlægsarbejdet,
dræn mv. ikke medfører ændringer i mosens areal eller tilstand
• Gennem byggesagsbehandlingen skal det sikres, at der etableres grønne tage og at facader på
parkeringshuse begrønnes.
• Gennem byggesagsbehandlingen skal det sikres, at de vejledende støjgrænseværdier for trafikstøj er overholdt.
• Gennem naturadministrationen skal det sikres, at den rekreative udnyttelse af naturområdet
sker på naturens vilkår.
• Gennem projektering af stien langs åen skal det sikres, at denne også kan virke som del af et
forbindende naturnetværk.
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Bilag C

Virksomhedsklassificering

Virksomhedsklassificering
I tilknytning til erhvervsområder kan anføres hvilke virksomhedsklasser, der kan tillades etableret.
Grundlaget for anvendelsesbestemmelserne er en virksomhedsklassificering, hvor alle virksomheder/virksomhedstyper er klassificeret efter deres miljøbelastning af omgivelserne.
Den egentlige definition af de enkelte klasser fremgår af den til enhver tid gældende virksomhedsliste, som revideres efter behov. Klassificeringen og de angivne forureningsniveauer bygger
på erfaringer med nuværende og normale forhold med hensyn til udslip fra virksomheder, produktionsmetoder og forureningsbegrænsning. Da der kan eksistere konkrete situationer, hvor disse
betingelser ikke er gældende, kan en anden klassificering end den angivne i visse tilfælde være
berettiget. Til den enkelte virksomhedsklasse knytter der sig en anbefalet minimumsbeskyttelsesafstand til forureningsfølsomme funktioner og arealanvendelser. Der opereres med de nedenfor
viste minimumsafstande, gældende i forhold til områder med eksisterende eller planlagte boliger
og følsomme institutioner. Afstandene er skønsmæssigt fastsat og udtrykker de afstande, der vurderes at være nødvendige for at opnå gode naboskaber.

Beskyttelsesafstande
Klasse 1

0 meter

Klasse 2

20 meter

Klasse 3

50 meter

Klasse 4

100 meter

Klasse 5

150 meter

Klasse 6

300 meter

Klasse 7

500 meter

Afstandene vil i en detailplanlægning kunne udgøres af en zoning af større erhvervsområder, der
udlægger delområder til bestemte miljøklasser.
Virksomhedsklassificeringens for klasse 1 kan kort beskrives som således:

Klasse 1 omfatter virksomheder, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne og som således kan integreres med boliger og andre følsomme funktioner. Hovedparten af
virksomhederne er forretninger, kontorer, liberale erhverv og små værksteder med butik.

Oversigt over generelle virksomheds miljøklasser
Listen er opdateret af Kolding Kommune med de nugældende listebetegnelser fra Bek. om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. december 2006 og Bek. om brugerbetaling for god98

kendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr.
463 af 21. maj 2007.
Det er Kolding Kommunes opfattelse, at der kan være dispensationsmulighed for virksomhederne
der, eksempelvis ved anvendelse af særlig teknologi, ikke belaster omgivelserne i så høj grad som
forudsat ved indplacering i klasserne.

KLASSE 1

KVT GRÆNSE

Detailhandel i form af kioskvirksomheder

<100m2

Detailhandel i form af bil-, campingvogns-, lystbåde-, landbrugsmaskinforretninger

<5.000m2

Detailhandel i form af tømmerhandler og byggemarkeder der opføres i
tilknytning til tømmerhandelen og udgør en integreret del af tømmerhandelen.

<5.000m2

Kolding Åpark - et natur- og centerområde
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Hotel- og restaurationsvirksomhed
Kontorvirksomheder
Liberale erhverv
Servicevirksomheder
Undervisnings- og konferencevirksomheder
Værksteder med butik
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Tillæg 3 til Kommuneplan 2010-2021
Dette tillæg omfatter enkeltområde 0036 Buen - Inderhavnen og enkeltområde 0042 Kolding
Åpark med rammeområderne 0036 C1, 0042 C1 og 0042 G1. Områderne ligger mellem Buen og
Marina Syd.

Områdeplan 00 Bymidten

Tillæg 03 til Kommuneplan 2010 - 2021

Rammeområde 0036 C1 og 0042 C1 er i Kommuneplan 2010-2021 udlagt til centerområde, mens
rammeområde 0042 G1 er udlagt til grønt område. Med tillægget ændres afgrænsningen mellem
rammeområde 0036 C1 og 0042 C1 samt afgrænsningen mellem rammeområde 0042 C1 og 0042
G1, jf. kortbilag 1 og 2.
Bestemmelserne for rammeområde 0036 C1 og rammeområde 0042 G1 fastholdes. Indenfor
rammeråde 0042 C1 giver tillægget mulighed for en ændret bygningshøjde, ændret
bebyggelsesprocent samt en ændret butiksstørrelse. Rammeområde 0042 C1 konsekvensrettes
ligeledes i forhold til, at det grønne område, rammeområde 0042 G1, har eget rammeområde
med egne rammebestemmelser.
De generelle rammebestemmelser for centerområde/bymidte er:
•

•
•
•
•
•

anvendes til butikker mindre end 3.500 m² for dagligvarebutikker og 2.000 m² for
udvalgsvarebutikker, boliger, liberale erhverv, offentlig og privat service. For hver bymidte
i henholdsvis Kolding, Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld er fastlagt en samlet
udbygningsramme for detailhandelsarealet inden for det aktuelle område frem til 2021.
håndværks- og reparationsvirksomhed kun som allerede tilladt eller i lokaler oprindeligt opført
til formålet,
bebyggelsesprocent højst 90,
bygningshøjde indtil 2½ etage og 11 meter,
Boliger: 15% opholdsarealer ift. etagearealet,
Erhverv: 10% opholdsarealer ift. etagearealet.

For rammeområde 0042 C1 er der udarbejdet følgende særlige rammebestemmelser.
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Kortbilag 2 - Efter Tillæg 3

Rammebestemmelser
De eksisterende særlige rammebestemmelser:
0042 Kolding Åpark
SÆRLIGE ANVENDELSESBESTEMMELSER

BEBYGGELSENS PLACERING,
OMFANG OG UDFORMNING

MILJØFORHOLD, TRAFIK,
FRIAREALER OG FORSYNING

Centerområde /bymidte - C1

Fritliggende bebyggelse.
Bebyggelsens udformning skal
tage hensyn til eventuel øget
vandstand i området.

I den østlige del af område
udlægges et grønt område.

Området udlægges til centerformål
som grønt område med
naturområde, park, fritids- og
legeområde samt som
uddannelses- og erhvervsområde
med mulighed for hotel/
overnatning og lignende.

Mod Østerbrogade og
Skamlingvejen kan tilbagetrukket,
sluttet bebyggelse tillades.
Bygningshøjde indtil 5 etager og
21,5 meter.
Grønt område skal friholdes for
bebyggelse.
Bebyggelse skal have en sådan
ydre udformning, at der i
forbindelse med dens omgivelser
opnås en god helhedsvirkning.

Områdeplan 00 Bymidten
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Området skal bibeholdes og
forbedres som et naturområde
med offentlig adgang.
Der skal etableres et offentligt
stiforløb gennem området langs
hele kystlinjen mod åen og mod
fjorden. Mulighed for etablering af
en bro over Kolding Å.
Området udlægges til kollektiv
varmeforsyning.
Inden for området tillades virksomheder svarende til miljøklasse
1.

Området indgår som en del af
et større afgrænset område til
detailhandel i bymidten. Tilladelse
til etablering af nye butikker eller
udvidelser inden for området
forudsætter derfor, at den
samlede arealramme på 94.000
m2 til detailhandel i Bymidten ikke
overskrides.
Butikker i området må maksimalt
have et bruttoetageareal på 3.500
m2 for dagligvarebutikker og 2.000
m2 for udvalgsvarebutikker.
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Rammebestemmelser
Forslag til nye særlige rammebestemmelser:
0042 Kolding Åpark
SÆRLIGE ANVENDELSESBESTEMMELSER

BEBYGGELSENS PLACERING,
OMFANG OG UDFORMNING

MILJØFORHOLD, TRAFIK,
FRIAREALER OG FORSYNING

Centerområde /bymidte - C1

Bebyggelsens udformning skal
tage hensyn til eventuel øget
vandstand i området.

Der skal etableres et offentligt
stiforløb gennem området langs
hele kystlinjen mod åen og mod
fjorden. Mulighed for etablering af
en bro over Kolding Å.

Området udlægges til
centerformål, herunder boliger,
detailhandel og erhverv i form af
liberalt erhverv og serviceerhverv,
uddannelsesområde, kultur og
fritid samt hotel/overnatning og
lignende.

Bygningshøjde indtil koter som
vist på kortbilag 2, mindre
bygningsdele som trappe- og
elevatortårne og lignende kan
tillades op til 2 koter over de viste
på kortbilag 2.
Bebyggelsesprocent på op til 170.
Bebyggelse skal have en sådan
ydre udformning, at der i
forbindelse med dens omgivelser
opnås en god helhedsvirkning.
Området indgår som en del af
et større afgrænset område til
detailhandel i bymidten. Tilladelse
til etablering af nye butikker eller
udvidelser inden for området
forudsætter derfor, at den
samlede arealramme på 94.000
m2 til detailhandel i Bymidten ikke
overskrides.
Butikker i området må maksimalt
have et bruttoetageareal på 1.500
m2 for dagligvarebutikker og 500
m2 for udvalgsvarebutikker. Der
kan tillades én udvalgsvarebutik på
op til 2.000 m2.
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Området udlægges til kollektiv
varmeforsyning.
Inden for området tillades virksomheder svarende til miljøklasse
1.

Vedtagelsespåtegning

Områdeplan 00 Bymidten

Tillæg 03 til Kommuneplan 2010 - 2021

Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget til offentliggørelse
(sag nr. 37) Kolding Byråd den 10. maj 2010

Jørn Pedersen
Borgmester
Offentligt bekendtgjort i Lokal-bladet Budstikken, Kolding,
jf. Planlovens §30, den 19. maj 2010

Kommuneplantillægget er vedtaget endeligt.
(sag nr. 19) Kolding Byråd den 8. november 2010

Jørn Pedersen
Borgmester
Offentligt bekendtgjort i Lokal-bladet Budstikken, Kolding,
jf. Planlovens §30, den 17. november 2010
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By- og
Udviklingsforvaltningen
Plan
Nytorv 11
6000 Kolding
Telefon 75 50 15 00
Telefax 79 79 13 70
EAN 5798005310501
E-mail
byogudvikling@kolding.dk
www.kolding.dk

Endelig vedtagelse af tillæg 3 til Kommuneplan 2010-2021 og lokalplan 0042-13 Kolding Åpark - et center- og naturområde

Byrådet vedtog den 8. november 2010 kommuneplantillæg 3 og lokalplan
0042-13 Kolding Åpark – et center- og naturområde.
Offentlig bekendtgørelse sker i Lokalbladet Budstikken onsdag den 17. november 2010
Se vedlagte annonce for oplysninger om eventuelle ændringer af planen i
forhold til det offentliggjorte forslag samt retsvirkninger og klagevejledning.
Flere oplysninger
De endeligt vedtagne planer kan ses på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, Kolding, på Koldingbibliotekerne og på Kolding Kommunes hjemmeside www.kolding.dk
Planerne udleveres desuden i Borgerbutikken, By- og Udviklingsforvaltningen
eller ved henvendelse på telefon 7979 7088.
Meddelelse og offentlig bekendtgørelse sker i henhold til planlovens § 30 og
§ 31 om offentliggørelse.

Venlig hilsen

Mai Bjørn Nielsen
Byplanlægger, civilingeniør

Dato 15. november 2010
Sagsnr. 10/16620
Løbenr. 200991/10
Sagsbehandler
Dorte Astrup Aagaard
Direkte telefon 79 79 13 13
E-mail dosk@kolding.dk
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