Idéer og forslag til planlægning for ændring af rammeområderne omkring Tøndervej,
Seest Bakke og Vestre Ringgade

Oversigtskort der viser planområdets beliggenhed.

Ny planlægning
Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet har i december 2018 besluttet at
igangsætte et projekt for omlægning og udvidelse af krydset ved Tøndervej, Vestre ringgade
og Seest Bakke i Kolding.
Området er præget af trængsel og tæt trafik – specielt i myldretiden. Med udsigt til flere biler
på vejene er det nødvendigt at øge fremkommeligheden, ellers vil trafikken kollapse i løbet af
få år. På den baggrund har Kolding Kommune i længere tid arbejdet med udformningen af en
ny krydsløsning på det aktuelle sted. En udvidelse af krydset vil øge fremkommeligheden,
ligesom etablering af stitunneller vil gøre forholdene for de bløde trafikanter, gående og
cyklende, sikrere.
Projektets gennemførelse kræver, at der udarbejdes et nyt plangrundlag.
Området
Planområdet ligger i den sydvestlige del af Kolding, og omfatter området omkring Seest
Bakke-krydset, herunder vejene Tøndervej, Vestre Ringgade, Olaf Ryes Gade og Seest Bakke,
Konstantin Hansens Vej og Munkensdam, samt en del af de omkringliggende arealer.
Planområdets foreløbige afgrænsning kan ses på kortet ovenfor.

Indkaldelse af ideer og forslag
For at skabe et plangrundlag, der muliggør de planlagte ændringer i krydsene, skal der
udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan, som udlægger området til teknisk anlæg i
form af vejanlæg.
Inden det besluttes, hvorledes plangrundlaget for området skal ændres, ønsker Kolding
Kommune med dette debatoplæg at indhente ideer og forslag til planlægningen.
Debatfase
Forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for området vil byrådet gerne høre borgernes
ideer og forslag til ændringen af kommuneplanens rammer, herunder eksempelvis input til,
hvad planlægningen i øvrigt skal indeholde og evt. tage højde for.
Resultatet af denne debatfase vil indgå i grundlaget for den videre planlægning
Du kan komme med dine ideer og input til området i perioden
onsdag den 27. marts - onsdag den 10. april 2019.
Bemærkninger og forslag sendes til:
byogudvikling@kolding.dk
eller til:
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding
Flere oplysninger
Du kan se mere om projektet hos By-og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller
på kommunens hjemmeside:
https://www.kolding.dk/borger/trafik-og-veje-og-parker/trafik/seest-bakke-krydset/seestbakke-om-udvidelsen-af-kryds
For yderligere spørgsmål til projektet, kontakt Lene Pilt på telefon 79 79 14 50.
Du kan også kontakte Planafdelingen på telefon 79 79 13 20.

