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Koldings nye by- og marinaområde

1. Planer og status

2. En bæredygtig bydel

3. Et eksempelområde på CØ



AMBITIONEN

�Den overordnede opgave: Flytning af lystbådehavn + byudvikling

�En ny, bæredygtig bydel indeholdende attraktive boliger, erhvervs- og servicefunktioner, 
kultur- og fritidstilbud integreret med et aktivt sejler- og vandsportsmiljø.

�Den mest attraktive marina i Danmark, og den største udenfor Københavnsområdet.

�Området skal være en del af byen, marinaen skal være for alle og her skal være liv året 
rundt.

�Marina City skal udvikles som et eksempelområde vedrørende cirkulær økonomi inden for 
byggeri og anlæg.
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SAMARBEJDET

�Kolding Kommune + Kolding Lystbådehavn + Kolding Havn i et partnerskab

�Gives meget høj prioritet hos kommunen

�Finansieres af kommunen, med indtægter i form af salg af byggeretter og udlejning 
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HOVEDINDHOLDET

�1000 bådpladser + landfaciliteter og vinteroplag 
af 500 både

�Ca. 400 attraktive boliger af forskellig art 
(ca. 40.000 etagekvm.)

�Erhvervs-, service-, kultur-, fritids-, klub-,
rekreative funktioner (ca. 10-15.000 etagekvm.)

�Ca. 30 moderne husbåde

�Marinapark, havnepromenade, servicefunktioner

� Investeringer op mod 1,5 mia. DKK, heraf kommunen ca. 0,5 mia. DKK
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�2016: Opstart og tilrettelæggelse

�2017-19: Design, proces og planlægning

�2020: Salg af byggemuligheder (1. etape) og forberedelse af bygge- og anlægsprojekterne 

�2020-21: Bygge- og anlægsprojekterne påbegyndes

�2022: Lystbådehavnen tages i brug, og de første dele af byggerier (i 1. etape) tages i brug

�2023-: Byggerier fortsættes over en kort årrække

*Med forbehold for diverse godkendelser
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�Politisk ønske om et bæredygtigt byområde samt udsagn fra markedsdialogen

�Certificeret efter DGNB-systemet for byområder

�Det brede bæredygtighedsbegreb

2. ET BÆREDYGTIGT BYOMRÅDE
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�Certificering sker i tre trin

�Præ-certificeret til ‘guld’
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�Kolding Kommunes ambitioner vedr. CØ

�Afsæt i regeringens rådgivende udvalgs anbefalinger m.m.

�Marina City som eksempelområde på cirkulær økonomi
inden for byggeri og anlæg

�Mange forskellige indsatsmuligheder (opfyldning, byggemodning, 
områdets forsyning, byggerier, drift og dagligdagen i området)

�EU-midler til CØ-udvikling af Marina City og generelt
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� ‘turntoo’ tilknyttet som rådgiver

�European Investment Bank er opdragsgiveren 

�Tre væsentlige inputs:

�Udfolder begrebet CØ i forbindelse med byggeri og byudvikling

�Kommer med deres anbefalinger vedr. CØ i Marina City

�Udarbejder en eksempelsamling som inspiration
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Anbefalede principper:

1. Materialer holdes i løbende cyklusser af den højeste mulige værdi, affald skal undgås

2. CO2-fodaftrykket minimeres gennem effektiv udnyttelse af ressourcer

3. Energi kommer udelukkende fra fornybare energikilder

4. Biodiversitet er en integreret del af udformningen og driften af området

5. Vand bruges i flere cyklusser

6. Social samhørighed understøttes via infrastrukturen og områdets udformning

7. Et sundt miljø og sunde beboere faciliteres
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Eksempler:
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Eksempler:
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Program for cirkulær 

økonomi i Marina City:
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Initiativer på vej:
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A. Bygninger (eksempler på planlagte initiativer)

� Skal kunne certificeres til ‘guld’

� Krav om Materialepas

� Evt. bygge mindre byggerier på lejet grund

� Endvidere forskellige, væsentlige CØ-elementer efter eget valg, eksempelvis (prioriteret rækkefølge):

� Træ som væsentlig del af konstruktionen (CLT)

� Design for Disassembly

� Genanvendelse af materialer, nu eller senere

� Products as a Service

� Fællesfaciliteter som understøtter CØ
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B. Byggemodning og landskab (eksempler på planlagte initiativer)

� Materialepas

� Opfyldning med nyttiggjorte materialer (fx. slagge)

� Bærelag og belægninger

� Terræninventar, ny serie og som en service

� Høj biodiversitet, levesteder, lokal fødevareproduktion

� Aktivitets-/motions-/oplevelses-/sociale funktioner
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C. Transport og mobilitet (eksempler på planlagte initiativer)

� Gående (gode stiforhold)

� Cyklister (parkering, overdækninger, lademuligheder)

� Busbetjening (nye, gode stoppesteder)

� Bilparkering (ladestandere, delebilordninger)
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D. Marine anlæg (eksempler på planlagte initiativer)

� Genbrug af elementer fra den gamle Lystbådehavn Nord (kraner, flydepontoner, terræninventar, evt. 
bygninger)

� Recycle plast i stedet for elementer af træ (pæle, planker, fendere?)

� Forberedes til fremtidens eldrevne både

� Reparationsværksted, byttebrugs, reparationscafé, fælles værktøjsbank

� Biodiversitet: Reetablering af fjordbunden efter uddybning, 
levesteder, havhaver

3. CIRKULÆR ØKONOMI

By- og Udviklingsforvaltningen
Kolding Kommune



E. Forsyning (eksempler på planlagte initiativer)

� Lavtemperatur fjernvarme, udnytte overskudsvarme, evt. solcelleanlæg i fbm. hermed

� Mulighed for solcelleanlæg på bygninger og husbåde

� Ingen ekstraordinære tiltag vedr. vand

� Gennemført, fælles løsning vedr. renovation
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F. Viden opsamling og formidling (eksempler på planlagte initiativer)

� Data skal stilles til rådighed

� Samarbejde med uddannelses-/forskningsinstitution omkring monitorering og dokumentation

� Viden opsamling/læring i fht. Kommunens fremtidige byggeprojekter, planer m.v.

� Etablering af et lokalt informationssted omkring CØ-initiativer
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VIGTIGE POINTER

� Kommunen er hoveddrivkraften og projektet er stærk politisk forankret

� Kommunen er planlægningsmyndighed

� Kommunen sælger byggemulighederne (salgsvilkår som værktøj)

� Kommunen vil være ejer af, og vil drifte/vedligeholde mange af områderne

� Kæderne hænger sammen:

� EU > regering > kommune

� Vision/strategi > planlægningsarbejderne > salgsvilkårene
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3. FRA VISIONSPLAN TIL HELHEDSPLAN
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