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Planstrategien skal afspejle og samle visioner og 
strategier, som er vedtaget af byrådet. 

Borgere, politikkere og interessenter skal i videst 
muligt omfang kunne genkende deres ønsker og 
behov i planen og føle ejerskab til den.  



Vejle med Vilje
Mobilitetsplan 
Midtbystrategi 

Udviklingstrategi for Vejle Ådal  



Nytænk planlægning I Kommuneplanen
• Helt traditionel ift. planloven og forskellige faser samt høring
• Eksperimenterende ift. involvering
• Uformel snak – inviteret dialog – planlagte arrangementer
• Kontinuerlig dialog med og opsamling af ønsker fra 30 lokalråd, borgere 

og interessenter  



Involverende proces



Involverende proces I Pølsevognen

• Politikere og planlæggere på tur - 5 byer i kommunen
• Emnet kommuneplan ud fra klassiske emner
• Stærk signalværdi – begrænset fagligt indhold – personlige interesser



Involverende proces I Vejle 2050

• 3 arrangementer – 3 forskellige vinkler – 3 målgrupper
• De unge – de professionelle – de lokale
• Taler til hjertet, det som gruppen repræsenterer og står for



Involverende proces I 2 x Borgermøder

• Det kedelige – Hvad er en kommuneplan og hvad indeholder den
• Det anderledes – Hvilke dilemmaer og udfordringer står vi overfor
• Planlægning set fra 2 vinkler 



Erfaringer fra Vejle



Erfaringer fra Vejle I Processen
• Det er et godt signal at være åben og imødekommende 
• Det er vigtigt at tilpasse involveringen/arrangementet til målgruppen
• Stop op - evaluer og reflekter – lær og bring erfaringerne med videre
• Husk at fortælle historien (Både de gode og mindre gode).



Erfaringer fra Vejle I Planfagligt
• Planlægning går på tværs 
• Der kommer både gode og mindre gode input
• Planstrategi og kommuneplan er en ret    

uhåndgribelig størrelse for mange
• Planlægning skal gøres nærværende



Udfordringer
• Processen viste 5 udfordringer i 

planlægningen
– Vi bliver flere og flere
– Hvad skal vi leve af?
– Vi kører mere og længere
– Stigende pres på naturen
– Vejret bliver vildere

• Den kommende planstrategi tager 
afsæt i udfordringerne



Erfaringer fra Vejle I Det lange perspektiv smitter
• Mobilitetsplan 2018-2030 godkendt
• Helhedsplaner for 4 større byudviklingsområder undervejs.
• Byvisioner for centerbyerne sat i gang
• Landsbyplaner
• Osv.



Aftryk på Planstrategi 2019



Aftryk på planstrategi 2019 I Opbygning

• Baseret på data og analyser 
• Inspireres af tendenser og trends i verden og samfundet
• Samler tværgående udfordringer og muligheder i temaer
• Giver konkrete bud planfaglige indsatser
• Kommer til at opstille en række planstrategiske dogmer
• Bliver en tydelig retningsgiver på, hvad Vejle Kommune vil prioritere



Aftryk på planstrategi 2019 I Politisk drøftelse

1. Byrådet præsenteres for temaer og udfordringer
2. Gennem ”live” afstemning skal de prioritere en række indsatser
3. Svarene underbygges og diskuteres i plenum
4. Resultater fra dagen omsættes til indhold i planstrategien
5. Planlægning er politik – og byrådet sætter retningen for planstrategien



Gode råd



Gode råd I Nytænk planlægning

Processen
• Tænk nærværende dilemmaer, som man kan relatere sig til –

og omsæt så selv input til planfaglige svar/forslag
Faglig
• Omsæt selv trends og tendenser til planfaglige temaer, der 

giver mening
Generelt
• Eksperimenter og prøv nye ting – det kan give uventede 

resultater – og husk at reflektere og lære undervejs!

TÆNK LANGSIGTET!
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