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Fakta om Vejle 
 
• Ca. 110.000 indbyggere – 1.000 flere pr. år 
• 6. største kommune i Danmark 
• 4. største handelsby 
• 3. største konference by – overnatninger   
• Danmarks bedste wellness hoteller 
• Ca. 600.000 jobs inden for en time 
• Arkitekturpolitik – vækststrategi 
• Danmarks eneste Bylaboratorie 
• Del af det verdensomspændende netværk  
     ”100 Resilient Cities”. 

 



Den resiliente by – hvor udfordringer bliver til udvikling 





Vejle – resiliens i praksis 

 
v. Lisbet Wolters, Stadsarkitekt, Vejle Kommune 



Som en central del 
af det internationale 
samarbejde om 
resiliens får hver by i 
100 resilient cities-
netværket (100RC) 
tildelt en ”chief 
resilient officer” 
(CRO). Tanken med 
dette er at placere 
en innovativ 
ledelsesposition tæt 
på den politiske og 
administrative 
ledelse, der skal 
fungere som 
bindeled og 
koordinere alle 
kommunens 
resiliensindsatser. 
 
 
 





VISION 
 

Med resiliensstrategien 
inviterer vi til handling og 
samarbejde med borgere, 
virksomheder, 
vidensinstitutioner og 
interesseorganisationer 
om udviklingen af 
morgendagens resiliente 
Vejle – et 
sammenhængende, 
robust og bæredygtigt 
velfærdssamfund. 
 
 
 





Med resiliensstrategien ønsker vi at finde svarene på: 
 

•Hvordan sikrer vi, at morgendagens børn og unge har de bedste forudsætninger 
til at gå den nye virkelighed i møde? 
 
•Hvordan kan Vejle styrke sit fundament for bæredygtig vækst og udvikling og 
gøre nye kommende udfordringer til en dynamisk  
drivkraft for at skabe nye muligheder? 
 
•Hvordan kan Vejle på trods af sociale og demografiske forandringer fortsat være 
et rummeligt, trygt og sikkert samfund? 
 
•Hvordan kan vi skabe attraktive bymiljøer og samtidig klimasikre Vejle? 
 
•Hvordan kan Vejle holde trit med den regionale urbanisering, skiftende 
industrier, ny teknologi og globale økonomier? 
 
•Hvordan samarbejder vi om at gøre Vejle til morgendagens resiliente by? 
 
 
 



100  Initiativer og projekter som Vejle i perioden 2016 – 2020 vil videreudvikle og 
igangsætte. Disse initiativer og projekter har udgangspunkt i fire strategiske 
indsatsområder. 



Kriterier for de strategiske indsatser: 
 
•Sætter fokus på udfordringer og ubalancer – herunder i særlig 
grad ”onde” problemstillinger og udsatte borgere 
•Anvender bæredygtige ressourcestrategier – socialt, økonomisk 
og miljømæssigt 
•Integrerer på tværs af det offentlige og inddrager borgere og 
virksomheder 
•Adresserer en global udfordring som er eksporterbar til andre 
byer 
•Fører til lokal effekt – f.eks. flere arbejdspladser eller øget 
velfærd 
•Demonstrerer originalitet og innovationshøjde 
 

 
 
 
 
 



Den samskabende by 
Vi går sammen om at udvikle spændende byer 





Fakta: 
Ca. 80 Ha 
Eks: 
3000 boliger 
5000 indbyggere 
20.000m2 erhverv 



Klimaresiliens 
Vi skaber kvalitet og oplevelser med vand 



100 års 
stormflod 
I 2015 
+ 175cm 

100 års 
stormflod 
I 2050 
+ 200cm 

Fjordbyen 





Social resiliens 



Smart city 





Fyrtårnsprojekter 







 

 
 
 
 
 

Tak for ordet 
Lisbet Wolters 
Stadsarkitekt Vejle Kommune 
LIWOL@vejle.dk 
20339468 
 
 
 


