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Men hvad skaber vækst …? 

Hvordan bruger vi vores planstrategi? 

..så den skaber fagligt og politisk ejerskab 



Vækst gennem det unikke …. 



…det unikke med bund i fortiden ….. 



…fortiden og de naturgivne styrker …. 



…og der hvor fortid, natur og megatrends 

ramler sammen…. 



 

….der er selvfølgelig undtagelser…. 



 

Megatrends 



HVAD BETYDER DET FOR VEJLE: 

• Urbanisering – Vejle Kommune vokser og mærker også den øgede interesse for at bo i/ved byen 
med adgang til uddannelse, arbejdspladser og butikker, spændende arkitektur og byrum. 

• Flere arbejdspladser – Vejle har en styrkeposition inden for iværksætteri og innovativ 
erhvervsudvikling i forhold til produktionsvirksomheder – industri, transport, energi og fødevarer. 

• Turisme og oplevelser – Vejle har en unik natur, en central beliggenhed, nærhed til store 
seværdigheder og en styrkeposition inden for erhvervsturisme.  

• Flere alliancer – Vejle ligger i den østjyske vækstkorridor – vi skal søge at udvikle partnerskaber 
mellem Trekantområdet og vores naboer. 

• Bæredygtighed og klima – Vejle er omgivet af vand og bliver udfordret af klimaændringerne - vi 
vil udnytte vandet, så det bliver en yderligere kvalitet i byen. 

• Infrastruktur – Vejle ligger centralt placeret og er et trafikknudepunkt. Den position ønsker vi at 
styrke – gennem statens grønne transportpolitik 

Trends i vejle 
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Men hvad skaber vækst …? 

Hvordan bruger vi vores planstrategi? 



PLANLÆGNINGENS 2 SPOR 

SPOR 1 

• Fordi lovgivningen siger, at vi skal (f.eks. planstrategi, kommuneplan, 
lokalplaner) 

• Fordi vi skal have et administrationsgrundlag 

SPOR 2 

• Fordi vi vil optimere mulighederne for, at der sker udvikling – gribe 
udviklingen  

• Fordi vi vil vise omverdenen, at vi ”har en plan” og vil noget 
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FRA  AREALPLANLÆGNING  
TIL  UDVIKLINGSPOLITIK 

SPOR 2 
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HVOR ER PLANLÆGNINGEN PÅ VEJ HEN ? 

FRA 
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Internt fokus  

Planlægning 

Planer 

Monofaglighed  

Loven som begrænser 

Reaktiv 

Skal-planer (Spor 1) 

Fysik, fysik, fysik 

 

   
  

Eksternt fokus  

Processer 

”Prospekter” 

Mange fagligheder 

Loven som mulighed (politisk fokus) 

Proaktiv 

Udviklingsplaner mm. (Spor 2) 

Strategi og så fysik – måske 

 

TIL 

  



UDEFRA OG IND 
- BÆREDYGTIGHED I PLANPROCES 

• Langsigtede planprocesser: Stærkt fokus på 
miljømæssig og social bæredygtighed 

• Markedsmæssige/økonomiske perspektiv 
spiller underordnet rolle 

• Når planerne nærmer sig realisering: Kraftigt 
fokus på det økonomiske perspektiv 

• Ubalancen giver svære realiserings-processer, 
frustrationer og debat internt/eksternt 

• Tænk de økonomiske perspektiver ind 
tidligere / mere systematisk i planprocesserne 
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Bæredygtighed  
tidligt i planproces   
(fx kommuneplan) 

Bæredygtighed i  
planprocessen  
tæt på realisering  
af byggeri 

Miljø- 
mæssig 

Social 

Miljø- 
mæssig 

Økonomisk 

Social Økono- 
misk 



 

Men hvad skaber vækst …? 

Hvordan bruger vi vores planstrategi? 

..så den skaber fagligt og politisk ejerskab 



KONSTITUERINGSAFTALEN 



KONSTITUERINGSAFTALEN 

” Vi ønsker at udvikle nye måder at samarbejde 
med borgerne om projekter, planlægning 
og lokal indsats. Vejle Kommune skal være kendt for at 

gøre tingene. ” 
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Idéen 

 
Visionen bør have tre strategiske hovedmål:  

 

• Politisk fokus: at fokusere og styrke den  

samlede indsats for at nå Vejle Kommunes politiske 

mål. 

 

• Branding: at styrke det positive kendskab til 

kommunen, regionen, byen - både internt blandt 

eksisterende borgere og virksomheder og eksternt i 

en større, national offentlighed.  

 

• Organisatorisk fokus: at samle de afgørende 

interessenter omkring den fælles indsats, herunder 

politikere, kommunens ledere og medarbejdere 

samt kommunens virksomheder, organisationer og 

borgere. 

POLITIK:  

Det 

vi kæmper for 

ROLLER:  

Måden vi gør det 

på 

BRANDING: 

Det 

vi si’r 
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Vejle Vision. Sådan finder vi dens indhold 

HVAD 

BYGGER 

VI PÅ? 

HVILKE 

VALGMULIGHEDER 

HAR VI? 

OG HVORDAN 

PRIORITERER 

VI? 

RAMMER 

SERVICES  

VÆRDIER 
TENDENSER 

FAKTA 

MARKEDET 

IDENTITETEN 

FREMTIDEN 

DET UNIKKE 
OG DET NØDVENDIGE 

 



PROCES 
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Udgang 2014 



HVORDAN: 

Metode 
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Vi involverer og skaber ejerskab 
på tværs af den kommunale 
organisation ved at lave fælles 
strategimøder og tværgående 
organisering 



UDFORDRINGER: 

Behov for ny planstrategisk tænkning 
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•Planlægning opfattes som 
humørdræber – bureaukratisk 
magt der hæmmer den politiske 
proces 
•Planlægning er noget vi leger – de 
fleste lokalplaner har 
kommuneplantillæg tilknyttet 
•Planlægning som redskab skal 
give mening – nødvendigt med ny 
rolle for planlægningen – der 
matcher strategilægningen 



7100NORD 



OMRÅDET  ROSBORG 
SOM RESSOURCE FOR VEJLE 

Unik mulighed for at se, hvad vi kan få ud af det… 

 

• Boligmuligheder  
(eftertragtet, naturskønt) 
 

• Vækst i byen  
 

 



PROCES ROSBORG  
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2014                                                          2015                                                             2016 
 

VISIONER 
Politikerne på banen 
 
Fælles proces til afklaring af 
politiske visioner. Hvad er det 
gode liv i byen? For hvem? 
Hvad skaber vækst? Hvad 
tiltrækker – hvem? 
  
• Inspiration udefra og ind  
 

VISION 
 

Social 

MULIGHEDSSTUDIER 
Interessenter og potentiale 
 
Afdække interessenter, f.eks. 
brugere, investorer, eksperter 
mm.   
 
• Afklaring af potentialer og 
synergier i området 
• Samskabelse via dialog - 
interviews, workshops og 
prototyping  
 

PROGRAM 
 

FYSISK PLANLÆGNING 
Sammenhæng til by og land 
 
Udarbejde helhedsplan - evt. på 
baggrund af  en  arkitekt-
konkurrence.  
 
Udarbejdekommuneplan-
rammer og lokalplan 
 
Overvejelser om udbud 

HELHEDS- 
PLAN 

 

MÅL: 
Involverende proces med de vigtigste elementer og interessenter i 
rette tid, der optimerer muligheden for at projektet realiseres 

 



Spørgsmål? 


