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Men hvad skaber samskabelse og vækst? 

Hvordan bruger vi vores planstrategi? 

..så den skaber fagligt og politisk ejerskab 



Hvad skaber vækst…det vi gjorde engang? 



..eller det nye, der bygger på fortiden…… 



…og på vores naturgivne talenter…… 



…med skelen til de store 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. 

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

• Resiliens og klima – Vejle er omgivet af vand og bliver udfordret af klimaændringerne - vi vil 
udnytte vandet, så det bliver en yderligere kvalitet i byen  - i kontexten samskabelse og smart city 

 

Trends i vejle 



 

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 vinden 

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

SPOR 2 

 



HVOR ER PLANLÆGNINGEN PÅ VEJ HEN ? 

FRA 

 
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  

Proaktiv 

Udviklingsplaner mm.  

Strategi og så fysik – måske 

 

TIL 

  



 

Men hvad skaber vækst …? 

Hvordan bruger vi vores planstrategi? 

..så den skaber fagligt og politisk ejerskab 



Jellingmonumenterne 

MariaParken 

Kirks domicil 

Siemens Windpower 

- globalt hovedkvarter 

Sundhedshus 

Pensionskassebyggeri 

Ny lystbådehavn 



VISIONSDREVET INNOVATION 

” 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. ”                                     Konstitueringsaftalen 2013 

 

 



 

Idéen 

 
Visionen har 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 



Byrådets 

visionsproces  
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URBAN INNOVATION 
Udfordring: Hvordan skaber vi mere liv i et Storcenter? 

 

Forslag: Vi skaber et Cool Designer marked UPCOMERS, hvor  

Maker og User kommer i tæt dialog. Her opstår relationer, den 

gode historie om håndværket og lysten til at handle. Derudover er 

der kreative Workshop for børn og voksne, hvor de har mulighed 

for at være MAKER og lære noget nyt. 

 

Samarbejdspartner: Iværksætter, ildsjæle, ejendomsindehavere,  

kommunen, projektudviklere, frivillige, detailhandelen og 

erhvervslivet. 

 

Mål: At skaber et urbant, kreativt og anderledes handelsliv, som 

appellerer til en bred målgruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

Udfordring: Hvordan skaber vi liv  og aktiviteter på Nørretorv i Midtbyen? 

 

Forslag: Vi laver 2 store Beach Volley baner med tilhørende loungemøbler, 

planter, parasoller, vand- og strand legetøj m.m. Banerne og møbler kan 

bruges af alle borgere, foreninger, dagplejer, børnehaver, skoler, beboere, 

turister m.m. Her opstår spontan vand- og sand leg, boldspil og behovet for at 

købe is, drikkevarer o. lign.  

 

Samarbejdspartner: Iværksætter, ildsjæle, ejendomsindehavere, kommunen, 

projektudviklere, frivillige, detailhandelen og erhvervslivet. 

 

Mål: At fremme et aktivt og rummeligt byliv, samt gøre folk opmærksomme på 

denne del af byen og dens muligheder.  

 

 

 

 

 

 

 



Udfordring: Hvordan fremmer vi et bæredygtigt mindset og social 

sammenhængskraft bland forskellige borgere?  

 

Forslag: Vi skaber Byhaverne, DYRK VEJLE, hvor omkringboende 

borgere i alle aldre, fra forskellige sociale vilkår og tilhørsforhold 

kommer sammen om et grønt fællesskab vha. dyrkning . Her opstår 

relationer, samtaler og formidling om alt fra såning, dyrkning til og 

med høst og tilberedning af råvaren. Derudover er det en oase og 

fristed for alle borgere i Vejle Kommune. 

               

Samarbejdspartner: Iværksætter, ildsjæle, ejendomsindehavere,  

kommunen, projektudviklere, frivillige og erhvervslivet. 

 

Mål: At fremme en bæredygtig og social samskabelse for en bred 

målgruppe, samt appellere til udeliv. 

 

 

 

 

 

 

 

URBAN INNOVATION 

Udfordring: Hvordan skaber  vi en større viden om bæredygtighed 

og forståelse ”fra have til mave” 

 

Forslag: Vi skaber en spiselig korridor, SPIS BYEN, hvor 

omkringliggende institutioner og  borgere i alle aldre, kommer 

sammen om et grønt spiseligt fællesskab. Her opstår relationer, 

samtaler og formidling om alt fra såning, dyrkning til og med høst, 

og tilberedning af råvaren til dejlig madretter. Derudover er det et 

link imellem Innovationsmiljøet, Spinderihalerne og ind til 

midtbyens kreative område. 

 

 Samarbejdspartner: Iværksætter, ildsjæle, ejendomsindehavere,  

 kommunen, projektudviklere, frivillige og erhvervslivet. 

 

Mål: At fremme en viden om bæredygtighed og af værdikæden ”fra 

jord til bord” for en bred målgruppe i Vejle Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 



BYFORUM 
FÆLLES PLANLÆGNING 

FÆLLES FINANSIERING 

NY HELHEDSVISION 

NY ORGANISATION 

 

 

EJENDOMS- 

INDEHAVERE 

 

BUTIK 

DETAILHANDEL 

ERHVERVSLIV 

 

KOMMUNEN 

PROJEKT 

UDVIKLERE 

ILDSJÆLE 

FRIVILLIGE 

MODEL FOR FREMTIDIGT ARBEJDE: 

. . . . . MED FLERE 

KOMBINATIONER 
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Kommuneplanmøde 

i Vingsted  

 

Nye mødeformer og events 



Temamøder – konkrete nedslag 



UDFORDRINGEN: 

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 



LØSNINGEN: 

Metode 

Vi vil involvere og skabe 
ejerskab på tværs af kommune, 
borgere, erhverv og uddannelser  
ved at tænke vision og strategi 
først, tænke inddragelse og 
ejerskab, tænke tværfagligt og 
tænke nyt – før vi tegner. 



NÆSTE PLANSTRATEGI I VEJLE 
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Innovativ, proaktiv, opsøgende, fleksibel 

Markedsorienteret – udefra og ind … 

Samskabelse … community 

Værdiorienteret – vision .. baseret på vores unikke historie 



OG SÅ VIL VI GRIBE VINDEN….. 

 



 



 







Spørgsmål? 



RESILIENCE CITIES : 
ROBUSTE BYER 
 • Rockefeller Foundation: 
• 100 byer over hele verden – 100 mio. US.D. 
• New Orleans, New York, Dakar, Melbourne, 

Mexico City, Bangkok, San Francisco, Rio 
de Janeiro og  

 
 

• Klima, smart cities, udsatte byområder 
• Perspektiv: robust by og mange jobs inden 

for rådgivning 

VEJLE 



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 



KONSTITUERINGSAFTALEN 

Visionsdrevet planstrategi 



 

Megatrends … den sikre vej 


