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Bæredygtig vækst med kvalitet



Kommuneplanen sætter rammen for fysisk udvikling



Under Kommuneplanen 
ligger politiker og strategier

Vi arbejder 
med natur og 

friluftsliv

… transport 
og mobilitet

…Bæredygtighed 
og klima …Boliger, 

byliv og 
arkitektur 

… og meget 
mere



Nogle af de emner, der optager os
Klima & EnergiBosætning

Natur
Byliv



BosætningBosætning
Hvor og hvordan skal vi bo i 
fremtiden? 

Kommuneplanen:
• Udlægger områder til nye boliger
• Giver forskellige muligheder for 

typer af boliger og deres placering

Målet er:
• At give plads til vækst
• Skabe mangfoldighed og 

sammenhængskraft i de forskellige 
områder i kommunen.





Vi er blevet flere i Vejle Kommune (2010-2020)



2010-2020

2016-2020

2020

-3,3 %

Landområdernes befolkningsvækst
I Vejle kommune 

Mange vil bo i landlige omgivelser

64%
af danskerne finder 

landområder og mindre 
lokalsamfund attraktive 

steder at bo

Imageanalysen 2021 Vejle Kommune, flyttedata



…men byerne trækker fortsat 

Vejle by når +82.000 
indbyggere i 2050

hvis udviklingen 
fortsætter



Eks. Færre kvadratmeter i boligerne

Flertallet i Vejle kommune vil hellere bo med adgang til 
natur end til midtby-faciliteter 

Efterspørgsel på nye fællesskabende boformer 

Vi ser nye tendenser (eks) Klima og bæredygtighed fylder mere 



Hvis du skulle flytte 
inden for de kommende 
10 år, hvordan tror du 
så, du ville ønske at 
bo? 

Bosætningsanalysen 2021, Vejle Kommune

Vi har forskellige boligbehov på tværs af alder og livsfaser



EKSEMPEL: Børkop Vest
• Helhedsplan med balanceret udvikling
• Forslag om by- og naturudviklingsplan
• Mulighed for mindre grundstørrelser

Konkret i kommuneplanen
• Helhedsplan optages i kommuneplanen
• Arealudlæg for første etape: ca. 12 ha by

Bosætning



Konkret i kommuneplanen

Bosætning

• Grundfortælling om klog og 
ressourcebevidst vækst

• Omfordeling af arealer til nye 
boligområder, der skal dække 
behovet for en varieret 
boligudbygning

• Ny ramme for mindre grunde, der 
skal sikre en bedre kvalitet og 
indpasning i omgivelserne



Bosætning
Byliv
Hvad er et attraktivt byliv? 

Kommuneplanen:
• Skaber de fysiske rammer for livet i 

byen. 
• Giver mulighed for handel og 

café/restauranter, men også kunst-
og kulturoplevelser samt byrum og 
grønne parker.

Målet er:
• At skabe levende og oplevelsesrige 

byer, der skal udvikles ud fra deres 
egne forudsætninger og styrker.



Tidligere: Fokus på butikker og handelsgader



Nu tænkes i byliv - helheder og oplevelser



Fællesskaber er afgørende

Vi ser nye tendenser
Byerne er forskellige og attraktive på forskellige måder

Midtby-livet og adgang til ‘det grønne’ skal forenes

Vejle by vælges for ‘Kultur, byliv og fællesområder og 
kollektiv transport’  



40 % af alle borgerne 
i Vejle Kommune vil 
helst bo i boligområde i 
yderkanten af Vejle by, 

hvis de skulle flytte… 

Centerbyer udvikles med individuelle byvisioner



Fællesskaber er afgørende

• Lokale fællesskaber har stor betydning for borgernes 
tilfredshed med at bo, hvor de gør 

• Mange er villige til at flytte for fællesskaber

• Særligt de udenlandske tilflyttere ville gerne være en del 
af flere typer fællesskaber

• Unge og de udenlandske borgere er dem, der mindst 
føler sig som en del af fællesskaber, hvor de bor

Bosætningsanalysen 2021, Vejle Kommune



Konkret i kommuneplanen

Byliv 



Eksempel
Opdatering af midtbystrategien for Vejle



Landsbyerne i Vejle Kommune skal udvikles 
på baggrund af:

• inddelingen i 4 hovedområder med 
hver deres karakteristika som beskrevet i 
redegørelsen. 

• samarbejde mellem kommune og 
lokalsamfund og på grundlag af 
områdets og den enkelte landsbys 
ressourcer og lokale identitet.

Strategisk Landsbyplanlægning
• Forslag i høring
• Retningslinje i kommuneplanen
• Justering af landsbyafgrænsninger

Strategisk landsby-planlægning 
Eksempel



Eksempel
Ny Rosborg - bydelen

• Bæredygtig og resilient bydel
• Oplevelser - eksperimenter
• Mangfoldighed – her er plads til alle
• Adgang til natur og fællesskaber



Bosætning
Klima & Energi
Hvordan understøtter vi grøn og 
bæredygtig udvikling? 

Kommuneplanen:
• Sætter rammerne for, hvor og hvordan nye 

grønne og alternative energianlæg kan 
placeres.

• Kortlægger og beskriver områder der er i risiko 
for at blive ramt af oversvømmelse.

Målet er:
• At sætte gang i den grønne omstilling samtidig 

med at vi tilpasser os det fremtidige klima, hvor 
vi vender udfordringer til muligheder.

Ny Klimaplan viser vej til:
• 0-emission i 2050
• 70%-reduktion i 2030



Borgerne i Vejle Kommune vil tage del i den grønne omstilling

Bosætningsanalysen 2021, Vejle Kommune





DK 2020 plan

Klima & Energi

36 %28 %

32 %

1 %2 %



Energi
• CO2-udledningen skal reduceres med 70 % i 2030.
• Produktionen med vedvarende energi skal øges – sol, vind, biogas
• ”Not in my backyard”

Biogasanlæg i Vejle?

Klima & Energi
Der er god økonomi i solceller

Vindmøller på land eller vand?



EKSEMPEL: Solceller

Konkret om energi i kommuneplanen

• Vejle Kommune har i april 2020 vedtaget et 
administrationsgrundlag for opsætning af 
større solcelleanlæg

• Retningslinje i Kommuneplan for lokalisering 
af store solcelleanlæg

• Ikke udpeget arealer i den nye 
kommuneplan – forelægges og prioriteres 
udfra konkrete ansøgninger

Klima & Energi



Klima & Energi



Håndtering af klimaforandringer
• Mere nedbør, vandstandsstigning i havet, højere grundvandsstand
• Flere vådområder 
• Kystbeskyttelse

Klima & Energi



Eksempel - oversvømmelse Vejle Midtby

Konkret i Kommuneplan 2021-2033

• Stormflodsstrategi – skabe nye 
rekreative muligheder

• Retningslinjer for håndtering af 
forskellige typer af risiko ift. 
klimavand

• Oversigtskort områder med risiko for 
oversvømmelse og erosion

Klima & Energi



BosætningNatur 
Hvad er god natur? 

Kommuneplanen:
• Planlægger sammenhængende 

store naturområder for at styrke 
biodiversiteten samtidig med at 
der er plads til mennesker.

Målet er 
• at udvikle naturen som både et 

attraktivt rekreativt element og en 
biologisk naturkvalitet.



Byerne skal også rumme adgang til det grønne 
Hvis du skulle flytte inden for de kommende 10 
år, hvordan tror du så, du ville ønske at bo? 



Natur 



Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?



I byen og på landetHvilke steder tilbringer du tid?



Plads til det hele
I byen og på landet

Nu vil vi bede dig tage stilling til en række forskellige udsagn. 



NATUR

Biodiversitet

CO2 
reduktion

klimasikringKvælstof-
reduktion

Friluftsliv

- Et eksempel fra kommuneplanen
Natur 



EKSEMPEL: Vejle Ådal

- Grønt i KP

- Lavbundsarealer

- Biodiversitet



Vejle Ådal 
(som eksempel)

Genslyngning af Vejle Å ved Tørskind Lysåben natur ved Runkenbjerg

Lavbund- og vådområder i 
Vejle Ådal som Kongens Kær

Rekreative vandreruter 
som Egtvedpigens Fodspor



Konkret i kommuneplanen

• Grønt Danmarkskort og potentielle økologiske 
forbindelser

• Ændrede udpegninger af potentiel natur fra 
intensiv landbrugsjord til mere ekstensiv 
drevne arealer

• Nye udpegninger af skovrejsningsområder og 
genvedtagelse af vådområdearealer

Natur 



Vi vil gerne have jer med
Hvordan sikrer vi bosætning med kvalitet? Hvad kan vi sammen gøre for klimaet?

Hvad er natur-kvalitet for dig?Hvad er en levende by for dig?
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