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Planstrategi 2019 består af to dele. Den første del er en 

lokal del, der er gældende for Haderslev Kommune. Den 

anden del, ”Strategi for vækst og attraktivitet”, er en fælles 

strategi, som er gældende for alle kommuner i Trekantom-

rådet. Heri indgår den fælles planstrategi. 

Den lokale del indeholder 4 overordnede temaer, der skal 

være ekstra opmærksomhed på i planlægningen i den kom-

mende planperiode i Haderslev Kommune. De fire temaer 

er:

- Attraktive byer

- Bæredygtige landdistrikter og landsbyer

- Klima og kyst

- Erhvervsudvikling

Den fælles strategi for vækst og attraktivitet indeholder 

også fire temaer:

- Erhvervsudvikling

- Arbejdsmarked og uddannelse

- Bosætning, kultur og oplevelser

- Mobilitet og forsyning

Under hvert tema oplistes de konkrete mål og tiltag under 

”Mål og fokus”. På baggrund af dette gives der en oversigt 

over de specifikke temaer, den fælles kommuneplan i Tre-

kantområdet skal revideres under. 

Planstrategi 2019 blev den 29. oktober 2019 vedtaget af 

Haderslev Byråd. 

Vedtagelsen af Planstrategi 2019 er samtidig med de øvrige 

kommuner i Trekantområdet blevet annonceret den 5. no-

vember 2019.

Læsevejledning
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Planstrategien er et politisk redskab, hvor strategien for 

kommunens fysiske planlægning i den kommende valgpe-

riode præsenteres. Den fungerer som et redskab, der skal 

sikre, at den lokale indsats sker efter bevidst valgte visioner 

og mål. Planstrategien indeholder derfor en række områ-

der og indsatser, som politikerne har givet udtryk for at ville 

lægge ekstra fokus på i udviklingen og kommuneplanlæg-

ningen. Endeligt udgør planstrategien en opstart til revision 

af kommuneplan 2017 og angiver således en beslutning om 

revisionsmetoden. 

Planstrategien skal jævnføre Planloven, udover en beslut-

ning om revisionsmetode af kommuneplanen, indeholde en 

række oplysninger. Det omfatter oplysninger om den plan-

lægning, der er gennemført siden sidste revision af kommu-

neplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen 

samt strategi for den fremtidige udvikling. 

Strategiforslaget skal, ifølge lovgivningen, sendes i offentlig 

høring i mindst otte uger, hvor der kan afgives kommenta-

rer og bemærkninger til det udsendte forslag. Efterfølgende 

skal byrådet behandle de indkomne bemærkninger og of-

fentliggøre eventuelle deraf følgende ændringer i planstra-

tegien.

Planhieraki

Hvad er en planstrategi?
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Haderslev Kommunes byråd har med Planstrategi 2019 lagt 

en plan for kommunens fysiske og strategiske udvikling i 

den kommende planperiode. Heri præsenterer byrådet de 

temaer og indsatser, der skal prioriteres og indarbejdes i 

Kommuneplan 2021.

Planstrategi 2019 er udarbejdet på baggrund af byrådets 

vision om at fremme udvikling i samarbejde med borgere, 

erhvervsliv og uddannelser, samt at skabe innovation og 

bæredygtig udvikling ved at tage udgangspunkt i FN´s ver-

densmål og det aktive medborgerskab.

Haderslev Kommune har, som medlem af Trekantområdet 

Danmark indgået i udformningen af den fælles Strategi for 

vækst og attraktivitet indeholdende de overordnede tema-

er, erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse, bo-

sætning, kultur og oplevelser samt mobilitet og forsyning. 

I denne strategi indgår samtidig den fælles planstrategi for 

Trekantområdet Danmark.  

Generelt deltager Haderslev Kommune i mange forskellige 

tværkommunale samarbejder og projekter, hvor der sker 

spændende ting, som fremadrettet vil komme til at spille en 

rolle for kommunens udvikling. 

Det bliver spændende at følge den fremadrettede udvikling, 

og jeg håber at mange vil benytte muligheden for at indsen-

de bemærkninger til Planstrategi 2019. 

Forord
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Planstrategi 2019 er udarbejdet på baggrund af byrådets vi-

sion, som delvist er blevet revideret og sat i relation til FN´s 

verdensmål.

Byrådets vision

”I Haderslev Kommune udvikler vi gennem det løsningso-

rienterede samarbejde mellem borgere, erhvervsliv og ud-

dannelser. Her samarbejder vi, fordi gode nabo- og partner-

skaber gør os stærkere, end vi kan være hver for sig.

FN’s verdensmål og det aktive medborgerskab er det 

grundlag for innovation og bæredygtig udvikling, der løfter 

vores kommune til mere end en geografisk fællesnævner. 

Vi er aktive med hjerte og vilje, fordi det at stå sammen om 

noget større end os selv er lige så meget vores lokale histo-

rie, som det er vores globale fremtid”.

Med udgangspunkt i visionen præsenterer Haderslev Kom-

munes byråd i Planstrategi 2019 fire temaer, der vil blive lagt 

ekstra opmærksomhed på i kommunens udvikling over de 

kommende år:

 • Attraktive byer

 • Bæredygtige landdistrikter og landsbyer

 • Klima og kyst

 • Erhvervsudvikling

Ligesom med Haderslev Kommunes vision har byrådet be-

sluttet at integrere verdensmålene i Planstrategi 2019 på et 

overordnet niveau. Her skal de fungere som et rammesæt-

ningsværktøj, der inddeler og kategoriserer indsatser og 

udfordringer. Det sker samtidig med, at Haderslev Kommu-

ne er indgået i et samarbejde med Region Syddanmark om 

at udarbejde en baseline indeholdende målinger, der skal 

vise, hvorvidt kommunens arbejde følger retningslinjerne i 

de 17 verdensmål. 

Planstrategien kommer til at tage udgangspunkt i de stra-

tegiske og fysiske indsatser, som er sat i gang eller vil blive 

sat i gang i løbet af den kommende planperiode.

Derudover skal Haderslev Kommune, i henhold til Plan-

loven, samtidig med udarbejdelsen af planstrategien fast-

lægge en Lokal Agenda 21 strategi. Her skal det beskrives, 

hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling. 

Strategien kan findes som et selvstændigt dokument, der 

følger i forlængelse af Planstrategi 2019.

Indledning
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•  Indbyggertal: 55.963 (Danmarks Statistik, 2018).

•  Andelen af befolkning der bor i sammenhængende (af-

standen mellem husene må ikke overstige 200 meter 

medmindre adskillelsen skyldes offentlige anlæg) by-

mæssig bebyggelse (byer med 200 indbyggere eller flere 

– Danmarks Statistik) steg med 1,4 % i perioden 2008 – 

2018 fra 78,9 % - 80,3 %. 

•  350.000 arbejdspladser kan nås inden for en times kørsel 

fra Haderslev by. 94.700 af disse er tyske.

•  37,2 % af de beskæftigede i Haderslev Kommune pendler 

ud af kommunen. Flest pendler til Kolding, Aabenraa og 

Vejen (Kontur, 2017).

•  30,5 % af kommunens arbejdspladser varetages af ind-

pendlere fra andre kommuner. De kommer hovedsageligt 

fra Kolding, Aabenraa og Tønder (Kontur, 2017).

•  Haderslev Kommunes samlede CO2-udslip er fra 2011-

2016 faldet med 69.000 tons CO2. Den største reduktion 

er sket inden for den kollektive el- og varmeforsyning (Pla-

nenergi).

•  Andelen i forbruget af vedvarende energi, i forhold til det 

samlede brændselsforbrug, er fra 2011 – 2016 steget med 

8,4 % fra 21,1 % - 29,5 % (Planenergi).

Haderslev Kommune i tal
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Verdensmålene blev vedtaget på FN topmødet i New York 

d. 25. september 2015. Det overordnede formål med ver-

densmålene er at præge udviklingen for mennesker og vo-

res planet i en mere bæredygtig retning i perioden fra 2016 

og frem til 2030.

Helt konkret er verdensmålene udgjort af 17 overordnede 

mål. Verdensmålene er tværfaglige og helhedsorienterede 

og dækker således både miljømæssige, sociale og økono-

miske aspekter. 

Til hvert verdensmål hører der yderligere en række mere 

eksplicitte delmål, som i højere grad konkretiserer og ram-

mesætter de indsatser, der er nødvendige for at opnå de 

ønskede effekter og intentioner med det enkelte verdens-

mål. I alt findes der 169 delmål.  

Verdensmålene er gældende for alle verdens lande, rige 

som fattige. Dog tages der højde for landenes forskellige 

udgangspunkter. 

I Haderslev Kommune ønsker vi at tage ansvar lokalt og 

globalt. Det er således besluttet at der skal arbejdes med 

verdensmålene i kommunens lokalpolitik. I første omgang 

skal det ske igennem kommunens vision og her i Planstra-

tegi 2019, hvor der vil være et vægtet fokus på udvalgte 

verdensmål der bruges overordnet i planstrategiens fire 

overordnede temaområder. 

Desuden er Haderslev Kommune indgået i et samarbejde 

med Region Syddanmark, hvor der igennem udarbejdelse 

af en baseline måles på, i hvordan der bliver arbejdet med 

FN´s verdensmål i alle kommunens serviceområder i dag. 

Målingerne skal være med til at klarlægge, hvor i Haderslev 

Kommune der er potentiale for, at man i højere grad kan 

rette sit arbejde mod verdensmålene. Det skal ske ud fra 

data leveret af både Danmarks Statistik, Region Syddan-

mark og Haderslev Kommune selv. Projekt er et pilotpro-

jekt, der med tiden skal overføres til andre kommuner.   

På baggrund af baselinen skal der udarbejdes en handlings-

plan med forslag og initiativer til, hvordan der kan komme 

et øget fokus på FN´s verdensmål i de serviceområder, hvor 

koblingen mellem hverdagens arbejde og verdensmålene 

ikke har været så fremtræden.

FN´s 17 verdensmål

FN’ verdensmål
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PLANSTRATEGI 2019

Attraktive byer

Verden omkring os både i det nære og fjerne er under kon-

stant forandring, og ændringerne kommer med større hast 

og omfang end tidligere. For eksempel stiller klimaændringer, 

forskydninger i vores lokale befolkningssammensætning og 

ændringer i erhvervsudviklingen krav til at centerbyerne 

løbende skal tilpasse sig de heraf afledte udfordringer og nye 

behov.  

I Trekantområdet udgør en kontinuerlig udvikling af 

tværkommunale samarbejder en væsentlig brik til løsning 

af disse udfordringer ved at sikre attraktivitet og vækstmu-

ligheder i disse byer. 

Desuden understøtter det tværkommunale samarbejde vis-

ionen om Trekantområdet som en kulturmetropol, der skaber 

rammer for det gode liv. 

Tværkommunalt står turismen ligeledes på dagsordenen 

som f.eks. i samarbejdet, Destination Sønderjylland hvor der 

bl.a. i 2020 vil blive udarbejdet en strategi for udviklingen af 

turismen i de fire medlemskommuner.

I Haderslev Kommune skal byudviklingsprojekter over de 

kommende år virke som katalysatorer for en bæredygtig ud-

vikling – herunder både social, økonomisk og kulturel - af 

kommunens større byer og tiltrække flere unge til at bosætte 

sig og uddanne sig her. Byudviklingen skal derfor i højere grad 

samtænkes med sociale indsatser, klimatilpasning, kulturini-

tiativer og branding. Det skal især ske igennem de helhedsori-

enterede indsatser som f.eks. Jomfrustien, Bymidtestrategien 

og Masterplanen for Vojens midtby. I forlængelse heraf skal 

nuværende borgere og tilflyttere tilbydes et sundt og bredt 

udbud af boligtyper.

Samarbejdet mellem Haderslev Kommune og relevante ak-

tører er essentielt for at kunne drive udvikling i de større 

byområder. Kommunens borgere skal have mulighed for at 

få ejerskab og præge byplanlægningen. De skal have følelsen 

af at være en del af et større fælleskab, hvilket i sidste ende 

vil være med til at sikre gode sociale vilkår. Med borgerforen-

ingerne Vision Gram´s og Forum Vojens´s samt det senest 

tilkomne Byforum Haderslev´s virke er der skabt et godt 

grundlag herfor.
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PLANSTRATEGI 2019

Det vil vi:

•  Sikre gode rammebetingelser for bosætning og erhverv i kommunens større byer.

•  Sikre varierede boligtilbud og sunde boligområder, der er attraktive for de relevante 

målgrupper. 

•  Tiltrække og fastholde unge i Haderslev Kommune både i forhold til uddannelse og 

beskæftigelse.

•  Fortsat have fokus på omdannelsen af Haderslev Havn med nye boliger, erhverv, 

kultur og oplevelser.

•  Fremme byudviklingsprojekter som vil blive en del af de handlingselementer, der 

kommer til at indgå i den strategiske udviklingsplan for Haderslev bymidte.

•  Understøtte en udvikling af byens rum, således at de indbyder til et møde mellem 

forskellige befolkningsgrupper, der kan modvirke ensomhed og tilgodese udsatte 

borgere.

•  Arbejde for at realisere en modernisering af banegårdspladsen i Vojens. 

•  Udarbejde en strategi for grønne og aktive byrum i Haderslev, Vojens og Gram, der 

skal styrke biodiversitet, sundhedsfremme og klimatilpasning. 

•  Udarbejde en grøn-blå temaplan for Haderslev, Vojens og Gram med forvaltnings-

rammer for landskabet i byen der skal beskytte grønne strækninger, som giver mu-

lighed for at benytte disse områder til ny udvikling inden for især friluftsliv, turisme 

og bosætning.

•  Arbejde for at kulturaftaler bidrager til vidensdeling, innovation og udvikling og syn-

liggørelse af nye kulturtilbud.

•  Opføre et antal nye daginstitutioner i Haderslev.

Gram slot

Speedwaybanen i Vojens
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PLANSTRATEGI 2019

Landdistrikter og landsbyer

Haderslev kommune spreder sig over et stort geografisk 

areal med mange mindre landsbyer og velfungerende land-

distrikter. Knap halvdelen af kommunens indbyggere bor i 

landdistrikterne. Borgerne er en vigtig drivkraft for, at der ig-

angsættes udviklingsprojekter og opretholdes et godt hverd-

agsliv i lokalsamfundene. For at sikre fortsat udvikling, liv og 

trivsel i de mindre bysamfund er bæredygtige landdistrikter 

og landsbyer fastlagt som et selvstændigt fokusområde i 

planstrategien.

Landdistriktspolitikkens overordnede tematikker er styrende 

for de kommende års indsats og vedrører: strategisk plan-

lægning for landdistrikterne; boliger og bosætning; samska-

belse, dialog og samarbejde på tværs samt synliggørelse af 

det gode liv i landdistrikterne.

Som et led heri er der igangsat en proces mod udarbejdelse af 

målrettede, differentierede fokusplaner for lokalsamfundene i 

et tæt samarbejde mellem landdistrikter og landdistriktsud-

valget. Fokusplanerne vil bygge på konkrete vurderinger og 

behov med kortlægning og analyser af lokalsamfundene. 

Landdistriktsudvalget skal bl.a. hjælpe til med at udpege de 

landsbysamfund, der skal sættes fokus på, da udviklingspo-

tentialet er forskelligt fra landdistrikt til landdistrikt og fra 

landsby til landsby. Planlægning af de enkelte områder skal 

derfor ske ud fra nogle realistiske forventninger.
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PLANSTRATEGI 2019

Det vil vi:

•  Sikre gode rammebetingelser for bosætning og erhverv i landdistrikterne. Det skal 

blandt andet ske gennem udpegning af omdannelseslandsbyer og udviklingsområ-

der indenfor kystnærhedszonen.

•  Understøtte og synliggøre det gode og nærværende hverdagsliv i lokalsamfundene 

der fungerer som driver for bosætning og udvikling.

•  Bidrage til at skabe befolkningsudvikling i landdistrikterne og gøre Haderslev Kom-

mune til en attraktiv bosætningskommune ved at etablere attraktive boliger og styr-

ke byfornyelsen.

•  Sikre gode betingelser for produktion, forarbejdning og salg af lokale fødevarer.  

•  Understøtte erhvervsudvikling i landdistrikterne i form af blandt andet turisme, 

iværksætteri og forretningsudvikling.

•  Sikre en langsigtet og målrettet udvikling i landdistrikterne igennem strategisk plan-

lægning, hvor vi tager hensyn til, at landdistrikterne er forskellige og har forskellige 

ressourcer.

•  Arbejde med lokal udvikling gennem nærdemokrati og samarbejde, herunder part-

nerskabsaftaler, borgerbudgettering og samarbejde med Lokale Aktions Grupper 

(LAG) Haderslev-Tønder og Haderslev Erhvervsråd.

•  Skabe forbindelse mellem faciliteter, aktiviteter, infrastruktur og styrke fællesskaber 

gennem videndeling mellem lokalsamfund, borgere, foreninger, erhverv og kommu-

ne.

•  Tydeliggøre mulighederne for værdifulde naturoplevelser, bæredygtige levesteder, 

råderum og potentiale i de stedbundne ressourcer for borgere og besøgende.

• Arbejde for at der kan bygges nye boliger i landdistrikterne - både som huludfyning       

   og i forhold til nye boligområder, hvor der er behov.

• Have fokus på en effektiv udnyttelse af nedrivning- og oprydningspulje med henblik 

   på forskønnelse af landdistrikter.

Øsby kirke og skolen i Øsby

Bytteskab til brugte bøger i Sdr. Vilstrup
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PLANSTRATEGI 2019

Klima og kyst

Konsekvenserne af klimaforandringerne kan efterhånden 

begynde at mærkes i Haderslev Kommune, hvor det især er 

de øgede og intensiverede regnmængder, der har haft de 

tydeligste effekter. Blandt andet er kloaknettet generelt i 

hele kommunen begyndt at blive tydeligt mere belastet og 

har til tider ikke kunne følge med de voldsomme regnskyl, 

hvilket har medført oversvømmede byarealer og havnean-

læg. Desuden har kraftige nedbørshændelser og stormflods-

situationer ført til en erosion på strande og skrænter, som 

påvirker kommunens kystområder.

I Haderslev Kommune er man opmærksom på denne udvik-

ling og indgår derfor i et tværkommunalt samarbejde med 

Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kom-

mune om strategisk energiplanlægning (SEP). Målet i dette 

samarbejde er at sikre en grøn og fremtidssikret omstilling af 

energiforsyningen for dermed på sigt at reducere CO2-ud-

slippet.

Ren forebyggelse af klimaforandringerne er dog ikke nok i 

sig selv. Det er vigtigt, at vi også tilpasser os de ændrede 

klimatiske forhold, som vi har oplevet indtil nu. Vi skal derfor 

planlægge efter at skabe størst mulig sikkerhed i forbindelse 

med afledning af regn- og spildevand, således at kvaliteten 

af vores grundvand, vandløb, åer, søer og badevand ikke for-

ringes. Derudover er det vigtigt, at vi i højere grad begynder 

at gøre brug af virkemidler som lokal afledning af regnvand 

(LAR), hvor vandet ledes til steder, f.eks. rekreative bassiner, 

hvor det ingen skade kan gøre, når vi skal forebygge overs-

vømmelser. 

Haderslev Kommune er begyndt at udvikle LAR løsninger i 

forbindelse med Jomfrustiprojektet, der fremadrettet skal kli-

masikre området omkring Jomfrustien i form af blå-grønne 

løsninger.
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PLANSTRATEGI 2019

Det vil vi:

•  Arbejde for en grøn og fremtidssikret omstilling af energiforsyningen igennem det 

nuværende samarbejde om strategisk energiplanlægning med de sønderjyske kom-

muner og et evt. samarbejde i Trekantområdet.

•  Skabe sikkerhed i forbindelse med afledning af regn- og spildevand og dermed 

sikre en god kvalitet af vores vandløb, søer og badevand.

•  Indgå i samarbejder med borgere og andre interessenter der skal være med til at 

beskytte og fremtidssikre rekreative kystnære områder med respekt for de landska-

belige værdier.

•  Udvikle klimatilpasningsløsninger med et rekreativt potentiale i forbindelse med by-

omdannelsen af Jomfrustien, udvikling af nye boligudstykninger samt udviklingen 

af Haderslev bymidte. 

•  Udarbejde en klimastrategi for Haderslev Kommune med formålet om aktiv fælles 

forebyggelse og stillingtagen til klimaudfordringerne. Stormflod ved Sønderballe Strand

Jomfrupark 1, Masterplan for Jomfrustien
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PLANSTRATEGI 2019

Erhvervsudvikling

Et stærkt erhvervsliv er vigtigt for bosætning, udvikling og 

velfærd i Haderslev Kommune. Vi skal i samarbejde med 

Haderslev Erhvervsråd fastholde og styrke iværksætteri, så vi 

får fornyet vækst og jobskabelse i kommunen. Ligesom virk-

somhedernes innovation og produktionsudvikling er vigtige 

fokusområder, så vi altid har konkurrencedygtige virksom-

heder.  

 

Væksten skal samtidig gå hånd i hånd med virksomhedernes 

sociale ansvar. I Haderslev Kommune skal vi sikre et bæredy-

gtigt og rummeligt arbejdsmarked, så vi får flere borgere fra 

offentlig forsørgelse over i beskæftigelse. 

Unge, der ikke har en uddannelse, skal have en uddannelse, 

og vi skal kunne stille den arbejdskraft til rådighed, som virk-

somhederne efterspørger. 

Vi skal være mere målrettede i vores initiativer for at tiltrække 

og fastholde unge i lokalområdet – både i forhold til uddan-

nelse og beskæftigelse.

Vi skal have en attraktiv turisme, der skaber jobs og som 

synliggør vores kulturarv, oplevelser og lokale produkter. Et 

stærkt handelsliv har også stor betydning for kommunens 

udvikling. Udviklingen af Haderslev bymidte skal ses i tæt 

samspil med blandt andet detailhandlen. Samtidig skal det 

gode samarbejde på tværs af handel, turisme, erhverv og kul-

tur intensiveres og organiseres på nye måder.       

Vi vil indgå i tværkommunale samarbejder og opgaveom-

råder, hvor bæredygtige udviklingstiltag er i højsædet. Det 

gælder blandt andet fremme af cirkulær økonomi i udvik-

lingen af Danmarks Produktionscentrum i Trekantområdet 

og samarbejdet om ”Grøn Landsdel 2030” i Udviklingsråd 

Sønderjylland.
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PLANSTRATEGI 2019

Det vil vi:

•  Arbejde for, at det lokale erhvervsliv bliver mere synligt i folkeskolen, så unge får 

kendskab og relationer til virksomhederne og deres jobmuligheder.

•  Sammen med Haderslev Erhvervsråd tiltrække flere erhvervsfaglige uddannelses-

muligheder, få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse og dermed for-

bedre virksomheders mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Alle børn og 

unge skal styrkes i, at deres håb og drømme kan blive til virkelighed, også selvom 

der skal flere forsøg til.

•  Understøtte og anerkende virksomheder, der styrker deres sociale ansvar ved at 

åbne dørene for borgere med udfordringer.

•  Sikre at flere borgere kommer fra offentligt forsørgelse over i beskæftigelse.

•  Motivere virksomhederne til at medtage relevante dele af FN’s verdensmål i strate-

gier og handleplaner.

•  Udbrede kendskabet til verdensmålene i erhvervslivet. 

•  Være en aktiv medspiller i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi i Trekant-

området Danmark og Udviklingsråd Sønderjyllands vision om Grøn landsdel 2030.

•  Indgå i/understøtte tværgående samarbejder mellem regionens virksomheder der 

skal bidrage til udvikling og innovation.

Værksted i Haderslev

Undervisning på Sønder Otting Skole
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PLANSTRATEGI 2019

Revisionsbeslutning

Haderslev Kommune har besluttet at lave en delvis revision 

af kommuneplanen. Det betyder, at kommuneplanen vil blive 

ændret inden for de indsatsområder, der beskrives i Plan-

strategi 2019.

Resten af Kommuneplan 2017 for Haderslev Kommune vil 

fortsat være gældende.

Et eventuelt revisionsbehov i forbindelse med den kom-

mende anlægslov vedrørende udvidelsen af Flyvestation 

Skrydstrup indgår ikke i revisionsbeslutningen, da dette ikke 

kendes.

Planstrategi 2019 følges op af Kommuneplan 2021, hvori plan-

strategiens visioner, strategier og mål, der har relation til den 

fysiske planlægning, vil blive indarbejdet. Kommuneplanen 

vil således blive konsekvensrettet med udgangspunkt i plan-

strategiens temaer.

Konkret kan følgende handlinger indebære ændringer i kom-

muneplanen:

•  Sikre varierede boligtilbud og sunde boligområder, der er 

attraktive for de relevante målgrupper med udgangspunkt i 

bosætningsstrategien for Haderslev Kommune, der udarbe-

jdes i 2019. 

•  Fremme byudviklingsprojekter som vil blive en del af 

de handlingselementer, der kommer til at indgå i den 

strategiske udviklingsplan for Haderslev bymidte.

•  Etablering af to nye daginstitutioner i Haderslev.

•  Sikre gode rammebetingelser for bosætning, erhverv og 

turisme i landdistrikterne. Det skal blandt andet ske gen-

nem udpegning af omdannelseslandsbyer og udvikling-

sområder indenfor kystnærhedszonen.

•  Revidere den nuværende detailhandelsstruktur så den un-

derstøtter et koncentreret og attraktivt handelsliv.
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Vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg 
siden sidste revision af kommuneplanen

Lokalplan nr. Lokalplan Dato Kommuneplantilæg 

10-33 Boligområde Erlevhøj, ved Erlevvej, Haderslev 03.04.18 1-2017 

10-35 Boligområde ved Ejsbølsvinget 26.06.18

10-28 Boligområde ved Gyvelhøj 28.08.18 

10-36 Ressourcecentrum, genbrugsplads ved Knavvej, Haderslev 29.10.18 2-2017 

10-40 Boligområde ved Simmerstedvej, Haderslev 18.12.18 6-2017

22-05 Rekreativtområde Gammelbro campingplads 21.12.18 4-2017

10-38 Område til offentlige formål Erlev bjerge 19.12.18

12-07 Dagligvarebutik ved Østergade i Gram 02.05.19
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Vedtagne politikker, strategier, planer og handlinger 
siden sidste revision af kommuneplanen

Politikker og strategier

•  Energistrategi 

•  Kultur og Fritidspolitik

•  Børne- og Ungepolitik 

•  Politik for Indkøb, Udbud og Konkurrenceudsættelse 2016

•  Veteranpolitik for Haderslev Kommune 

•  Værdighedspolitik 2016-2017 

•  Erhvervsstrategi 2019 - 2022 – Vækst med vilje 

•  Boligstrategi 2017 - Strategisk boligplanlægning i Hader-

slev Kommune

Planer

•  Plan for beskyttelse af grundet ved Bevtoft, Over Jerstal, 

Skovby, Strandelhjørn og Vedsted vandværker – indsats-

plan for sikring af grundvandsressourcen i Bevtoft-Skov-

by området

•  Rottehandlingsplan 2017-2019

•  Tilgængelighedsplan 2018

Handlinger

 •  Omdannelse af Haderslev Havn med nye boliger, erhverv, 

kultur og oplevelser

•  Opstart af realisering af ”Jomfrustien – levende rum i 

Haderslev”

•  Udarbejdelse af en helhedsplan for Damparken

•  Understøttelse og videreudvikling af samarbejdet om by-

udviklingen med Vision Gram og Forum Vojens gennem 

borgerinddragelse

•  Fortsat samarbejde med alle aktører på foreningsområ-

det om at udvikle et mangfoldigt foreningsliv, fællesska-

ber samt åbne og attraktive faciliteter der er fleksible for 

brugere

•  Opførelse af en ny skole i Haderslev sydby der, udover at 

fungere som en uddannelsesinstitution, også skal fungere 

som et socialt samlingssted på øvrige tidspunkter

•  Etablering af 2. etape af supercykelstien i Haderslev fra 

Nørregade til Simmerstedvej

•  Udvikling af de kystnære områder i forbindelse med pro-

jektet ”Lillebælt lokker” der er med til at øge attraktiviteten

•  Arbejde for en grøn og fremtidssikret omstilling af ener-

giforsyningen igennem det nuværende samarbejde om 

strategisk energiplanlægning med de sønderjyske kom-

muner og et evt. samarbejde i Trekantområdet

•  Udvikle klimatilpasningsløsninger med et rekreativt poten-

tiale i forbindelse med byomdannelsen af Jomfrustien
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Strategi for Lokal Agenda 21

Hvad er en Lokal Agenda 21 

Agenda 21 blev udviklet på en FN konference i Rio de Ja-

neiro i 1992. Her blev dokumentet ”Lokal Agenda 21 - en 

dagsorden for udviklingen i det 21. århundrede” vedtaget.

Lokal Agenda 21 skitserer på globalt plan linjerne for en 

bæredygtig udvikling. Der peges især på, at arbejdet med 

bæredygtighed inddrager befolkningen i arbejdet, og at det 

forankres såvel nationalt som lokalt. 

Haderslev Kommunes byråd skal inden udgangen af den 

første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre 

en redegørelse for kommunens strategi, der skal bidrage til 

en bæredygtig udvikling, en Lokal Agenda 21. 

Bæredygtighed er et bredt begreb, der indeholder både so-

ciale, økonomiske samt miljømæssige aspekter og dækker 

over et næsten ubegrænset felt af indsatsområdet. Det skal 

derfor fremgå i strategien, hvordan der i kommunen skal 

arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet samt 

hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og for-

eninger skal inddrages og medvirke til at fremme en bære-

dygtig udvikling. Strategien indeholder således en beskri-

velse af byrådets politiske målsætninger for det fremtidige 

arbejde inden for følgende indsatsområder:

 1. Mindskelse af miljøbelastningen

 2.  Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdan-

nelse

 3. Fremme af biologisk mangfoldighed

 4.  Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lo-

kale Agenda 21- arbejde

 5.  Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrø-

rende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, so-

ciale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kul-

turelle og økonomiske forhold

                                                                                                                                                      

Lokal Agenda 21 som en del af Planstrategi 2019

Den første strategi for Lokal Agenda 21 for Haderslev Kom-

mune blev udarbejdet i tilknytning til Planstrategi 2007. 

Byrådet har valgt samme fremgangsmåde for Planstrategi 

2019. Det betyder, at den lokale Agenda 21 er koblet på 

Planstrategi 2019 og udgives sammen med den.

Nuværende indsatser

Foruden at sætte målsætninger og retningslinjer i kommu-

neplanen arbejder Haderslev Kommune allerede med bæ-

redygtighed på en bred række af projekter:

-  Jomfrustien og området omkring er truet af oversvøm-

E45 ved Christiansdal
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melse fra stormflodssituationer eller skybrudshændelser, 

der forventes at opstå hyppigere som følge af klimafor-

andringerne. Haderslev Kommune er derfor i samarbejde 

med forsyningsselskabet, Provas, investorer, rådgivere og 

borgere i gang med at udvikle et stort klimatilpasnings- 

og byomdannelsesprojekt, Jomfrusti-projektet, der på en 

gang skal beskytte området mod oversvømmelse som 

følge af klimaforandringerne samt at omdanne et centralt 

byområde.

-  For at øge opmærksomheden på kommunens landdi-

strikter, øge attraktiviteten og skabe udvikling i disse om-

råder har byrådet udpeget et landdistriktsudvalg. Det skal 

bl.a. hjælpe til at forbedre kommunikationen mellem kom-

munen og borgerne og hjælpe til at fremme mere helheds-

orienterede og tværgående projekter. 

-  ”Forum Vojens” og ”Vision Gram” er to projekter, der i høj 

grad er blevet til i kraft af en stor frivillig borgerindsats. 

Projekterne har til formål at skabe et aktivt og sundt liv 

for mennesker i alle aldre. Byerne skal være et attraktivt 

levested med et varieret udvalg af kultur- of fritidstilbud, 

dagligvarebutikker og boliger og med en god infrastruktur. 

Der skal være fokus på grønne løsninger og en bæredyg-

tig energiforsyning, og endeligt skal virksomheder have 

gode vilkår. 

-  Haderslev Kommune har i november 2017 etableret en 

supercykelsti, der skal forbedre forbindelsen mellem hav-

nen og Haderslev midtby. Således skal det være mere at-

traktivt at cykle rundt i Haderslev bymidte i håb om at få 

flere til at vælge cyklen fremfor bilen. Det vil være med til 

at reducere trængslen i biltrafikken, skabe et bedre bymil-

jø med mindre forurening og støj samt at forbedre folks 

helbred.

-  Haderslev Kommune laver løbende restaureringer i vand-

løbene for at forbedre levevilkårene for planter, smådyr 

og fisk. Indsatserne omfatter bl.a. fjernelse af spærringer, 

åbning af rørlagte strækninger, genslyngning og udlæg-

ning af gydegrus. Restaureringerne forbedrer de fysiske 

forhold i vandløbene og medvirker til at give en større bi-

ologisk mangfoldighed ved at der kommer flere arter af 

planter, smådyr og fisk. På denne måde arbejdes der for, 

at EU’s miljømål for vandløbene kan opfyldes.

Gels å
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Fremtidige planer og projekter

Haderslev Kommune ønsker fremadrettet at bibeholde det 

bæredygtige fokus på planer og projekter inden for samtlige 

områder af bæredygtighedsaspektet.

Miljø og klima

I Haderslev Kommune kan effekterne af klimaforandringer-

ne mærkes. Både i by- og kystnære områder har stormflod 

og kraftige nedbørshændelser forårsaget oversvømmelse 

samt erosion og medført skade på både natur og byggeri. 

Byrådet er opmærksomt på disse problemer og ønsker i 

den forbindelse at udarbejde en klimastrategi med formålet 

om aktiv fælles forebyggelse og stillingtagen til klimaudfor-

dringerne. 

Desuden indgår Haderslev Kommune i SEP (Strategisk 

energiplanlægning), samarbejdet med de øvrige sønderjy-

ske kommuner, hvor der planlægges langsigtet for en bæ-

redygtig energiforsyning. 

Forebyggelse af klimaforandringerne er dog ikke nok i sig 

selv. Haderslev Kommune bliver også nødt til at tilpasse sig 

fremtidige klimatiske forhold. Derfor vil kommunens klima-

tilpasningsplan blive revideret og opdateret i forhold til de 

seneste klimascenarier for fremtidige klimaforandringer.

Affald betragtes i Haderslev Kommune som en ressource. 

Fremadrette skal der derfor være fokus på i affaldshåndte-

ringen at sikre, at ressourcerne i affaldet anvendes optimalt, 

og at mest muligt affald genbruges. Det affald, der ikke kan 

genanvendes, skal så vidt muligt energiudnyttes ved for-

brænding, mens andelen, der deponeres, skal reduceres 

mest muligt. I 2017 blev 64 % af alt affald genanvendt, 34 

% blev sendt til forbrænding og 2 % blev sendt til deponi. 

Især de sidste to tal har konstant ligget på det niveau i flere 

år. Det skal ændres, og frem mod 2025 er det målet, at intet 

affald sendes til forbrænding og deponi.

Oversvømmelse ved Diernæs Strand
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Bæredygtig spildevandshåndtering er vigtigt for at opretholde 

en sund natur, en god vandkvalitet, rent drikkevand samt en 

forsyningssikkerhed. Byrådet vil derfor fremadrettet arbejde 

for at forbedre spildevandskvaliteten, sikre og om nødvendigt 

forbedre vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande, skabe 

sikkerhed i forbindelse med afledning af regn- og spildevand 

og beskytte grundvandet.

Det sociale

I kommunens landdistrikter og landsbyer ligger der en ud-

fordring i fortsat at skabe udvikling, liv og trivsel. Det skal 

være attraktivt at bo i kommunens landdistrikter og lands-

byer. Derfor skal disse områder fremhæves ved bl.a. at tage 

udgangspunkt i de områdespecifikke værdier som f.eks. 

nærhed til naturen og fællesskaber, hvilket vil øge attrak-

tiviteten.

Byens pladser, rum, grønne områder og rekreative sam-

menhænge skal indrettes som mødesteder, der inviterer til 

aktiv og sund livsstil for alle befolkningsgrupper og under-

støtter en bæredygtig adfærd. 

Foreninger, ildsjæle, urbane fællesskaber m.fl. skal invol-

veres i nye samarbejder om udvikling og anvendelse af by-

dele og byrum med henblik på at understøtte borgernes til-

knytning til lokalområdet og skabe grundlag for fastholdelse 

og tiltrækning af borgere.

I Haderslev sydby starter Haderslev Kommune i april 2019 

opførelsen af en ny skole, der forventes at stå klar i slut-

ningen af 2020. Skolen skal, udover at fungere som en ud-

dannelsesinstitution, også udgøre et nyt samlingssted for 

de lokale borgere. I den forbindelse skal der gøres brug af 

de mange faciliteter, som den nye skole indeholder, f.eks. 

Aktiviteter på Wittenbergplads

Oversvømmelse på Haderslev Havn
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caféområde med storkøkken, musiklokale, mødelokaler, 

idrætsfaciliteter, faglokale til kreative sjæle eller lyd og bil-

lede-udstyr til foredrag og fremvisninger og bruge dem til 

andre formål, når de er tilgængelige. Udover de indvendige 

muligheder kommer der udendørs legearealer, boldbaner, 

vinterskøjtebane og en natursø med shelters og udeskole, 

som alt sammen er til fri afbenyttelse af områdets beboere. 

Dermed lægges der op til at gøre bedre brug af skolens 

ressourcer og udnytte dem til at skabe aktiviteter, der frem-

mer det sociale sammenhold og fællesskab i lokalområdet. 

Kulturlivet skal styrkes via samarbejde på tværs af handel, 

byer, turisme, foreninger, kultur og landdistrikter for at re-

alisere større events, der har en regional tiltrækningskraft. 

Fritidsmulighederne skal fortsat forbedres, og tilgængelighe-

den til naturen skal øges for alle. Naturværdierne i det åbne 

land skal beskyttes og forbedres, arealer med natur udvides 

og befolkningens adgang til naturområderne skal øges.

Udbuddet af attraktive fritidsmuligheder i naturen skal ud-

bygges, og der skal sikres et bredt udbud for såvel det 

selvorganiserede som det foreningsbaserede fritidsliv, der 

dyrker særlige interesser i naturen.

Det økonomiske

Haderslev Kommunes byråd vil et stærkt og konkurrence-

dygtigt erhvervsliv. Derfor skal vi i samarbejde med Hader-

slev Erhvervsråds løbende sørge for at forbedre forholdene 

for iværksætteri, innovation og produktionsudvikling samt 

skabe en bæredygtig erhvervsudvikling. Samtidig er det 

vigtigt at synliggøre vores kulturarv, oplevelser og lokale 

produkter og skabe en bæredygtig turisme for på den måde 

også at skabe endnu flere jobs.

Linolie & Pigment i Øsby
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SIDE 2

Et nyt kapitel

Trekantområdet træder i disse år som region ind i et nyt 
kapitel. Historisk er vi et fællesskab skabt af en særlig 
infrastruktur og med rammebetingelser sat af det moderne 
Danmarks erhvervsudvikling. Strukturreformen ansporede 
kommunernes strategiske samarbejde. I disse år ændrer 
teknologien og globaliseringen både Danmark og Trekant- 
området, og vi vælger nu et mere fokuseret, strategisk 
fællesskab.

Trekantområdet er et af Danmarks centrale vækstcentre. 
Vores styrkepositioner og den gunstige beliggenhed midt 
i landet, som bindeleddet mellem kontinentet og Norden, 
gør os til Danmarks knudepunkt. Det forpligter. Vi skaber 
forbindelse både nationalt og internationalt, og vi ruster 
Danmark til fremtiden med et fælles fokus på klog vækst 
og udvikling.   

I flere hundrede år har vi været landets knudepunkt fra 
kongesæde til produktionscentrum. Det agter vi også at 
være i fremtiden med hundrede af tusinder af arbejdsplad-

ser, klog vækst og en infrastruktur, hvor mennesker og 
varer mødes fra alle fire verdenshjørner. Vi har historiske 
styrker, der er både kulturelle, erhvervsmæssige og geo-
grafiske. Ovenpå dem skaber vi fremtidens samfund ved at 
udvikle viden, kompetencer og nye muligheder.

Vi repræsenterer syv forskellige kommuner med borge-
re og medarbejdere, hvis indsats er forudsætningen for 
samarbejdets potentialer. Trekantområdet er et tilvalgt 
fællesskab præget af fornuft og den merværdi, som sam-
arbejde kan rumme, hvis vi giver hinanden lov og plads 
til selv at lykkes. Kommuner, virksomheder og borgere 
kan og skal vælge deres egne veje, og sammen kan vi i 
Trekantområdet skabe en klogere vækst gennem en skarp 
fokusering på de elementer, der skaber kompetencer, jobs 
og levekvalitet.

Denne fælles strategi for vækst og attraktivitet skal i de 
kommende år danne rammen for vores samarbejde.

INTRO
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OVERBLIK

Vækst og attraktivitet kommer ikke af sig selv. Strategien 

er vores fælles svar på de fælles udfordringer. Den skaber 

retning og fokus – og ikke mindst rum for stærke initiativer 

i og på tværs af de syv kommuner.

Fire tværkommunale politiske følgegrupper har derfor  

formuleret fælles vision, mål og fokus for hvert sit  

strategiske spor: Erhvervsudvikling, Arbejdsmarked  

og uddannelse, Bosætning, kultur og oplevelser samt  

Mobilitet og forsyning.

Vækst og attraktivitet kommer ikke af sig selv. Strategien 

En strategi
Fire spor
Syv kommuner

Dyk dybere ned i  
strategien og læs 
mere i dokumentet 
om baggrund og 
indsatsområder.
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Vision
Trekantområdet er Danmarks mest attraktive business region. Vi har en 

ubestridt position som Danmarks Produktionscentrum med stor international 

konkurrencekraft gennem fortsat fokus på innovation, design og teknologi.

Trekantområdet har Danmarks stærkeste samarbejde med erhvervslivet om 

uddannelse, tiltrækning, rekruttering og kompetenceudvikling af den arbejdskraft, 

der er nødvendig for at fastholde og styrke væksten.

Trekantområdet er en kulturmetropol, der skaber ideelle rammer for det gode liv. 

Her kombineres et mangfoldigt by- og kulturliv og en rig og varieret natur med et 

attraktivt jobmarked.

Trekantområdet er Danmarks trafikale centrum med en effektiv infrastruktur og 

høj mobilitet – med tilstrækkelig kapacitet og gode forbindelser for alle. Samtidig 

tilbyder vi borgere og virksomheder optimale fysiske rammer med stor vægt på 

bæredygtighed og forsyningssikkerhed.

VISION

trekantomraadet  /  Oktober 2019 strategi for
vækst og attraktivitet

SIDE 4



Erhvervs-
udvikling

Trekantområdet er Danmarks Produktionscentrum. Med mere end 

37.000 jobs er beskæftigelsen i Trekantområdets produktionsvirksom-

heder langt større end i landets tre største byer – tilsammen. 

Trekantområdets kommuner har Danmarks bedste erhvervsklima – 

og vi har sammen det stærkeste vækstbrand i landet: 28% af dansk-

erne mener, Trekantområdet er bedst til at skabe vækst.

Vi har et solidt udgangspunkt – men vi vil ikke hvile på laurbær-

rene. Den globale konkurrence udfordrer også erhvervsudviklingen i 

Trekantområdet – og stiller krav om mere innovation og teknologisk 

udvikling, stærkere specialisering og højere international attraktivitet.

Trekantområdets kommuner vil derfor sikre Danmarks bedste ram-

mer for vækst og målrettet styrke erhvervslivets internationale 

konkurrenceevne. Det indebærer fortsat udvikling af specialiserede 

erhvervsmæssige kompetencer og styrkepositioner, der samtidig er 

en vigtig brik i at styrke Trekantområdets internationale attraktivitet 

gennem investeringsfremme og branding. Derudover vil vi fremme 

stærke miljøer for innovation og teknologisk udvikling – og ikke 

mindst en stærk entreprenant kultur.

ERHVERVSUDVIKLING

strategi for
vækst og attraktivitet
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MÅL OG FOKUS

Rammer for vækst

Vi har fokus på effektiv erhvervsservice, 
hurtig og imødekommende sagsbe-
handling samt god infrastruktur og et 
stærkt og fleksibelt arbejdsmarked.

•  Trekantområdet vil fortsat have Dan-
marks mest attraktive erhvervsklima

Erhvervsmæssige  
styrkepositioner

Vi har fokus på samspil med nationale 
klynger samt understøttelse og udbyg-
ning af styrker indenfor cirkulær produk-
tion, Industri 4.0, transport og logistik, 
fødevarer og turisme.

•  Trekantområdet vil fremme udviklin-
gen af erhvervsmæssige styrke- 
positioner med international  
konkurrencekraft 

International attraktivitet

Vi har fokus på tiltrækning af internatio-
nale investeringer, international branding 
og styrket eksport.

•  Trekantområdet vil fortsat være Vest-
danmarks foretrukne region for inter-
nationale virksomheder og investorer

Innovation og  
teknologisk 
udvikling

Vi har fokus på tæt samarbejde med 
videns- og uddannelsesinstitutioner, 
stærke miljøer for innovation og tekno-
logisk udvikling og entreprenørskab i 
uddannelserne.

•  Trekantområdet vil have et stærkt 
miljø for innovation og teknologisk 
udvikling for produktions- 
virksomheder

•  Trekantområdet vil have Danmarks 
mest entreprenante kultur

ERHVERVSUDVIKLING

strategi for
vækst og attraktivitet
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ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

Arbejds-
marked og 
uddannelse

Trekantområdets kommuner vil samarbejde tæt med erhvervslivet 

om arbejdskraft og kompetencer. 

Vi har et særligt fokus på at fastholde og udvikle stærke kompetencer, 

så vores produktionsvirksomheder kan udvikle deres konkurrence-

kraft og styrke væksten i Trekantområdet.

Her møder vi på tværs af kommuner de samme udfordringer:  

Manglen på både faglærte og højtuddannede medarbejdere med 

tekniske kompetencer.

Trekantområdets kommuner vil derfor skabe de bedst mulige  

rammebetingelser, der giver virksomhederne de bedste forudsætnin-

ger for selv at rekruttere og kompetenceudvikle medarbejdere. Det 

omfatter en styrkelse af de tekniske uddannelser i Trekantområdet,  

så vi får flere faglærte unge og mere arbejdskraft med en teknisk 

videregående uddannelse – og det omfatter let adgang til opkvalifi-

cering af ufaglærte produktionsmedarbejdere. 

Trekantområdet skal samtidig være et attraktivt område at bo, leve 

og gøre karriere i – så vi kan tiltrække og fastholde højtspecialiseret 

arbejdskraft fra både ind- og udland. 

strategi for
vækst og attraktivitet
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MÅL OG FOKUS

Flere faglærte unge 

Vi har fokus på at styrke sam-
spillet med produktionserhvervet 
om at synliggøre industrien som 
attraktiv karrierevej og tage et fæl-
les ansvar for flere faglærte unge, 
styrke erhvervsskolerne og deres 
evne til at fastholde eleverne samt 
på uddannelses- og karrierevej-
ledningen i grundskolen.

•  Mindst 25% af en ungdomsår-
gang i Trekantområdet skal i  
år 2021 vælge en erhvervs- 
uddannelse

•  Andelen af elever, der frafalder  
erhvervsuddannelser, skal  
nedbringes til 10% inden  
2021

Kompetent ufaglært 
arbejdskraft  

Vi har fokus på opkvalificering 
af medarbejdere, information og 
vejledning samt rekruttering.

•  Virksomhederne i Trekantom-
rådet skal fortsat have adgang 
til kompetent og fleksibel 
ufaglært arbejdskraft 

•  Virksomhederne i Trekantom-
rådet skal opleve let adgang 
til opkvalificering af ufaglærte 
medarbejdere

Arbejdskraft med  
teknisk videregående  
uddannelse

Vi har fokus på at etablere ingeni-
øruddannelse og andre tekniske 
videregående uddannelser, øge 
optaget på de tekniske videre-
gående uddannelser samt styrke 
samarbejde mellem virksomheder 
og videregående uddannelser.

•  Udbuddet af tekniske videregå-
ende uddannelser i Trekantom-
rådet skal øges

•  Virksomhederne i Trekantom-
rådet skal opleve let adgang til 
højtuddannet teknisk arbejds-
kraft 

International  
arbejdskraft

Vi har fokus på at tiltrække 
og fastholde højtspecialiseret 
arbejdskraft samt fastholde uden-
landske studerende med relevante 
kompetencer.

•  Trekantområdets virksomheder 
skal have adgang til højtspe-
cialiseret international arbejds-
kraft i det omfang de har behov 
for

•  Mindst 75% af internationale 
studerende, på de videregåen-
de uddannelser i Trekantom-
rådet, skal efterfølgende have 
job i en specialiseret funktion i 
området

Service til  
virksomhederne

Vi har fokus på branding af 
Trekantområdet som attraktivt 
karriereområde, hurtig og over-
skuelig virksomhedsservice samt 
opkvalificering og rekruttering.

•  Virksomhederne i Trekantom-
rådet skal opleve Danmarks 
bedste service, når det  
handler om arbejdskraft og 
kompetencer

ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

strategi for
vækst og attraktivitet
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BOSÆTNING, KULTUR OG OPLEVELSER

Bosætning, 
kultur og 
oplevelser

Trekantområdet har en fantastisk beliggenhed midt i 

landet – med smukke landskaber og natur, levende byer 

med et sprudlende kulturliv og et af Danmarks mest 

attraktive jobmarkeder.

Trekantområdet tiltrækker derfor hvert år mange turister 

og mange nye borgere, der vil bo, leve og arbejde her. 

Til gengæld flytter mange unge til de største byer for at 

uddanne sig, fordi Trekantområdets uddannelsestilbud 

og byliv ikke kan matche mulighederne i Aarhus og 

København.

Vi vil derfor sammen styrke fortællingen om Trekant- 

området som Danmarks bedste sted at bo, leve og 

besøge. Det indebærer ikke mindst at udvikle Trekant- 

området som en kulturmetropol med et levende og 

mangfoldigt kulturliv og med markante events og  

oplevelser, der tiltrækker både turister og nye borgere.

strategi for
vækst og attraktivitet
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MÅL OG FOKUS

Danmarks bedste sted at bo

Vi har fokus på at skabe og formidle en 
fælles fortælling om Trekantområdet 
som et godt sted at bo, og på at fast-
holde og tiltrække unge og erhvervs-
aktive.

•  Trekantområdet skal opleves som  
Danmarks mest attraktive sted at  
arbejde og bosætte sig

Mangfoldigt kulturliv

Vi har fokus på at synliggøre Trekant- 
områdets samlede kulturtilbud, udvikle  
Trekantområdets Festuge og samtidig 
fremme et levende kulturliv året rundt 
 – samt styrke det kulturelle entrepre- 
nørskab.

•  Trekantområdets kulturliv skal 
opfattes som et af de tre mest 
attraktive i Danmark

•  Borgerne skal opleve Trekantom-
rådet som en kulturmetropol med 
fyrtårne og mangfoldighed

Markante events

Vi har fokus på at tiltrække markante 
events, udvikle nye unikke events og 
styrke de positive effekter af events.

•  Trekantområdet vil afholde markan-
te events med national og interna- 
tional gennemslagskraft

En stærk destination

Vi har fokus på destinationsudvikling, 
branding og samspil med kultur og 
events.

•  Trekantområdet skal være en  
internationalt kendt destination  
for børnefamilier

•  Trekantområdet skal være  
Danmarks foretrukne destination  
for par uden børn uden for  
hovedstaden

•  Trekantområdet skal være  
Danmarks foretrukne destination  
for møde- og erhvervsturisme  
udenfor hovedstaden

BOSÆTNING, KULTUR OG OPLEVELSER

strategi for
vækst og attraktivitet
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MOBILITET OG FORSYNING

Mobilitet og 
forsyning

Høj mobilitet og sikre, bæredygtige forsyninger er af-

gørende forudsætninger for Trekantområdets vækst og 

attraktivitet. Og vores fælles udgangspunkt er stærkt: Vi er 

Danmarks trafikale knudepunkt med motorveje og jernba-

ner mod øst, syd, vest og nord – og vi har Danmarks næst-

største lufthavn, en af landets største havne og stærkeste 

godsterminaler. Dertil kommer velfungerende forsynings-

selskaber og -samarbejder, der sikrer bæredygtighed og høj 

forsyningssikkerhed.

Mange virksomheder og borgere har slået sig ned i  

Trekantområdet – ikke kun fordi her er dejligt og smukt at 

bo og arbejde, men også fordi den centrale beliggenhed og 

den stærke infrastruktur gør det nemt at komme til og fra.

Vi er først og fremmest udfordret af vores egen succes. 

Væksten i Trekantområdet indebærer, at trafikken stiger 

hastigt og skaber trængsel på vejene. 

Trekantområdets kommuner vil derfor arbejde for fortsat 

udbygning af infrastrukturen og de trafikale forbindelser. 

Det omfatter ikke mindst udbygning af motorvejsnettet, 

bedre kollektiv trafikbetjening og gode vilkår for godstrans-

porten. 

Samtidig vil vi styrke samarbejdet om forsyninger for at 

fremme forsyningssikkerhed, bæredygtighed og nye forret-

ningsmuligheder i den cirkulære økonomi.

strategi for
vækst og attraktivitet
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MÅL OG FOKUS

Kollektiv trafik

Vi har fokus på kollektiv trafik mellem 
de større byer i Trekantområdet, høj-
frekvente tog og sammenhængende 
dør-til-dør trafikløsninger.

•  Trekantområdets byer skal have 
hurtige og højfrekvente tog til  
København, Aarhus og Hamborg.

•  Kollektiv trafik skal være et reelt 
alternativ til bil mellem Trekant- 
områdets 7 hovedbyer

•  Vestdanmarks internationale 
lufthavn i Billund skal have god 
kollektiv trafikbetjening

Det overordnede vejnet

Vi har fokus på udvidelse af eksisteren-
de motorveje, parallelforbindelse over 
Lillebælt og ny midtjysk motorvej.

•  Det overordnede vejnet i  
Trekantområdet skal have  
tilstrækkelig kapacitet

•  Vestdanmarks internationale luft-
havn i Billund skal være forbundet 
til det overordnede vejnet

Godstransportcentrum

Vi har fokus på gode muligheder for 
at kombinere godstransportformer, 
fremkommelighed på det overordnede 
vejnet og chaufførfaciliteter.

•  I Trekantområdet skal det være mu-
ligt smidigt og effektivt at kombine-
re alle former for godstransport

Bæredygtig forsyning

Vi har fokus på strategisk samarbejde 
indenfor forsyningsområdet og cirku-
lær produktion.

•  Trekantområdet skal være i front 
med opfyldelsen af de nationale 
målsætninger indenfor bæredygtig 
forsyning. Indsatsen skal tilrette-
lægges så den skaber udvikling, 
vækst og jobs i Trekantområdet

MOBILITET OG FORSYNING

strategi for
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FNs VERDENSMÅL

De 17
verdensmål

Kommunerne i Trekantområdet vil med den fælles strategi for 

vækst og attraktivitet bidrage til at realisere FN’s verdensmål.  

De 17 verdensmål og 169 delmål er vedtaget af verdens stats- 

og regeringsledere på FNs topmøde i New York i 2015, og de 

forpligter FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom 

og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og 

bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig 

økonomisk vækst. Målene skal frem mod 2030 sætte kursen mod 

en mere bæredygtig udvikling - både for mennesker og for den 

planet, vi bor på.  

En række af målene relaterer sig til nationale målsætninger, 

mens andre kræver handling på et kommunalt niveau. Kom-

munerne vil i udmøntningen af strategiens mål skærpe og 

målrette initiativer og indsatser i forhold til, hvordan de kan 

medvirke til at realisere verdensmålene.  

Verdensmålene rækker bredt. Trekantområdets kommuner vil 

med denne strategi for vækst og attraktivitet særligt fokusere  

på seks udvalgte mål. 

strategi for
vækst og attraktivitet
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MÅL OG FOKUS

Verdensmål 4 

Sikre alle lige adgang til 
kvalitetsuddannelse og 
fremme alles muligheder for  
livslang læring 

Trekantområdets kommuner 
har særligt øje for dette mål 
i arbejdet med arbejdsmar-
ked & uddannelse.

Verdensmål 7

Sikre at alle har adgang til 
pålidelig, bæredygtig og  
moderne energi til en over-
kommelig pris 

Trekantområdets kommuner 
har særligt øje for dette mål 
i arbejdet med mobilitet og 
forsyning.

Verdensmål 8

Fremme vedvarende, 
inklusiv og bæredygtig 
økonomisk vækst, fuld og 
produktiv beskæftigelse 
samt anstændigt arbejde 
til alle 

Trekantområdets kommuner 
har særligt øje for dette mål 
i arbejdet med erhvervsud-
vikling samt arbejdsmarked 
& uddannelse.

Verdensmål 9

Bygge robust infrastruktur, 
fremme inklusiv og bære-
dygtig industrialisering og 
understøtte innovation 

Trekantområdets kommuner 
har særligt øje for dette mål 
i arbejdet med erhvervs-
udvikling samt mobilitet og 
forsyning. 

Verdensmål 11

Gøre byer, lokalsamfund og 
bosættelser inkluderende, 
sikre, robuste og bæredyg-
tige 

Trekantområdets kommuner 
har særligt øje for dette mål 
i arbejdet med bosætning, 
kultur og oplevelser samt 
mobilitet og forsyning.

Verdensmål 12

Sikre bæredygtigt forbrug 
og produktionsformer 

Trekantområdets kommuner 
har særligt øje for dette mål 
i arbejdet med erhvervs-
udvikling samt mobilitet og 
forsyning.

FNs VERDENSMÅL

strategi for
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Samarbejdet i
Trekantområdet

SAMARBEJDET I TREKANTOMRÅDET

Trekantområdets kommuner samarbejder om at styrke den kloge vækst 

og udvikle områdets attraktivitet. Vi er tæt forbundne og afhængige 

af hinanden – og ved, at den enkelte kommunes vækst og attraktivitet 

smitter positivt af på os alle i Trekantområdet.

strategi for
vækst og attraktivitet
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Samarbejdet i Trekantområdet er stærkt og mangfoldigt. 
Trekantområdet er en kompleks, geografisk region beståen-
de af syv kommuner, byer med selvstændig historisk identi-
tet og tusindvis af virksomheder, institutioner og foreninger. 
De mange fællesskaber skal naturligvis ikke samordnes 
under én snærende model. Tværtimod er vores styrke netop 
forskelligheden og virkelysten – at vi alle, sammen og hver 
for sig, bidrager på hver vores måde til at styrke væksten og 
attraktiviteten.

Trekantområdet er et tilvalgt fællesskab præget af fornuft 
og den merværdi, som samarbejdet kan rumme, når vi 

giver hinanden lov og plads til at lykkes. Vi samarbejder for 
at skabe muligheder præget af enkelhed, fornuft og klare 
rollefordelinger. 

Trekantområdets strategi for vækst og attraktivitet skaber 
fælles retning og fokus for samarbejdet. Ansvaret for at leve 
strategien ud i livet er fælles: De syv kommuner bidrager på 
hver deres måde – og på en række områder arbejder vi tæt 
sammen, fordi vi sammen kan meget mere end hver for sig.

De syv kommuner samarbejder i foreningen Trekantområdet 
Danmark netop om en række definerede fælles indsatser - 

og det fælles sekretariat understøtter generelt samarbejdet 
i hele Trekantområdet om vækst og attraktivitet - uanset om 
det sker indenfor rammerne af foreningen eller udenfor. De 
tætte bånd mellem kommunerne afspejler sig også i en lang 
række samarbejder, der er skabt uafhængigt af det forma- 
liserede samarbejde. Det er fx Klimaalliancen og foreningen 
Jazz i Trekantområdet. 

Vi prioriterer det stærke og tætte samarbejde på tre områder, 
hvor merværdien i fællesskabet er tydeligst:

Interessevaretagelse

Trekantområdets kommuner arbejder tæt sammen om 
at varetage vores fælles interesser. Den fælles strategi om 
vækst og attraktivitet er rammen om disse fælles interesser. 
Det handler ikke mindst om statslige investeringer i infra-
strukturen i og omkring Trekantområdet eller om udflytning 
af statslige arbejdspladser. Men det handler også om at 
tiltrække og etablere uddannelser, fx en ingeniøruddannelse, 
eller om at tiltrække internationale sport events. Vi har også 
en fælles interesse i, at vores erhvervsmæssige styrkeposi-
tioner tilgodeses i den nationale erhvervsfremme – og at vi 
fx kan tiltrække og etablere stærke miljøer for innovation og 
teknologisk udvikling.

Fælles for disse interesser er, at vi alle får glæde af, at vi 
lykkes. Og at der er brug for, at alle syv kommuner står sam-
men for at tale med vægt og sammen kunne løfte opgaven.

Branding og synlighed

Trekantområdets kommuner arbejder tæt sammen om at 
brande og markedsføre området for at tiltrække virksom-
heder, investorer, borgere og arbejdskraft. Trekantområdets 
image som Danmarks stærkeste vækstområde har stor 
betydning for alle syv kommuner – og er et solidt rygstød for 
fremtidens vækst og attraktivitet. Og når vi står sammen, har 
vi et langt stærkere, mere komplet og mangfoldigt tilbud til 
både borgere og erhvervsliv.

Vi vil derfor sammen synliggøre, at Trekantområdet er Dan-
marks bedste sted at bo, arbejde og drive virksomhed i. Det 
gælder både indenfor og udover landets grænser – fx for 
at tiltrække internationale investeringer og højtspecialiseret 
arbejdskraft. Og det handler om såvel fælles fortællinger 
og markedsføring som markante oplevelser og events, fx 
Trekantområdets Festuge.

Strategiske initiativer

Trekantområdets kommuner arbejder tæt sammen om fæl-
les initiativer på områder, der er vigtige for os alle sammen 
– og hvor det giver mening at gøre det sammen. Merværdien 
ved at samarbejde skal være tydelig. Det kan den være, når 
vi hver især ikke er store nok til at løfte vigtige opgaver – 
eller når vi ganske enkelt opnår bedre resultater ved at gøre 
det sammen. Når 1+1+1+1+1+1+1 er mere end 7. 

Den fælles strategi for vækst og attraktivitet rummer en 
række mål og indsatsområder, der er vigtige for alle syv 
kommuner. Men det indebærer ikke nødvendigvis, at vi skal 
arbejde tæt sammen om dem alle sammen. Det afhænger 
i hvert enkelt tilfælde helt af, om det giver mening at gøre 
det sammen. Hver enkelt kommune vælger naturligvis 
selv, i hvor høj grad og hvordan man lokalt vil arbejde med 
strategiens temaer – og hvor det giver mere mening at gøre 
det sammen. Det kunne fx være samarbejder med universi-
teter eller specialiserede erhvervsindsatser overfor særlige 
brancher– eller det kunne være samarbejdet mellem de syv 
jobcentre om at rekruttere medarbejdere til virksomhederne.

SAMARBEJDET I TREKANTOMRÅDET
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SAMARBEJDET I TREKANTOMRÅDET

Temaer for  
kommuneplanrevision 
Trekantområdets kommuner vil gennemføre en delvis revision af den 

fælles kommuneplan. 

Udover de overordnede temaer, der fremgår af denne strategi for vækst og attraktivitet -  
erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse, bosætning, kultur og oplevelser samt  
mobilitet og forsyning - skal revisionen omfatte følgende specifikke temaer:

•  Grøn omstilling
•  Turisme
•  Områder med risiko for oversvømmelse og erosion
•  Områder forbeholdt produktionsvirksomheder mv. samt konsekvenszoner omkring  

de nævnte områder
•  Potentiel natur
•  Strategisk planlægning for landsbyer

Kommuneplanen ajourføres og opdateres i øvrigt i forhold til statslige planer samt ændret  
lovgivning. Arealudpegninger, retningslinjer, redegørelser ajourføres og evt. nye retningslinjer 
indføres på baggrund af erfaringer fra administrationen af Kommuneplan for Trekantområdet 
2017-2029. 

strategi for
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Strategi for

vækst &
attraktivitet
BAGGRUND OG INDSATSOMRÅDER



Overblik og indblik

Strategien
Her får du et hurtigt overblik over strategien 

– i form af visioner samt mål og fokus for 

de fire strategiske spor: Erhvervsudvikling, 

Arbejdsmarked og uddannelse, Bosætning, 

kultur og oplevelser samt Mobilitet og 

forsyning. Du kan også læse mere, om 

hvordan vi samarbejder om udmøntning  

af strategien.

STRATEGIEN

Baggrund og
indsatsområder
Her kan du læse om baggrunden for strategien  

og for samarbejdet i Trekantområdet og dykke 

dybere ned i de fire strategiske spor. Læs mere 

om Trekantområdets styrker og udfordringer  

– og om de fælles indsatsområder. 

strategi for
vækst og attraktivitet
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FUNKTIONEL BYREGION

Den åbne, 
grønne storby 

– midt i Danmark 
Siden begyndelsen af 1960’erne har der været tænkt 

tanker om en stærk storby - lige i hjertet af Danmark. 

strategi for
vækst og attraktivitet
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1998  
Storebæltsbroens åbning betyder stor 
vækst og mange nye virksomheder

1994 
Trekantområdet Danmark etableres som 
landets første ’business region’

2014 
Danmarks Produktionscentrum 
lanceres som fælles erhvervs-
satsning

2017  
Fra 2014 til 2017 bliver der skabt 
mere end 2.500 nye job alene i 
industrien

2019  
Ny strategi for vækst 
og attraktivitet

2013  
Trekantområdets første fælles 
vækststrategi godkendes af byrådene

2004 
Trekantområdets kommuner 
laver Danmarks første fælles 
kommuneplan

FUNKTIONEL BYREGION

strategi for
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FUNKTIONEL BYREGION

Siden begyndelsen af 1960’erne har der været 
tænkt tanker om en stærk storby - lige i hjertet 
af Danmark. 

Tankerne om en statslig styret storby-dannelse 
i Trekantområdet blev selvfølgelig ikke til noget. 
Til gengæld har vi taget sagen i egen hånd. Tre-
kantområdet står nemlig aldrig stille. Vi har altid 
troet på, at vækst og udvikling skabes bedst 
af mennesker, der tager ansvar for tingene og 
hinanden. Derfor er der også i dag kort fra tanke 
til handling.

Trekantområdet er i dag det naturlige centrum 
i Danmark – med et stærkt erhvervsliv, levende 
byer, engagerede borgere og en smuk natur. 
Alt sammen bundet sammen af en god infra-
struktur, fælles kultur og ikke mindst et fortsat 
tættere samarbejde.

Fundamentet for Trekantområdet er syv stærke 
kommuner med hver sin særlige identitet og 
sine styrker: Børnenes Hovedstad Billund med 
international lufthavn og store turistattrak- 

tioner  – fæstningsbyen Fredericia med musical, 
erhvervshavn og kanalby – domkirkebyen 
Haderslev med flyvestation og tysk mindretal - 
designbyen Kolding med kongeslot og univer-
sitet - Middelfart ved Lillebælt, hvor broerne 
begynder - Vejen med stærke fødevarevirksom-
heder – og Vejle med Danmarks dåbsattest og 
med stærke og kreative innovationsmiljøer.

En funktionel byregion
Sammen er vi en åben, grøn storby. Vores byer 
ligger så tæt på hinanden – og vi er så godt 
forbundne med hinanden, at hverken borgere 
eller virksomheder bekymrer sig om kommune-
grænserne. Trekantområdet er i dag en funktio-
nel byregion – et område, som vi opfatter som 
vores naturlige nærområde, som vi frit bevæger 
os i for at arbejde, shoppe, bruge kulturtilbud 
eller besøge venner. 

Arbejdsmarkedet i Trekantområdet er fx vævet 
så tæt sammen, at hver 5. borger i Trekant- 
området nu krydser en kommunegrænse i  
Trekantområdet for at komme på job. 

Andel af borgere i Trekantområdet, der arbejder 
i en anden kommune i Trekantområdet

2008
15,5

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

2009 20112010 2012 2013 2014 2015 2016

Nye arbejdspladser 
i én kommune gavner 
hele Trekantområdet
For hver 100 arbejdspladser i fx 
Kolding er 60 bosat i Kolding, 
mens 25 er bosat i Trekantområdets 
øvrige 6 kommuner.

60 bosat 
i Kolding

5 bosat 
i Vejen

1 bosat 
i Billund

7 bosat i Vejle

4 bosat 
i Fredericia

6 bosat 
i Haderslev

9 har job 
 i Kolding1 har job 

 i Vejen

1 har job 
 i Billund 8 har job i Vejle

62 har job 
i Fredericia

1 har job 
i Haderslev

5 har job 
i Middelfart

Nye borgere i én 
kommune sikrer 
arbejdskraft til 
virksomheder i hele 
Trekantområdet
For hver 100 borgere i fx Fredericia har 
62 job i Fredericia, mens 25 arbejder i 
Trekantområdets øvrige 6 kommuner.
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Det betyder, at vi er forbundne på kryds 
og tværs – og at det kommer alle Tre-
kantområdets kommuner til gode, når en 
virksomhed slår sig ned i området. Eller en 
ny borger kommer til.

Et stærkt fornuftsægteskab
Netop fordi kommunerne i Trekantom-
rådet er så tæt forbundne og gensidigt 
afhængige, har vi en lang tradition for 
godt naboskab og samarbejde. Det kan 
godt være, at Trekantområdet ikke har en 
stærk fælles historie som sønderjyderne 
eller en naturlig geografisk afgrænsning 
som fynboerne. Til gengæld er der sund 
fornuft og godt købmandskab i vores 
samarbejde, fordi der er langt mere, der 
binder os sammen end skiller os ad. Det 
indebærer ikke, at der ikke kan være 
konkurrence mellem kommunerne – det 
kan og vil der naturligvis fortsat være. Det 
afgørende er blot, at vi på en lang række 
områder ser store fordele i at arbejde tæt 
sammen.

Derfor var vi også de første i Danmark til at 
etablere en ’business region’. Da Trekant- 
området Danmark blev etableret i 1994, 
var det nemlig reelt landets første business 
region, der så dagens lys. Det var vi måske 
bare ikke helt klar over – for det var lang 
tid før, at business regions blev moderne. 
I dag er alle landets 98 kommuner således 
samlet i 8 business regions.

Nok er de forskellige både i størrelse og 
organisering. Men fælles for dem er, at 
de er tværkommunale samarbejder om 
vækst- og udviklingsindsatser, som det 
giver mening at løfte i fællesskab.

Trekantområdets kommuner var også de 
første til at lave en fælles kommuneplan. Det 
begyndte vi på i 2004 – og vi er stadig de 
eneste kommuner i Danmark, der tager kon-
sekvensen af, at vi er så tæt forbundne, og 
samarbejder om den fysiske planlægning.

Fælles styrker – fælles udfordringer
Kommunerne i Trekantområdet har populært 
sagt et skæbnefællesskab. Når det går godt 
for én kommune, smitter det positivt af på 
de andre. 

Trekantområdet er bygget på et stærkt fun-
dament: En central beliggenhed, der gør os 
til Danmarks trafikale knudepunkt, en stærk 
tradition for politisk samarbejde samt stor 
vilje og evne til vækst og erhvervsudvikling. 
Vi lever omgivet af smukke landskaber og 
natur, levende byer med et sprudlende kul-
turliv og har et af Danmarks mest attraktive 
jobmarkeder. Og vi har sammen skabt et af 
Danmarks vigtigste vækstcentre - med flere 
industriarbejdspladser end i København, 
Aarhus og Odense tilsammen og en vækst 
på 10% flere jobs siden 2013.

Vi har et solidt udgangspunkt – men på 
tværs af de syv kommuner står vi overfor 
de samme grundlæggende udfordringer. 
Vi har lært, at væksten ikke kommer af sig 
selv – og at det kræver hårdt arbejde at sikre 
fremtidens kloge vækst baseret på mere 
innovation og teknologisk udvikling, kompe-
tent arbejdskraft og stærkere specialisering. 
Vores centrale beliggenhed er heller ikke 
en garanti for, at Trekantområdet vedbliver 
med at være attraktivt – hvis ikke vi sikrer, at 
infrastrukturen udbygges og fremtidssikres. 
Den globale konkurrence mellem byregi-
oner er tiltagende – og vi risikerer at tabe 
i kampen om de unge, om talenterne, om 
iværksætterne, om de dygtige medarbejde-
re, hvis ikke Trekantområdet er tilstrækkeligt 
attraktivt.

Trekantområdets strategi for vækst og 
attraktivitet er et fælles grundlag for de syv 
kommuners fremtidige indsatser – sam-
men og hver for sig. Fordi vi står overfor de 
samme fremtidige udfordringer, og fordi vi er 
forbundne og gensidigt afhængige, giver det 
mening, at vi møder fremtiden sammen.

Befolkningstal pr. 1.4.2018: 

421.814
Indbyggere i de syv største 
byer pr. 1.1.2018: 

214.839

Areal: 

4.266 km2
Antal jobs: 

205.000 
(1. kvartal 2018)

Ledighed: 

3,4% 
(4. kvartal 2017)

FUNKTIONEL BYREGION
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Erhvervsudvikling

ERHVERVSUDVIKLING

strategi for
vækst og attraktivitet
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Vision Trekantområdet er Danmarks 

mest attraktive business region. 

Vi har en ubestridt position som 

Danmarks Produktionscentrum med 

stor international konkurrencekraft 

gennem fortsat fokus på innovation, 

design og teknologi.

ERHVERVSUDVIKLING

strategi for
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ERHVERVSUDVIKLING

Vores styrker og udfordringer
Trekantområdet har i mange årtier været Danmarks måske stær-
keste industriregion. Stærke produktionserhverv, en god infrastruk-
tur og en central beliggenhed var vigtige aktiver for Trekantområdet 
i kampen om investeringer, eksportmarkeder og job fra 1960-2000.

Efter finanskrisen blev Trekantområdets position udfordret. Industri-
en fyldte mindre og mindre i den danske økonomi og store dele af 
produktionen blev outsourcet til Østeuropa og Asien. Siden 2013 er 
der imidlertid skabt mere end 4.000 nye jobs i industrien i Trekan-
tområdet. Det skyldes ikke mindst en underskov af højproduktive, 
internationaliserede små og mellemstore industrivirksomheder, der 
klarer sig rigtig godt. Resultatet er, at Trekantområdet i 2018 har 
mere end 37.000 jobs i industrien – samt tusindvis af jobs i bran-
cher, der understøtter og er afhængige af industrien.

I dag er Trekantområdet derfor fortsat stærkt specialiseret inden for 
produktionserhverv. Specialiseringen ser endda ud til at stige. Det 
underbygger Trekantområdets position som Danmarks produktions- 
centrum. Men det illustrerer også vigtigheden af at sikre gode ram-
mer for industrivirksomhederne, da de er grundlaget for en betydelig 
andel af områdets beskæftigelse og velstandsudvikling. Industrien 
i Trekantområdet klarer sig nemlig bedre end landsgennemsnittet 
og er en stærkt medvirkende faktor til, at vores BNP er det højeste i 
Danmark efter Hovedstaden.

Industriarbejdspladser i storbyregionerne
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Forudsætningen for, at Trekantområdet kan fastholde sin position som Danmarks 
produktionscentrum, er først og fremmest, at de grundlæggende forudsætninger 
for vækst og udvikling i form af et velfungerende samfund med gode rammevilkår 
for erhvervslivet er på plads.

Men det er ikke nok. Fremtidens vækst vil i høj grad være betinget af, at vi udvik-
ler stærke erhvervsmæssige kompetencer og styrkepositioner. Et stærkt samspil 
mellem Danmarks produktionscentrum og Trekantområdets lokale styrkepositio-
ner er derfor afgørende for områdets internationale attraktivitet og konkurrence-
kraft. 

Internationalisering styrker virksomhedernes produktivitet. Årsagen er blandt 
andet, at internationalisering bidrager til innovation og forretningsudvikling – samt 
giver adgang til større markeder og mulighed for mere specialisering og udnyttel-
se af stordriftsfordele. Trekantområdet er i dag den region i Danmark, der udenfor 
hovedstaden har flest internationale arbejdspladser. Den globale konkurrence 
om tiltrækning af virksomheder, investorer, viden og talenter er imidlertid hård – 
og skaber behov for en fælles international positionering af styrkepositioner og 
virksomhedsmuligheder. 

Der sker et kraftigt udskilningsløb i mange af de erhverv, der præger Trekantom-
rådet. Kvalitet og effektivitet er ikke længere nok i den globale konkurrence. Det 
er derfor en udfordring, at Trekantområdet i høj grad mangler forsknings-, test- 
og demonstrationsfaciliteter samt længerevarende tekniske uddannelser – og at 
virksomhederne har en stagnerende innovationskraft. Det er derfor afgørende at 
skabe stærkere miljøer for innovation og teknologisk udvikling.

»Siden 2013 er der imidlertid skabt mere end 4.000 nye jobs i industrien i Trekantområdet. 

Det skyldes ikke mindst en underskov af højproduktive, internationaliserede små 

og mellemstore industrivirksomheder, der klarer sig rigtig godt. Resultatet er, at 

Trekantområdet i 2018 har mere end 37.000 jobs i industrien – samt tusindvis af jobs i 

brancher, der understøtter og er afhængige af industrien.«

Produktivitet i storbyregionerne

BNP pr. beskæftiget med arbejdssted i landets 5 storbyregioner

80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

100

120

Index 100 = 
2008 landsgennemsnit

Kilde: Danmarks Statistik, Trekantområdet Danmark

  Odense området
  Aalborg området
  Aarhus området

  Trekantområdet
  Hovedstadsområdet
  Hele landet
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ERHVERVSUDVIKLING

Rammer for vækst 
Indsatsområder

Danmarks bedste 
erhvervsservice

Konkurrencedygtige virksomheder er en 
afgørende forudsætning for væksten i Tre-
kantområdet. Erhvervslivet skal derfor have 
adgang til kompetent vejledning med fokus 
på afdækning af behov og udfordringer, der 
kan styrke virksomhedernes innovation og 
produktivitet. 

Trekantområdets kommuner vil derfor sikre, 
at virksomhederne har en enkel og effektiv 
adgang til relevante tilbud og aktører i hele 
erhvervsfremmesystemet

Hurtig og imødekommende 
sagsbehandling

En hurtig og smidig sagsbehandling i 
kommunerne har stor betydning for, at det 
er nemt og attraktivt for virksomheder at 
udvide eller etablere sig i Trekantområdet.

Trekantområdets kommuner vil derfor sikre 
en bedre, hurtigere og mere fleksibel myn-
dighedssagsbehandling inden for eksem-
pelvis byggesagsbehandling og miljøgod-
kendelser.

Effektiv infrastruktur  
og høj mobilitet

Trekantområdets centrale placering har stor 
betydning for mange af vores virksomheder. 
Derfor er en god infrastruktur, lav træng-
sel og velfungerende kollektiv trafik samt 
velplacerede og effektive godsterminaler 
vigtige forudsætninger for fortsat vækst i 
Trekantområdet.

Trekantområdets kommuner vil arbejde 
for fortsat udbygning af infrastrukturen og 
gode trafikale løsninger (se nærmere herom 
i afsnittet om Mobilitet og forsyning).

Et stærkt og fleksibelt 
arbejdsmarked

Adgangen til kompetent arbejdskraft er en 
altafgørende forudsætning for fortsat vækst 
i Trekantområdet. Mange virksomheder i 
Trekantområdet har i dag desværre store 
udfordringer med at skaffe den nødvendige 
kvalificerede arbejdskraft.

Trekantområdets kommuner vil derfor 
udvikle Danmarks stærkeste samarbejde 
med erhvervslivet om uddannelse, tiltræk-
ning, rekruttering og kompetenceudvikling 
af den arbejdskraft, der er nødvendig for at 
fastholde og styrke væksten (se nærmere 
herom i afsnittet om Arbejdsmarked og 
uddannelse).

Mål

Trekantområdet vil fortsat  
have Danmarks mest attraktive 
erhvervsklima

Indikator

•  Trekantområdets placering i DIs 
erhvervsklima-undersøgelse 
sammenlignet med øvrige 
storbyregioner.

strategi for
vækst og attraktivitet

SIDE 11trekantomraadet  /  Oktober 2019



Erhvervsmæssige 
styrkepositioner  
Indsatsområder

Samspil med nationale  
klynger

På landsplan bliver der i de kommende 
år defineret 10-12 nationale styrkeposi-
tioner – med det formål at skabe stær-
ke, sammenhængende erhvervsklyn-
ger. Trekantområdet vil som Danmarks 
Produktionscentrum være en naturlig 
og stærk samarbejdspartner for de 
fleste klynger – fordi netop samspillet 
mellem en stærk erhvervsmæssig spe-
cialisering og den industrielle skala, der 
er i Trekantområdet, skaber konkurren-
cekraft.

Trekantområdets kommuner vil derfor 
fremme et tæt samarbejde med alle re-
levante nationale klynger – og tiltrække 
og etablere hubs og regionale knude-
punkter.

Internationalt kraftcenter for 
cirkulær produktion

Produktion er ikke i sig selv en stærk  
erhvervsmæssig styrkeposition – i et  
internationalt perspektiv. Det er derfor  
god grund til at understøtte udviklingen 
af mere fokuserede industrielle styrker 
i Trekantområdet. Cirkulær økonomi 
rummer oplagte muligheder for at 
positionere og ikke mindst differentiere 
Danmarks Produktionscentrum. Der 
er et solidt udgangspunkt for cirku-
lær produktion i Trekantområdet med 
stærke kompetencer indenfor energi, 
logistik, design og købmandskab – og 
med store internationale virksomheder 
med rodfæste i Trekantområdet, der 
har cirkulær økonomi på dagsordenen.

Trekantområdet har derfor naturlige for-
udsætninger for at blive et internationalt 
kraftcenter for cirkulær produktion. Det 
kan fx omfatte offentligt-private innova-

tionssamarbejder, cirkulære forretnings-
modeller i virksomhederne, udvikling af 
cirkulære værdikædesamarbejder/indu-
striel symbiose m.m.

Trekantområdets kommuner vil derfor 
fremme samarbejder mellem erhvervs-
liv, borgere, kommuner, forsynings-
virksomheder og uddannelses- og 
forskningsinstitutioner, der kan styrke 
den erhvervsmæssige specialisering 
indenfor cirkulær produktion.

Turisme

Turismen er i dag et centralt erhverv i 
Trekantområdet med mere end 4,3 mio. 
overnatninger, en samlet omsætning på 
ca. 7,5 mia. kr. og mere end 8.000 jobs. 
Trekantområdet har stærke attraktioner 
– med ikke mindst to UNESCO-sites og 
Legoland, der er Danmarks tredjestør-
ste attraktion, samt Naturpark Lillebælt, 

ERHVERVSUDVIKLING

Mål

Trekantområdet vil fremme 
udviklingen af erhvervsmæssige 
styrkepositioner med international 
konkurrencekraft 

Indikatorer

•  Udvikling i produktivitet i 
Trekantområdet sammenlignet 
med øvrige storbyregioner.

•  Udvikling i industribeskæftigelse 
i Trekantområdet sammenlignet 
med storbyregioner.

•  Udvikling i andel af 
eksportvirksomheder i 
Trekantområdet sammenlignet 
med øvrige storbyregioner. 

strategi for
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der er Danmarks største. Trekantområdet har 
samtidig en stor hotel- og konferencekapacitet 
og er Danmarks næststørste mødedestination.

 Trekantområdets kommuner vil styrke turisme-
erhvervet gennem fortsat destinationsudvikling 
og markedsføring. Det gælder både erhvervs- 
og mødeturisme samt ferieturisme.

Industri 4.0

Vi står populært sagt overfor den fjerde 
industrielle revolution, hvor digitalisering og 
automatisering skaber helt nye måder at drive 
forretning på. Det handler bl.a. om robotter og 
automatisering, om ‘Internet of Things’, der 
giver helt nye muligheder for at indsamle data 
og styre og optimere processer på, samt om 
3D-print, der radikalt ændrer rammerne for 
selve produktionsprocessen. Samlet set giver 
Industri 4.0 nye muligheder for innovative og 
omstillingsparate virksomheder – men stiller 
også nye krav til kompetencer, teknologiover-
førsel og virksomhedssamarbejder.

Trekantområdets kommuner vil styrke produk-
tionserhvervets muligheder for at styrke deres 
konkurrencekraft gennem digitale teknologier 
og forretningsmodeller.

Danmarks transport- 
og logistikcentrum

Transport og logistik er nødvendige støtte-
erhverv for - og centrale funktioner i – Tre-
kantområdets produktionsvirksomheder. 
Trekantområdet har en ideel placering med tre 
erhvervshavne, en af landets største kombi- 
terminaler i Taulov samt landets næst største 
lufthavn i Billund. Kombineret med motorveje i 
alle retninger har mange transport og distri-
butionsvirksomheder derfor etableret sig i 
Trekantområdet. Positionen som et af landets 
stærkeste transport- og logistikområder skal 
fastholdes og udbygges yderligere – til gavn 
for såvel transport- og logistikbranchen som 
produktionsvirksomhederne. Det kræver en 
målrettet indsats for at styrke erhvervets kon-
kurrencekraft og innovationsevne i en tid med 
øget fokus på f.eks. digitalisering, automatise-
ring, ændrede forbrugsvaner og transportmøn-
stre mm.

Trekantområdets kommuner vil derfor udvikle 
og markedsføre Trekantområdet som Dan-
marks transport- og logistikcentrum.

Styrkelse af fødevareerhvervet

Mere end hvert femte job i Trekantområdets 
industri er i fødevarebranchen. Trekantområdet 
er det naturlige fødevarecentrum i Region  
Syddanmark med den højeste specialiserings-
grad og flest jobs – 26.000 - indenfor fødevare-
erhvervet. 

Trekantområdets kommuner vil styrke fødeva-
reerhvervet gennem klyngedannelse, kompe-
tenceudvikling og fokuserede tiltag indenfor fx 
innovation og internationalisering.

ERHVERVSUDVIKLING

strategi for
vækst og attraktivitet
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ERHVERVSUDVIKLING

International attraktivitet 
Indsatsområder

Tiltrækning af internationale 
investeringer

Der er skarp global konkurrence om 
tiltrækning af investeringer, og Trekant- 
området er i konkurrence med stærke 
byregioner over hele verden. For at være 
tilstrækkeligt attraktiv over for internati-
onale investorer er det i mange tilfælde 
nødvendigt at kunne trække på alle 
Trekantområdets styrker og muligheder 
i form af bl.a. uddannelses- og innova-
tionsmiljøer, kompetent arbejdskraft, vær-
dikæder og virksomheder mv.

Trekantområdets kommuner vil styrke 
tiltrækningen af internationale investe-
ringer.

International branding

En fælles brandingindsats med positive 
fortællinger om Trekantområdets styrker 
kan bidrage til, at der internationalt bliver 
tegnet en mere klar profil af Trekantom-
rådet.

Trekantområdets kommuner vil brande-
og markedsføre Trekantområdet overfor 
internationale virksomheder, investorer 
og talenter

Styrket eksport

En styrket eksportandel har stor betyd-
ning for den generelle vækst i Trekant-
området. Samtidig oplever virksomheder, 
der udsætter sig selv for den globale 
konkurrence på eksportmarkederne, en 
betydelig forbedring af deres produkti-
vitet. 

Trekantområdets kommuner vil derfor 
motivere og understøtte virksomheder i 
at øge deres eksportandel.

Mål

 Trekantområdet vil fortsat være 
Vestdanmarks foretrukne region 
for internationale virksomheder og 
investorer.

Indikator

•  Andelen af udenlandsk ejede 
arbejdssteder i Trekantområdet 
sammenlignet med øvrige 
vestdanske storbyregioner.

strategi for
vækst og attraktivitet
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Innovation og 
teknologisk udvikling  

Indsatsområder

Tæt samarbejde med videns- 
og uddannelsesinstitutioner 

Samarbejder mellem erhvervslivet og 
vidensinstitutioner kan på mange måder 
fremme innovationskraften i virksomheder-
ne. Det kan fx ske i form af projektsamar-
bejder, praktik eller egentlig forskningsba-
seret innovation.

Trekantområdets kommuner vil fremme 
samarbejder mellem virksomheder og 
videns- og uddannelsesinstitutioner.

Designdrevet innovation

Design er en effektiv metode til forret-
ningsudvikling og innovation – og Tre-
kantområdet har stærke forudsætninger 
for netop at arbejde med designdrevet 
innovation 

Trekantområdets kommuner vil fremme 
udbredelsen af designmetoder til forret-
ningsudvikling i erhvervslivet.

Stærke miljøer for innovation 
og teknologisk udvikling 

Gode fysiske rammer for udvikling og 
afprøvning af teknologier kombineret med 
stærke vidensmiljøer har stor betydning for 
virksomhedernes innovation og produkt-
udvikling. 

Trekantområdets kommuner vil derfor 
udvikle og tiltrække viden-, teknologi- og 
innovationscentre samt forskning og 
uddannelse (herunder en ingeniøruddan-
nelse), der kan styrke virksomhedernes 
muligheder for at udnytte og indarbejde 
nye teknologier i deres forretningsmodeller. 

Entreprenørskab i 
uddannelserne

Virksomhedernes evne til innovation – og 
iværksætteres evne til at skabe nye kon-
kurrencedygtige virksomheder – afhænger 
i høj grad af entrepreneurielle kompetencer 
og kultur. Derfor er entreprenørskab, fore-

tagsomhed og innovation helt afgørende 
kompetencer at styrke i alle uddannelser. 
Det skaber grobund for ikke blot flere 
iværksættere, men også innovative medar-
bejdere og handlekraftige medborgere. 

Trekantområdets kommuner vil sikre, at 
entreprenørskab er en central del af under-
visningen fra grundskolen og op.

ERHVERVSUDVIKLING

Mål

Trekantområdet vil have et 
stærkt miljø for innovation 
og teknologisk udvikling for 
produktionsvirksomheder.

Indikatorer

•  Udvikling i andel af 
virksomheder, der anvender 
innovation sammenlignet med 
øvrige storbyregioner

•  Udvikling i andel af 
virksomheder, der samarbejder 
med andre virksomheder om 
innovation sammenlignet med 
øvrige storbyregioner

•  Udvikling i andel af 
virksomheder, der samarbejder 
med vidensinstitutioner om 
innovation sammenlignet med 
øvrige storbyregioner

Mål

Trekantområdet vil have Danmarks 
mest entreprenante kultur

Indikatorer

•  Udvikling i antallet af nye 
virksomheder sammenlignet 
med øvrige storbyregioner

•  Undervisning i entreprenørskab 
sammenlignet med øvrige 
storbyregioner

strategi for
vækst og attraktivitet
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Arbejdsmarked 
og uddannelse 

ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE



Vision Trekantområdet har Danmarks 

stærkeste samarbejde med 

erhvervslivet om uddannelse, 

tiltrækning, rekruttering og 

kompetenceudvikling af den 

arbejdskraft, der er nødvendig for at 

fastholde og styrke væksten.

ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

strategi for
vækst og attraktivitet
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ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

Kompetent arbejdskraft har altafgørende betydning for virksomhe-
dernes fremtidige muligheder for vækst – og dermed for beskæftigelse 
og udviklingsmuligheder i Trekantområdet. 

Mange virksomheder i Trekantområdet oplever i dag store udfordrin-
ger med at skaffe den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. I oktober 
2017 var bruttoledigheden i Trekantområdet nede på 3,4% -  
væsentligt under landsgennemsnittet på 4,0.

Trekantområdet har et relativt lavere uddannelsesniveau end andre 
vækstområder i Danmark. Vi har relativt færre højtuddannede og flere 
ufaglærte. Til gengæld har vi en meget høj andel af faglærte.

Vores styrker og udfordringer
Arbejdsløshed i storbyregionerne

Pct. andel af arbejdsstyrken i landets 5 storbyregioner der er ledige (august året)

Kilde: Danmarks Statistik, Trekantområdet Danmark

  Odense området
  Aalborg området
  Aarhus området
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  Hovedstadsområdet
  Hele landet
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Trekantområdet har som Danmarks Produk-
tionscentrum et særligt behov for industri-
elle kompetencer. Industrien bliver mere og 
mere specialiseret og teknologisk baseret. 
Det indebærer et stigende behov for mere 
uddannet og kompetent arbejdskraft – med 
erhvervsfaglige og videregående uddannelser. 

Manglen på faglært arbejdskraft stiger i de 
kommende år. Det skyldes, at der ganske 
enkelt kommer færre unge ud fra erhvervs-
skolerne, end der går på pension i den anden 
ende af arbejdslivet. Der er derfor behov for 
at øge optaget af unge på de erhvervsfaglige 
uddannelser.

Samtidig spiller den ufaglærte arbejdskraft 
fortsat en væsentlig rolle i at sikre virksomhe-
derne vækst og opretholdelse af driften. Det 
er derfor vigtigt at vedligeholde og udvikle 
alle medarbejderes kompetencer – og særligt 
sikre et kompetenceløft til de ufaglærte pro-
duktionsmedarbejdere.

Andelen af medarbejdere med en teknisk 
videregående uddannelse, fx ingeniør, er 
markant lavere i Trekantområdet end i andre 
storbyregioner. Det skyldes ikke mindst, at 
der kun er ganske få relevante uddannelses-
muligheder i området. Det er derfor vigtigt at 

tiltrække og uddanne mere arbejdskraft med 
en teknisk videregående uddannelse.

I dag er der knap 30.000 udenlandske 
arbejdstagere i Trekantområdet, og tallet er 
stigende. Langt størstedelen arbejder inden 
for industrien – og for mange produktions-
virksomheder er udenlandsk arbejdskraft en 
vigtig og afgørende ressource i at sikre vækst 
i virksomhederne og fortsat fastholde produk-
tion og arbejdspladser i Danmark. Det stiller 
store krav om at kunne tiltrække og fastholde 
højtspecialiseret arbejdskraft. 

Udfordringen med at sikre den nødvendige 
arbejdskraft med de rette kompetencer er et 
fælles ansvar for det offentlige og det private. 
Trekantområdets kommuner varetager først 
og fremmest dette ansvar ved at skabe de 
bedst mulige rammebetingelser for virksom-
hederne – både i form af lokale uddannelser, 
og i form af områdets generelle attraktivitet, 
der gør det nemmere at rekruttere arbejds-
kraft. Job7 er det formaliserede, stærke og 
centrale samarbejdsforum, hvor kommuner-
nes udvalgsformænd på beskæftigelsesområ-
det og jobcentrene arbejder tæt sammen om 
fælles tiltag på området.

»Mange virksomheder i Trekantområdet oplever i dag store 

udfordringer med at skaffe den nødvendige kvalificerede 

arbejdskraft. I oktober 2017 var bruttoledigheden i Trekantområdet 

nede på 3,4% – væsentligt under landsgennemsnittet på 4,0«

ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

15-69 åriges uddannelsesniveau 
Højest gennemførte uddannelse 2017
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strategi for
vækst og attraktivitet
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ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

Flere faglærte unge 
Indsatsområder

Styrket samspil med 
produktionserhvervet 

Kendskabet til produktionserhvervet og ikke 
mindst de attraktive karrieremuligheder i indu-
strien er i dag meget begrænset – ikke mindst 
blandt unge og deres forældre. Et større 
kendskab og en tættere kontakt til produkti-
onserhvervet er afgørende for at skabe større 
interesse for en karriere i industrien – og for 
en erhvervsfaglig, teknisk uddannelse. 

Trekantområdets kommuner vil derfor styrke 
samspillet med produktionserhvervet med 
det klare formål at synliggøre industrien som 
attraktiv karrievej og tage et fælles ansvar for 
flere faglærte unge. Ikke mindst i grundskolen 
er det vigtigt, at elevernes kendskab til pro-
duktionserhvervet modsvarer den betydning, 
industrien har for Trekantområdet. Samarbej-
det kan udspilles på mange måder fx som 
en del af den åbne skole – gennem virksom-
hedsbesøg, gæstelærere, længere adoptions-
forløb, projektsamarbejder og meget mere.

Øget fokus på erhvervs-
uddannelsernes attraktivitet 

Trekantområdet har særdeles kompetente 
erhvervsskoler. Alligevel vælger flere og 

flere unge gymnasiet til og erhvervsskolerne 
fra – og det påvirker både skolernes økono-
mi og image. 

Trekantområdets kommuner vil derfor 
samarbejde med områdets erhvervsskoler 
om tiltag, der kan styrke skolernes attrakti-
vitet med det formål at tiltrække flere unge 
– både de mere ressourcestærke - men 
også bogligt svage unge, der kan have brug 
for et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb. 
Det kan fx omfatte et tættere samarbej-
de med virksomheder, samarbejder om 
praktikpladsgaranti på særligt prioriterede 
uddannelser, understøttelse af opbygning 
af teknologicentre, gode transportmulighe-
der for unge under uddannelse og bedre 
geografisk dækning i Trekantområdet af 
erhvervsskoler, fx via satellitter. 

Øget kvalitet i uddannelses- og 
karrierevejledningen

Den uddannelses- og karrierevejledning, 
grundskolen kan tilbyde eleverne, spiller 
en afgørende rolle for både at skabe bedre 
kendskab til produktionserhvervet og tale 
erhvervsskolerne op. Lærere og vejlede-
re har som udgangspunkt en gymnasial 
baggrund – og derfor kræver det en særlig 

indsats at sikre, at erhvervsuddannelser 
og produktionserhvervet præsenteres som 
ligeværdige og attraktive uddannelses- og 
karriereveje.

Trekantområdets kommuner vil derfor 
styrke den erhvervsrettede uddannelses- 
og karrierevejledning i grundskolen, så 
den bygger på reel indsigt i og viden om 
industriens karrieremuligheder. Det kan fx 
omfatte tættere samarbejde mellem vejle-
dere, lærere og produktionserhvervet.

Øget fastholdelse af elever på 
erhvervsskolerne

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er 
betydeligt større end frafaldet på de gym-
nasiale uddannelser, hvor næsten 90 pct. 
i dag gennemfører. Dette kan skyldes flere 
faktorer, herunder også eksterne forhold 
som manglende praktikpladser, generel 
skoletræthed og sociale anliggender uden-
for skolen. 

Trekantområdet kommuner vil styrke 
erhvervsskolernes grundlag for at fastholde 
eleverne. Dette kan blandt andet omfatte 
fælles analyser, erfaringsudveksling og 
videndeling på tværs. 

Mål

 Mindst 25% af en ungdomsårgang i 
Trekantområdet skal i år 2021 have 
en erhvervsuddannelse

Indikator

•  Procentandel af en 
ungdomsårgang, der optages på 
en erhvervsuddannelse

Mål

Trekantområdet vil have Danmarks 
mest entreprenante kultur

Indikator

•  Udvikling i andel af 
virksomheder, der samarbejder 
med vidensinstitutioner om 
innovation sammenlignet med 
øvrige storbyregioner

strategi for
vækst og attraktivitet
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Kompetent ufaglært 
arbejdskraft  

Indsatsområder

Øget adgang til opkvalificering 
af medarbejdere

Den øgede fremtidige konkurrence vil stille 
stadigt højere krav til virksomhederne og 
dermed til deres medarbejdere. Medarbej-
dere med de rette kompetencer er afgø-
rende for at fastholde og styrke væksten i 
områdets virksomheder. 

Trekantområdets kommuner vil derfor 
styrke virksomhedernes muligheder for, og 
adgang til, opkvalificering af egne med-
arbejdere. Dette kan fx ske gennem øget 
kendskab og samarbejde imellem områdets 
arbejdsmarkedsuddannelser og virksom-
heder.

Rekrutteringsservice til 
virksomheder

Trekantområdets kommuner vil arbejde 
for at sikre virksomhederne et fleksibelt 
rekrutteringsgrundlag af kvalificerede, 
motiverede og mobile kandidater. Dette kan 
fx ske igennem det i forvejen veletablerede 

samarbejde Job7, hvor de syv jobcentre i 
Trekantområdet, giver virksomhederne et 
udvidet geografisk rekrutteringsgrundlag. 
Dette samarbejde kan med fordel videre-
føres og udvikles, så det fortsat styrker er-
hvervslivets muligheder for hurtigt og nemt 
at få adgang til de rigtige medarbejdere.

Opkvalificering af 
arbejdsstyrken 

Trekantområdets kommuner vil styrke virk-
somhedernes muligheder for, og adgang 
til den rette arbejdskraft. Dette kan fx ske 
igennem opkvalificering. De syv jobcen-
tre, Job7, samarbejder allerede med stor 
succes om at styrke opkvalificeringsindsat-
sen for, at sikre fremdriften for erhvervslivet 
i området på tværs af kommunegrænser. 
Dette samarbejde kan med fordel videre-
føres og udvikles, så det effektivt styrker 
erhvervslivets mulighederne for hurtigt og 
nemt at få adgang til de rigtige medarbej-
dere.

Information og vejledning om 
opkvalificering til medarbejdere

For fortsat at sikre at medarbejderne har de 
rette kompetencer til fremtidens arbejds-
funktioner, er det væsentligt, at den enkelte 
medarbejder har adgang til den rette infor-
mation og vejledning om efter- og videreud-
dannelsesmuligheder. 

Trekantområdets kommuner vil derfor 
styrke medarbejdernes kendskab til 
opkvalificeringsmuligheder i samarbejde 
med relevante interessenter, herunder fx 
tillidsmænd, lokale uddannelsesudvalg og 
lignende.

ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

Mål

Virksomhederne i Trekantområdet 
skal fortsat have adgang til 
kompetent og fleksibel ufaglært 
arbejdskraft 

Indikator

•  Job7 vurderer hvilken 
analyseform, der skal danne 
grundlag for indikatorerne for 
dette mål

Mål

Virksomhederne i Trekantområdet 
skal opleve let adgang til 
opkvalificering af ufaglærte 
medarbejdere.

Indikator

•  Andelen af etablerede 
voksenlærlingepladser og nye 
mesterlærepladser

strategi for
vækst og attraktivitet
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ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

Arbejdskraft med teknisk 
videregående uddannelse 

Indsatsområder

Etablering af en ingeniøruddan-
nelse i Trekantområdet

Der er i dag ikke en ingeniøruddannelse 
i Trekantområdet. Det stiller umiddelbart 
Trekantområdets virksomheder dårligere i 
konkurrencen om at rekruttere ingeniører.

Trekantområdets kommuner vil derfor arbej-
de for at etablere en ingeniøruddannelse i 
Trekantområdet. Sideløbende hermed kan 
der udvikles nye samarbejder med eksiste-
rende ingeniøruddannelser, der allerede på 
den korte bane kan sikre stærkere tilknyt-
ning af studerende til Trekantområdet og 
gøre det nemmere at rekruttere kandidater.

Tiltrækning/etablering af andre 
tekniske videregående uddan-
nelser til Trekantområdet

Erhvervslivets behov for medarbejdere 
med avancerede tekniske kompetencer er 
bredere end – og kan ikke alene dækkes af 
ingeniører. Der er derfor behov for at tiltræk-
ke og etablere andre tekniske videregående 

uddannelser i Trekantområdet – som det f. 
eks. allerede er sket med etableringen af 
en industriel specialiseringsmulighed på 
Fredericia Maskinmesterskole.

Trekantområdets kommuner vil derfor 
samarbejde med alle relevante videregåen-
de uddannelsesinstitutioner om at etablere 
nye tekniske videregående uddannelser i 
Trekantområdet.

Samarbejde mellem 
virksomheder og videregående 
uddannelser

Virksomhedernes adgang til den nyeste 
viden er af afgørende betydning for, at de 
fortsat kan være konkurrencedygtige på det 
globale marked. Det er derfor væsentligt at 
styrke virksomhedernes rekrutteringskanal 
til højt specialiseret arbejdskraft. 

Trekantområdets kommuner vil derfor frem-
me samarbejdet mellem virksomheder og 
videregående uddannelser. Det kan blandt 
andet styrkes igennem et øget samarbej-

de med studerende på de videregående 
uddannelser i og udenfor Trekantområdet. 
Samarbejder kan fx være i form af praktik-, 
projekt- og studieforløb eller branchespeci-
fikke efter- og videre-uddannelsesforløb. 

Øget optag på de teknisk 
videregående uddannelser i 
Trekantområdet

For at sikre virksomhedernes fortsatte ad-
gang til højt kvalificerede tekniske medar-
bejdere er det vigtigt fortsat at øge optaget 
på de teknisk videregående uddannelser i 
Trekantområdet. 

Trekantområdets kommuner vil derfor 
samarbejde med områdets uddannelsesin-
stitutioner om tiltag, der kan synliggøre de 
attraktive karrieremuligheder uddannelserne 
giver, samt arbejde for at skabe stærkere 
uddannelsesmiljøer. 

Mål

Udbuddet af tekniske videregående 
uddannelser i Trekantområdet skal 
øges.

Indikatorer

•  Udvikling i antallet af udbudte 
tekniske videregående 
uddannelsesretninger i 
Trekantområdet

•  Samlet optag på de teknisk 
videregående uddannelser

Mål

Virksomhederne i Trekantområdet 
skal opleve let adgang til 
højtuddannet teknisk arbejdskraft. 

Indikator

•  Job7 vurderer hvilken 
analyseform, der skal danne 
grundlag for indikatorerne for 
dette mål

strategi for
vækst og attraktivitet
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International 
arbejdskraft

Indsatsområder

Tiltrækning af højtspecialiseret 
arbejdskraft

Højtspecialiseret arbejdskraft vil fremtidigt 
fortsat være af stor betydning for Trekant-
områdets virksomheder i deres evne til at 
innovere og vækste. Det er derfor vigtigt, 
at virksomhederne har gode muligheder for 
kunne rekruttere kompetent arbejdskraft 
i udlandet, hvis den ikke er tilgængelig i 
Danmark.

Trekantområdets kommuner vil understøtte 
erhvervslivets adgang til højtspecialiseret, 
international arbejdskraft. Det kan fx ske 
gennem international branding og synlig-
gørelse af Trekantområdet som et særdeles 
attraktivt område at bo, leve og gøre karrie-
re i – og en håndholdt og imødekommende 
modtagelse af internationale medarbejdere.

Fastholdelse af højt- 
specialiseret arbejdskraft

Det er ikke kun i Danmark, der er lav le-
dighed. Også i vores nabolande, hvor den 
største andel af udenlandsk arbejdskraft 
kommer fra, er der stor efterspørgsel på 
højtspecialiseret arbejdskraft – og i flere 
østeuropæiske lande er lønniveauet stigen-
de. Der er med andre ord stor konkurrence 
om talenterne.

Trekantområdets kommuner vil arbejde 
for, at de højtspecialiserede, internatio-
nale medarbejdere bliver i området, så 
længe der er brug for deres arbejdskraft. 
Det kan fx indebære fleksible muligheder 
for danskundervisning og en håndholdt 
indsats, der også omfatter medfølgende 
ægtefæller og familie – bl.a. i form af kultur-
forståelse, sociale netværk og jobs.

Fastholdelse af udenlandske 
studerende med relevante 
kompetencer

De videregående uddannelsesinstitutioner 
i Trekantområdet har sammen mere end 
600 udenlandske studerende. Et år efter 
endt uddannelse er mindre end halvdelen 
tilbage. Det indebærer et potentielt spild 
af en uddannelse finansieret af danske 
skattekroner, hvis de udenlandske stude-
rendes kompetencer i stedet kunne bruges 
i Trekantområdet.

Trekantområdets kommuner vil fremme, at 
erhvervslivet får bedre muligheder for at 
rekruttere udenlandske studerende, inden 
de rejser hjem. Det kunne indbefatte, at 
studerende og virksomheder på et tidligt 
tidspunkt i uddannelsesforløbet knyttes 
tættere sammen igennem flere samarbejder 
fx i form af praktikforløb, projektopgaver, 
studiejob mm. samt at de studerende har 
fleksible muligheder for danskundervisning.

ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

Mål

Trekantområdets virksomheder skal 
have adgang til højtspecialiseret 
international arbejdskraft i det 
omfang de har behov for.

Indikator

•  Job7 vurderer hvilken 
analyseform, der skal danne 
grundlag for indikatorerne for 
dette mål

Mål

Mindst 75% af internationale 
studerende, på de videregående 
uddannelser i Trekantområdet, 
skal efterfølgende have job i en 
specialiseret funktion i området. 

Indikator

•  Procentandel af internationale 
dimmitender fra Trekantområdets 
videregående uddannelser, der 3 
år efter dimission er bosiddende 
i Danmark

strategi for
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ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

Service til 
virksomhederne 

Indsatsområder

Branding af Trekantområdet 
som et attraktivt karriere-
område

Trekantområdets kommuner vil synliggø-
re og brande Trekantområdet som et af 
Danmarks mest attraktive områder med 
mange karrieremuligheder, specielt inden-
for produktionserhvervet. 
 

Hurtig og overskuelig 
virksomhedsservice

Trekantområdets kommuner vil tilbyde 
erhvervslivet en hurtig og overskuelig virk-
somhedsservice med fokus på afdækning 
af deres kompetencebehov og vejledning 
i opkvalificering af egne medarbejdere. 
Målet er et gnidningsfrit samspil mellem 
jobcentre, erhvervscentre og uddannelses-
institutioner, så virksomhederne oplever let 
adgang til den rette arbejdskraft og kom-
petencer på en effektiv og smidig måde, 
uanset hvem de er i dialog med.

Rekrutteringsservice til 
virksomheder

Trekantområdets kommuner vil arbejde 
for at sikre virksomhederne et fleksibelt 
rekrutteringsgrundlag af kvalificerede, mo-
tiverede og mobile kandidater. Dette kan 
fx ske igennem det i forvejen veletablerede 
samarbejde Job7, hvor de syv jobcentre i 
Trekantområdet, giver virksomhederne et 
udvidet geografisk rekrutteringsgrundlag. 
Dette samarbejde kan med fordel videre-
føres og udvikles, så det fortsat styrker er-
hvervslivets muligheder for hurtigt og nemt 
at få adgang til de rigtige medarbejdere.

Opkvalificering af 
arbejdsstyrken 

Trekantområdets kommuner vil styrke virk-
somhedernes muligheder for, og adgang 
til den rette arbejdskraft. Dette kan fx ske 
igennem opkvalificering. De syv jobcentre, 
Job7, samarbejder allerede med stor suc-
ces om at styrke opkvalificeringsindsatsen 

for, at sikre fremdriften for erhvervslivet i 
området på tværs af kommunegrænser. 
Dette samarbejde kan med fordel videre-
føres og udvikles, så det effektivt styrker 
erhvervslivets mulighederne for hurtigt og 
nemt at få adgang til de rigtige medarbej-
dere.

Mål

Virksomhederne i Trekantområdet 
skal opleve Danmarks bedste 
service, når det handler om 
arbejdskraft og kompetencer.

Indikator

•  Placering på DIs erhvervs-
klimaundersøgelsei kategorien 
arbejdskraft, der måler 
kommunernes indsats for at 
udfylde virksomhedernes behov 
for kvalificerede medarbejdere 
samt jobcentrenes samarbejde 
med virksomhederne

strategi for
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Bosætning, 
kultur og 
oplevelser 

BOSÆTNING, KULTUR OG OPLEVELSER

strategi for
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Vision Trekantområdet er en kulturmetropol, 

der skaber ideelle rammer for det gode 

liv. Her kombineres et mangfoldigt by- 

og kulturliv og en rig og varieret natur 

med et attraktivt jobmarked.

BOSÆTNING, KULTUR OG OPLEVELSER
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BOSÆTNING, KULTUR OG OPLEVELSER

I 2018 bor der 421.000 indbyggere i Trekantområ-
det. I det seneste årti har Trekantområdet haft en 
stabil befolkningsudvikling med en samlet tilvækst 
på 4% - nogenlunde svarende til landsgennem-
snittet. 

Trekantområdets image som bosætningsområde 
er forholdsvis godt: Langt bedre end Odense og 
Aalborg, men ikke så godt som Aarhus og Køben-
havn. Det afspejles også tydeligt i befolknings-
udviklingen, hvor Trekantområdet har en jævnt 
stigende befolkningsudvikling på niveau med 
Odense og Aalborg, mens Aarhus og København 
har en befolkningsudvikling, der langt overstiger 
Trekantområdets.

Vores styrker og udfordringer
Befolkningsudvikling 2007-17 
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  Aarhus området
  Trekantområdet
  Hovedstadsområdet
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Den stabile udvikling i Trekantområdet dækker 
dog over to modsatrettede tendenser: På den 
ene side flytter knap 2.000 unge hvert år fra 
Trekantområdet for at tage en uddannelse i de 
fire store universitetsbyer. På den anden side er 
Trekantområdet en magnet for de erhvervsakti-
ve: Som den eneste storbyregion har Trekant- 
området positiv nettotilflytning af 25-69 årige – 
nemlig godt 1.000 om året.

Den udvikling demonstrerer tydeligt, at Trekant- 
området ikke er attraktivt nok til at fastholde 
og tiltrække unge – men at vi til gengæld er 
et meget attraktivt område at bo og arbejde i. 
Det skyldes ikke mindst, at Trekantområdet har 
et af Danmarks mest attraktive jobmarkeder. 
Der er behov for netop styrke fortællingen om 
Trekantområdet som det mest attraktive sted at 
bosætte sig i Danmark.

Når mange unge flytter væk fra Trekantområdet 
skyldes det først og fremmest, at uddannelses-
mulighederne er langt større i de største byer. 
Men det skyldes også, at mange, og især unge, 
efterspørger urbane kvaliteter – i betydningen 

et spændende og varieret byliv med masser 
af tilbud indenfor kultur, shopping, caféliv, 
restauranter – og måske også i betydningen 
mere skæve kulturer og oplevelser. I forhold til 
især København og Aarhus har selv Trekant-
områdets største byer betydeligt færre urbane 
kvaliteter. 
 
Ikke desto mindre har Trekantområdet samlet 
set et mangfoldigt kulturliv, der matcher de 
største byer i Danmark. Tilsammen er vi en 
kulturmetropol, hvor hver kommune bidrager 
med deres styrker og forcer og i fællesskab 
tilbyder et kulturliv, der rager højt op i landska-
bet. Ved at udvikle kulturlivet i fællesskab kan 
vi øge den kritiske masse af professionelle og 
frivillige kulturaktører, talenter indenfor mange 
forskellige grene af kulturlivet og ikke mindst de 
aktive kulturbrugere. 

Netop et aktivt og mangfoldigt kulturliv kan 
styrke Trekantområdet i konkurrencen med 
andre bosætningsområder og dermed influ-
ere positivt på tiltrækning og fastholdelse af 
borgere. 

Hovedparten af de danske byer forsøger i dag 
at markere sig med events – med det formål 
at synliggøre og brande sig. Markante events 
er med til at skabe synlighed og kan påvirke 
oplevelsen af, at Trekantområdet er attraktivt. 
Derfor er events naturligvis også interessante 
som virkemiddel, når det handler om at tiltræk-
ke borgere og gæster.

Konkurrencen er som sagt hård – og derfor er 
det helt afgørende, at Trekantområdet skaber 
sig en unik position som eventdestination, hvis 
det for alvor skal styrke områdets attraktivitet. 
Trekantområdet har med sin centrale beliggen-
hed, en stor hotelkapacitet og en fantastisk 
natur stærke forudsætninger – men det kræver 
en vedvarende fokuseret indsats at opbygge 
en kritisk masse af events, der har tilstrækkelig 
gennemslagskraft til at gøre en større forskel i 
oplevelsen af Trekantområdets attraktivitet.

»På den ene side flytter knap 2.000 unge hvert år fra Trekantområdet for at tage en 

uddannelse i de fire store universitetsbyer. På den anden side er Trekantområdet 

en magnet for de erhvervsaktive: Som den eneste storbyregion har Trekantområdet 

positiv nettotilflytning af 25-69 årige – nemlig godt 1.000 om året.«

BOSÆTNING, KULTUR OG OPLEVELSER
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BOSÆTNING, KULTUR OG OPLEVELSER

Danmarks bedste 
sted at bo

Indsatsområder

Fælles fortælling om 
Trekantområdet som et 
godt sted at bo

De syv kommuner i Trekantområdet har 
hver deres styrker og særkender som 
bosætningskommuner. Men det er ikke 
mindst nærheden til og samspillet med de 
andre kommuner i Trekantområdet, der gør 
området attraktivt: Det samlede jobmar-
ked, mangfoldigheden af kulturtilbud, 
samspillet mellem land og by, den centrale 
beliggenhed midt i landet og meget mere.

Trekantområdets kommuner vil derfor ud-
vikle og synliggøre en fælles fortælling om 
Trekantområdet som det mest attraktive 
sted at bosætte sig i Danmark.

Tiltrækning og 
fastholdelse af unge

Trekantområdet skal være så attraktivt 
som muligt for unge. Det sikrer vi med 
gode uddannelsesmuligheder og attraktive 
rammer om ungdomslivet. Vores område 
rummer mange gode uddannelsestilbud, 
og et særligt kendetegn er den korte af-
stand mellem uddannelser og erhvervsliv. 
Selvom uddannelserne i Trekantområdet er 
mere geografisk spredt, kan vi stå stærke-
re ved at synliggøre dem fælles. 

Trekantområdets kommuner vil styrke for-
tællingen om Trekantområdets attraktivitet, 
så de unge bliver gode ambassadører og 
ønsker at vende tilbage, hvis de vælger at 
uddanne sig udenfor Trekantområdet.

Tiltrækning af erhvervsaktive

Trekantområdet har allerede i dag en stærk 
position, når det handler om at tiltrække 
erhvervsaktive. Den position kan styrkes 
yderligere – ved både at synliggøre det at-
traktive jobmarked, den centrale beliggen-
hed og de mange herlighedsværdier og 
gode tilbud, der er i Trekantområdet.

Trekantområdets kommuner vil derfor ak-
tivt arbejde for at tiltrække erhvervsaktive.

Mål

Trekantområdet skal opleves som 
Danmarks mest attraktive sted at 
arbejde og bosætte sig

Indikatorer

•  Andelen af danskere, der mener, 
der er gode muligheder for at få 
et attraktivt job i Trekantområdet 
sammenlignet med andre 
storbyregioner

•  Andelen af danskere, der mener, 
der vurderer, at Trekantområdet 
er det mest attraktive område 
at flytte til i forhold til andre 
storbyregioner

•  Den årlige nettotilflytning til 
Trekantområdet

strategi for
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Mangfoldigt kulturliv
Indsatsområder

Synliggørelse af Trekantområ-
dets samlede kulturtilbud

Styrken i Trekantområdet som kultur-
metropol er betinget af, at borgerne kan 
anvende det samlede kulturudbud. Derfor 
er det vigtigt, at borgerne kan navigere i 
kulturudbuddene. 

Trekantområdets kommuner vil synliggøre 
det samlede kulturtilbud og inspirere både 
områdets borgere og ikke mindst gæster 
udefra til at deltage. 

Trekantområdets Festuge

Festugen er et fælles fyrtårn for Trekant-
området og har siden 2013 udviklet sig til 
en af Danmarks store kulturbegivenheder. 
År for år øges festugens værdi som en 
begivenhed, der samler området og giver 
stor synlighed. 

Trekantområdets kommuner vil i de kom-
mende år udvikle festugen, så den kan 
tiltrække endnu mere opmærksomhed og 
gæster udefra.

Levende kulturliv året rundt

Samarbejdet mellem Trekantområdets 
kulturaktører skal øges med fokus på at 
skabe et levende og mangfoldigt kulturliv 
året rundt. 

Trekantområdets kommuner vil fremme 
tværgående indsatser på kulturområdet og 
understøtte hinandens fyrtårne, så vi kan 
skabe endnu flere gode oplevelser til bor-
gerne, og Trekantområdet kan rage højere 
op i landskabet.

Styrket kulturelt 
entreprenørskab

Både etablerede kulturinstitutioner, det 
ikke organiserede kulturliv og ikke mindst 
nye kulturtalenter skal opleve, at det i  
Trekantområdet er nemt at komme fra 
tanke til handling og realisere nye ideer. 

Trekantområdets kommuner vil øge det 
kulturelle entreprenørskab ved at skabe 
gode rammer for dem, der vil være med til 
at udvikle kulturlivet. 

BOSÆTNING, KULTUR OG OPLEVELSER

Mål

Trekantområdets kulturliv skal 
opfattes som et af de tre mest 
attraktive i Danmark

Indikator

•  Andelen af danskere, der 
rangerer Trekantområdet blandt 
de tre mest attraktive by- og 
kulturliv

Mål

Borgerne skal opleve 
Trekantområdet som en 
kulturmetropol med fyrtårne og 
mangfoldighed

Indikatorer

•  Andelen af borgere i 
Trekantområdet, der kender 
Trekantområdets kulturelle 
fyrtårne

•  Andelen af borgere i 
Trekantområdet, der er 
tilfredse med Trekantområdets 
kulturudbud.
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BOSÆTNING, KULTUR OG OPLEVELSER

Markante events
Indsatsområder

Tiltrækning af markante events

Vi vil være attraktive som eventdestination. 
Gennem professionel gennemførelse af 
events, vil vi sikre vores position på event-
markedet, og dermed tiltrække endnu flere 
markante events. Vores events skal være 
unikke og anderledes – og ikke mindst 
spille på og sammen med Trekantområ-
dets særlige karakteristika.

Trekantområdets kommuner vil arbejde 
målrettet på at tiltrække markante events, 
der skaber størst mulig positiv opmærk-
som på områdets attraktivitet i ind- og 
udland.

Udvikling af nye unikke events

Trekantområdet skal være i front, når det 
gælder udviklingen af nye events. Her har 
vi mulighed for at opdyrke særlige nicher 
i eventmarkedet og dermed stå stærkere i 
konkurrencen på eventmarkedet. Vi vil ud-
vikle nye events med udgangspunkt I om-
rådets særlige kendetegn og de ressour-
cer, der findes i kultur- og foreningslivet. 

Trekantområdets kommuner vil arbejde for 
at fremme de gode ideer til nye events, og 
dermed øge innovationskraften i området.

Stærkere effekter af events

Trekantområdets kommuner vil arbejde fo-
kuseret på at udnytte potentialer og styrke 
de positive effekter af events mest muligt. 
Det kan fx handle om aktiv synliggørelse 
og branding, men det kan også handle 
om samspil med områdets foreninger og 
borgerne i form af f.eks. sideevents. Det 
kan også handle om at koble events med 
erhvervsinteresser – fx i form af internatio-
nale samarbejdsrelationer.

Mål

Trekantområdet skal være vært for 
markante events med national og 
international gennemslagskraft

Indikatorer

•  Andelen af borgere, der oplever, 
at området tilbyder store 
kulturoplevelser

•  Andel af markante sport-events 
med over 1000 involverede, der 
er tiltrukket til Trekantområdet

strategi for
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BOSÆTNING, KULTUR OG OPLEVELSER

En stærk destination
Indsatsområder

Fastholdelse og udvikling  
af markedsføring overfor  
børnefamilier 

Legoland er kendt af børnefamilier over 
hele verden. Med Legoland som fyrtårn 
og med udgangspunkt i det allerede 
eksisterende markedsføringssamarbejde, 
skal hele Trekantområdets oplevelser for 
børnefamilier udvikles og markedsføres. 

Trekantområdets kommuner vil videreføre 
det tætte samarbejde med attraktioner og 
virksomheder og sammen udvikle en stærk 
destination, der kan videreføre og -udvikle 
markedsføringen overfor børnefamilier. 

Udvikling af fælles destination 
og markedsføring overfor par 
uden børn 

Trekantområdet har en lang række stærke 
attraktioner, overnatningssteder og 
oplevelsestilbud rettet mod ’Det Gode 
Liv’- segmentet – par uden børn. Det 
gælder f.eks. UNESCO sites, kunst, kultur 
og byliv, underholdning og action, sport 
events, kulinariske oplevelser samt store 
naturoplevelser. Med så mange oplevelser 
til par uden børn på så lille et område, står 
Trekantområdet stærkt, og der er potentia-
le for at vækste. 

Trekantområdets kommuner vil sammen 
med attraktioner og virksomheder udvikle 
en sammenhængende destination, udvikle 
nye produkter og styrke den samlede 
markedsføring af destinationen overfor par 
uden børn. 

Styrket markedsføring og  
samarbejde om møde-  
og erhvervsturisme 

Trekantområdet har med sin store 
hotelkapacitet de bedste rammer for 
erhvervsturismen. Vi er centralt beliggende 
i landet, hvilket giver større virksomheder 
et naturligt mødested for deres medar-
bejdere fordelt i afdelinger rundt omkring 
i Danmark. Området har kapaciteten til at 
konkurrere med Aarhus og København på 
kvalitet og pris. 

Trekantområdets kommuner vil arbejde 
tæt sammen med virksomhederne om 
udvikling af sammenhængende produkter 
og fælles målrettet markedsføring.

Mål

Trekantområdet skal være en 
internationalt kendt destination  
for børnefamilier

Trekantområdet skal være 
Danmarks foretrukne destination 
for par uden børn uden for 
hovedstaden 

Trekantområdet skal være 
Danmarks foretrukne destination for 
møde- og erhvervsturisme udenfor 
hovedstaden 
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Mobilitet og
forsyning 

MOBILITET OG FORSYNING
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Vision Trekantområdet er Danmarks trafikale 

centrum med en effektiv infrastruktur 

og høj mobilitet – med tilstrækkelig 

kapacitet og gode forbindelser for 

alle. Samtidig tilbyder vi borgere og 

virksomheder optimale fysiske rammer 

med stor vægt på bæredygtighed og 

forsyningssikkerhed.

MOBILITET OG FORSYNING
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MOBILITET OG FORSYNING

Mobilitet og forsyninger er to afgørende forud-
sætninger for, at Trekantområdet er attraktivt og 
fortsat kan skabe vækst

Tilstrækkelig mobilitet betyder, at virksomheder 
har bedre mulighed for at tiltrække den nødven-
dige arbejdskraft, og at områdets unge har bed-
re mulighed for at tage den nødvendige uddan-
nelse.  Gode muligheder for mobilitet i forhold 
til arbejde og uddannelse er derudover et vigtigt 
element ved beslutning om, hvor man bosætter 
sig. For godstransport betyder mobilitet, at virk-
somheder kan modtage deres forsyninger og få 
deres produkter frem til kunderne i rette tid. 

Tilsvarende er tilstedeværelsen af den nødven-
dige forsyningssikkerhed indenfor de offentlige 
forsyningsområder som el, varme, vand, spilde-
vand og affald en altafgørende forudsætning for 
Trekantområdets vækst og attraktivitet, både for 
virksomheder og for borgere. 

Biltrafikken står stærkt i Trekantområdet. Vi har 
relativt flere biler og kører relativt længere end 
på landsplan. Et veludbygget vejnet med høj 
fremkommelighed er derfor vigtigt for at sikre 
høj mobilitet og undgå trængsel – både for bor-
gerne og virksomhederne.

Det overordnede motorvejsnet, der mødes i 
Trekantområdet, sikrer gode forbindelser både 
internt og til omverdenen. Trafikken er imidlertid 
i stærk vækst - på motorvejene i Trekantområ-
det er trafikken de seneste 5 år i gennemsnit 
vokset 4-5 % om året – og stigningen ser ud til 
at fortsætte. Det indebærer, at vi hastigt nærmer 
os kritisk trængsel på E45 ved Vejle og Kolding 

samt på E20 over Lillebælt.

Samtidig er der huller i infrastrukturen. Det gæl-
der ikke mindst Billund, der med international 
lufthavn, store turistattraktioner og vigtig industri 
ikke er koblet op på motorvejs- og banenettet.

Godstransporten spiller en afgørende rolle for 
mange virksomheders lokalisering. Vi har en 
ideel placering med tre erhvervshavne, en af 
landets største kombiterminaler samt landets 
næststørste flygods lufthavn i Billund. Kombi-
neret med motorveje i alle retninger har mange 
transport og distributionsvirksomheder derfor 
etableret sig i Trekantområdet. Der er behov for 
at fastholde og udbygge denne position med 
god infrastruktur og velplacerede og effektive 
terminaler.

Den kollektive trafik – busser og tog – står 
kun for 7% af trafikken i Trekantområdet. Det 
skyldes først og fremmest by-strukturen i 
Trekantområdet - vi har ikke den store tætte 
by, hvor kollektiv trafik er det oplagte valg pga. 
korte afstande og trængsel. Det betyder fx også, 
at der er langt færre stationsnære boliger og 
arbejdspladser – og det har stor betydning for, 
at kun relativt få vælger at tage toget til arbejde. 
Konsekvensen er, at der uden for de større byer 
reelt ikke er noget alternativ til bilen.

Når det handler om de kollektive trafikforbin-
delser mellem Trekantområdet og andre større 
byområder er der i dag gode direkte togfor-
bindelser mod København og Aarhus, mens 
forbindelserne mod Hamburg både med hensyn 
til frekvens og rejsetid er mindre gode.

Disse udfordringer er afspejlet i de tre priori-
teringer, som Region Syddanmark og de 22 
syddanske kommuner sammen har udstukket 
på infrastrukturområdet:
•   Gennemførsel af Timemodellen med de 

forudsatte fem stop i Syddanmark (Odense, 
Esbjerg, Fredericia, Kolding og Vejle) samt i 
en form, som kan understøtte ”Det store H”, 
herunder en sydgående forbindelse i Jylland, 
som kan bidrage til bedre forbindelse mod 
Hamburg. 

•   En Midtjysk Motorvej, der knytter an til Bil-
lund Lufthavn, og med en tværforbindelse til 
E45 syd for Vejle  

•   En parallel forbindelse over Lillebælt.
 
Ud over de tre prioriteter fremhæves E20 syd 
om Odense og dobbeltsporet mellem Tinglev og 
Padborg, som projekter, der ønskes finansieret 
og færdiggjort.

Trekantområdet er generelt begunstiget af 
velfungerende og bæredygtige forsyninger. Det 
gælder fx på energiområdet, hvor der er et tæt 
samarbejde mellem kommunerne - og Tre-
kantområdet har også en af Danmarks bedste 
bredbåndsdækninger.

Udover at medvirke til attraktive rammevilkår 
for erhvervslivet og i forhold til bosætning, skal 
forsyningsområdet bidrage til Trekantområdets 
grønne omstilling og bidrage til øvrige virk-
somheders grønne omstilling og udvikling af 
nye kommercielle muligheder indenfor cirkulær 
økonomi.  

Vores styrker og udfordringer
»Trafikken er  

imidlertid i stærk  

vækst – på 

motorvejene i 

Trekantområdet er 

trafikken de seneste 

5 år i gennemsnit 

vokset 4-5 % om året 

– og stigningen ser 

ud til at fortsætte. Det 

indebærer, at vi hastigt 

nærmer os kritisk 

trængsel...«
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MOBILITET OG FORSYNING

Kollektiv trafik
Indsatsområder

Højfrekvent betjening af 
Trekantområdets største byer 
med hurtige tog

Den politiske aftale om ’Timemodellen’ 
indebærer, at der på landsplan investeres 
massivt i nye baneanlæg, der skal binde 
København, Odense, Aarhus og Aalborg 
sammen med højst en times togtur mellem 
hver af byerne. Trekantområdet skal som 
et Danmarks stærkeste vækstcentre natur-
ligvis betjenes på lige fod med de øvrige 
store byområder.

Trekantområdets kommuner vil derfor 
arbejde for, at Trekantområdets tre største 
byer også i fremtiden skal betjenes med 
hurtige og hyppige direkte togforbindelser 
mod København og Aarhus. I fremtiden 
skal der tillige være en tilsvarende betje-
ning mod Hamburg.

Hyppige og hurtige kollektive 
forbindelser mellem byerne i 
Trekantområdet

Effektiv kollektiv trafikbetjening mellem 
Trekantområdets byer er vigtig for at sikre 
høj mobilitet til gavn for både borgere og 
virksomheder.

Trekantområdets kommuner vil arbejde for, 
at de eksisterende baner i Trekantområdet 
udnyttes bedre og sikrer mindst ½-times 
drift. Samtidig skal mulighederne for stats-
ligt finansierede udvidelser til væsentlige 
trafikmål understøttes. På de strækninger 
mellem byerne, herunder til Vestdanmarks 
internationale lufthavn i Billund fra Vejle 
og Kolding, hvor der ikke pt. er banefor-
bindelse, skal der tilsvarende være mindst 
½-times busdrift. Busbetjeningen mellem 
Kolding og Vestdanmarks internationale 
lufthavn i Billund skal overvejes udvidet 
mod Haderslev, Aabenraa og Flensborg.

Sammenhængende 
dør-til-dør trafikløsninger 

Trekantområdets kommuner vil arbejde 
for, at der udvikles sammenhængende, 
økonomisk bæredygtige mobilitetsløsnin-
ger udenfor byerne – tilpasset borgernes 
daglige behov, der kan indgå i Sydtrafiks 
og FynBus kommende trafikudbud. Det 
kan indebære brug af kombinationer af 
eksisterende kollektive løsninger og nye 
teknologier, som fx flextrafik og samkørsel.

Mål

 Trekantområdets byer skal have hurtige  
og højfrekvente tog til København,  
Aarhus og Hamborg.

Indikator

•  Dagligt antal lyntog (el lign) med stop 
i Trekantområdet mod København, 
Aarhus og Hamborg

Mål

Kollektiv trafik skal være et reelt alternativ til 
bil mellem Trekantområdets 7 hovedbyer

Indikatorer

•  Relativ kollektiv/bil rejsetid i de vigtigste 
rejserelationer mellem bymidterne 
i Trekantområdets 7 hovedbyer i 
myldretiden

•  Antal kollektive rejser med bus over 
kommunegrænserne i Trekantområdet 
i forhold til samlet antal pendlere på 
tværs af kommunegrænser

•  Antal kollektive togafgange dagligt 
på hovedstrækningerne mellem 
Trekantområdets hovedbyer

Mål

Vestdanmarks internationale lufthavn i 
Billund skal have god kollektiv trafik- 
betjening og skal være forbundet med  
det overordnede jernbanenet.

Indikator

•  Samlet antal daglige bus-afgange 
•  Fremdrift i proces for anlæg af 

jernbaneforbindelse mellem Billund og 
Vejle, herunder etablering af 2 stationer 
ved Billund Lufthavn og LEGOLAND

strategi for
vækst og attraktivitet
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Det overordnede vejnet
Indsatsområder

Udvidelse af E20/E45 rundt om 
Kolding til 6/8 spor

Motorvejen rundt om Kolding er - når E20 
over Vestfyn er udvidet – den mest bela-
stede motorvejsstrækning i Trekantområ-
det. Trafikken på strækningen har allerede 
overskredet niveauet for kritisk trængsel, 
med hyppige køer og trafiknedbrud til 
følge. Der er gennemført VVM for en udvi-
delse til 6/8 spor på strækningen.

Trekantområdets kommuner vil arbejde for, 
at der hurtigst muligt sker en udvidelse af 
E20/E45 rundt om Kolding til 6/8 spor.

Udvidelse af E45 nord for 
Vejle til 6 spor

Med den netop igangsatte udbygning til 6 
spor af strækningen Skanderborg S – Aar-
hus Syd vil strækningen Hornstrup-Skan-
derborg S meget snart blive en flaskehals. 
Udarbejdelsen af en VVM for strækningen 
er igangsat med færdiggørelse i 2020.

Trekantområdets kommuner vil arbejde for, 
at der hurtigst muligt sker en udvidelse af 
E45 nord for Vejle til 6 spor.

Etablering af parallelforbindel-
se (E20) over Lillebælt

Trafikken over Lillebælt stiger væsentlig 
hurtigere end hidtil antaget – og allerede 
omkring 2025 vil der være kritisk trængsel 
med hyppig kødannelse og trafiknedbrud. 
En ny parallel forbindelse ved siden af den 
Nye Lillebæltsbro er den trafikalt, øko-
nomisk og natur- og miljømæssigt mest 
hensigtsmæssige måde at løse trængslen 
omkring Lillebælt på. 

Trekantområdets kommuner vil derfor 
arbejde for, at der hurtigst muligt bliver 
igangsat en forundersøgelse/VVM, så der 
kan træffes beslutning om etableringen af 
en parallelforbindelse over Lillebælt.

Etablering af ny midtjysk 
motorvej Haderslev-Billund- 
Hobro, inkl. tværforbindelse

Vestdanmarks internationale lufthavn i 
Billund er ikke forbundet til det overord-
nede vejnet. Samtidig er Vejlefjordbroen 
og motorvejen rundt om Kolding træng-
selsmæssig stærkt udfordret. Siden 2010 
er trafikken på Vejlefjordbroen steget 
med næsten 50 %, og niveauet for kritisk 

trængsel, med hyppige køer og trafikned-
brud, forventes nået i 2018-19. 

Kun en ny midtjysk motorvej, hele vejen fra 
Haderslev til Hobro, inkl. tværforbindelse 
til E20 motorvejen mod Fyn/Sjælland, er 
en effektiv langsigtet løsning på begge 
udfordringer. Der forventes i 2019 at være 
færdiggjort VVM for strækningen Hader-
slev-Give og forundersøgelse af stræknin-
gen Give-Hobro.

Trekantområdets kommuner vil arbejde for, 
at etableringen af en ny midtjysk motorvej 
hele vejen fra Haderslev over Billund til 
Hobro igangsættes hurtigst muligt – og at 
der etableres en tværforbindelse til E20.

MOBILITET OG FORSYNING

Mål

 Det overordnede vejnet i 
Trekantområdet skal have 
tilstrækkelig kapacitet

Indikator

•  Udvikling i antal kilometer 
motorvej, hvor der er kritisk 
trængsel

Mål

Vestdanmarks internationale 
lufthavn i Billund skal være 
forbundet til det overordnede vejnet

Indikator

•  Fremdrift i proces for anlæg af 
motorvej til Billund Lufthavn
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Godstransportcentrum
Indsatsområder

Gode muligheder for at kombi-
nere godstransportformer

Trekantområdets kommuner vil arbejde for 
gode interne transportforbindelser mellem 
de forskellige typer af godstransportter-
minaler – herunder gode sporforbindelser 
mellem havne, kombiterminal og logistik-
centre samt udbygning for modulvogntog 
til alle relevante erhvervsområder. 

Faciliteter til brug for chauffø-
rerne i forbindelse med køre- 
og hviletidsbestemmelser

Regulerede og ordnede forhold for chauf-
førerne og deres køretøjer i forbindelse 
med overholdelse af køre- og hviletidsbe-
stemmelser er afgørende for at sikre op-
timale vilkår for logistik- og transportvirk-
somheder i Trekantområder.

Trekantområdets kommuner vil derfor 
arbejde for, at staten eller private aktører 

anlægger det nødvendige antal brugerfi-
nansierede sikrede parkeringspladser med 
tilhørende velfærdsforanstaltninger for 
chauffører. 

Fremkommelighed på det 
overordnede vejnet

Jfr. mål og indsatsområder for ’Det over-
ordnede vejnet’

Mål

I Trekantområdet skal det være 
muligt smidigt og effektivt at 
kombinere alle former  
for godstransport

Indikatorer

•  Antal multimodale terminaler
•  Havnenes godsomsætning
•  Baneterminalernes 

godsomsætning
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Bæredygtig forsyning
Indsatsområder

Strategisk samarbejde inden-
for forsyningsområdet 

Allerede i dag samarbejder Trekantområ-
dets kommuner og områdets varmeforsy-
ningsselskaber gennem Energialliancen 
om strategisk energiplanlægning. Et så-
dant samarbejde kan med fordel udbredes 
til andre forsyningsområder, specielt vand 
og affaldshåndtering. 

Trekantområdets kommuner vil udvikle det 
strategiske samarbejde gennem indgåelse 
af samarbejdsaftaler kommunerne imel-

lem, der kan sikre et strategisk fokus på at 
opfylde nationale politiske målsætninger, 
samt udvikle, igangsætte og gennemføre 
konkrete projekter på tværs af kommune-
grænserne.

Internationalt kraftcenter for 
cirkulær produktion

Ambitiøse klima- og miljømål indenfor fx 
genanvendelse og brug af sekundære 
råstoffer kan sammen med øgede krav ved 
bl.a. kommunale indkøb udvikle et reelt 

marked for genanvendte ressourcer og 
dermed skabe et grundlag for udvikling af 
cirkulære løsninger. 

Trekantområdet skal gennem et samarbej-
de mellem erhvervsliv, borgere, kommuner, 
forsyningsvirksomheder og uddannelses- 
og forskningsinstitutioner være en frontlø-
ber indenfor cirkulær økonomi.

MOBILITET OG FORSYNING

Mål

Trekantområdet skal være i 
front med opfyldelsen af de 
nationale målsætninger indenfor 
bæredygtig forsyning. Indsatsen 
skal tilrettelægges så den 
skaber udvikling, vækst og jobs i 
Trekantområdet.

Indikatorer

•  Udvikling i andel af affald 
i Trekantområder, der 
genanvendes

•  Udvikling i andel af anvendt 
energi i Trekantområdet, der 
stammer fra vedvarende 
energikilder

•  Udvikling i samlet CO2 udledning 
i Trekantområdet

strategi for
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