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LÆSEVEJLEDNING 

LÆSEVEJLEDNING 

Planstrategien består af en lokal del – ’Plan- og
bæredygtighedsstrategi for Middelfart Kommune’ -
samt en fælles del for Trekantområdet– ’Strategi for 
vækst og attraktivitet’ 

 
 

Planstrategien er en af de vigtige strategier for
udviklingen i Middelfart Kommune. Planstrategien
fokuserer på den fysiske planlægning og er derfor
rettet mod de fysiske strukturer og indretning, are-
alanvendelse og lignende. Strategien har retning fra
Byrådets vision med de overordnede politiske mål,
og den suppleres af andre strategier – bl.a. strate-
gi for fremtidens velfærd, der omhandler samspillet
mellem borgerne og kommunen om velfærdsindsat-
sen. 

 
 
 

 
 

 

I den lokale del af planstrategien er fokus rettet på
de emner, der er særligt vigtige for Middelfart kom-
mune. Desuden er FN’s 17 Verdensmål er brugt til
at udfordre på mål og indsatser indenfor temaerne: 

 

 

• Bæredygtig byudvikling 
• Klimaforebyggelse og –tilpasning 
• Turisme og detailhandel 
• Natur og oplevelser 

Trekantområdets fælles strategi for vækst og at-
traktivitet udgør den fælles del af planstrategien
og er vedtaget af Billund, Fredericia, Haderslev, Kol-
ding, Middelfart, Vejen og Vejle byråd. 

 

Strategien indeholder mål og indsatser indenfor de 
fire temaer: 

• Erhvervsudvikling 
• Arbejdsmarked og uddannelse 
• Bosætning, kultur og oplevelser 
• Mobilitet og forsyning 

Endelig afsluttes såvel den lokale som den fælles 
planstrategi med en revisionsbeslutning. Disse in-
deholder en oversigt over hvilke specifikke emner, 
der revideres i kommuneplanen foruden en over-
sigt over den planlægning, der er gennemført siden 
sidst. 
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Denne side efterlod bevidst intet indhold.
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INTRO 

Forord 

Denne Plan- og bæredygtighedsstrategi indeholder 
Middelfart Byråds ønsker og mål for Middelfart 
Kommune de kommende år, og hvilke indsatsom- 
råder vi vil prioritere. 

Plan- og bæredygtighedsstrategien er den ene af 
Byrådets 3 strategier for realisering af visionen 
’Broerne begynder her’. Plan- og bæredygtigheds-
strategien har primært fokus på den fysiske/geo-
grafiske Middelfart kommune - hvor Strategi for 
Fremtidens Velfærd har fokus på borgervelfærd 
og Strategi for Grøn Vækst har fokus på dialog og 
samarbejde med lokalsamfund og virksomheder  
om grøn vækst. 

Plan- og bæredygtighedsstrategien udgør starten 
på kommuneplanprocessen. I strategien skitseres 
den ønskede udviklingsretning, som efterfølgende 
skal gøres mere konkret i kommuneplanen. 

Overordnet handler det om at Middelfart Kommune 
fortsat udvikler sig til et endnu bedre sted at leve, 
at arbejde, at uddanne sig, at drive virksomhed i og 
at komme på besøg i som turist. 

Bæredygtighed er det gennemgående krav i strate-
gien, og vi bruger FN’s 17 verdensmål til at udfor-
dre os på mål og indsatser for de valgte temaer: 

• Bæredygtig byudvikling 
• Klimaforebyggelse og -tilpasning 
• Turisme og detailhandel 
• Natur og oplevelser 

I processen for strategiens tilblivelse har vi lagt 
vægt på drøftelser i byrådet med input fra andre 
råd og interessenter. 

I strategiens offentlighedsfase og idéfase for  
kommuneplanen i perioden d. 28. maj til d. 6. 
august 2019 indkom i alt 27 høringssvar. 
Byrådet takker for de indkomne bemærkninger, 
hvoraf et par stykker har medført ændringer i 
strategien. Flere af forslagene vil der blive arbejdet 
videre med i den kommende kommuneplanrevision. 

På byrådets vegne 

Johannes Lundsfryd Jensen 
Borgmester Middelfart Kommune 
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INTRO 

Indledning 

Plan- og bæredygtighedsstrategien er den ene af 
Middelfart Byråds 3 strategier for realisering af visio-
nen ’Broerne begynder her’. 

Plan- og bæredygtighedsstrategien har primært fokus 
på den fysiske/geografiske Middelfart Kommune - hvor 
’Strategi for fremtidens velfærd’ har fokus på borger-
velfærd og ’Strategi for grøn vækst’ har fokus på dia-
log og samarbejde med lokalsamfund og virksomheder 
om grøn vækst. 

Plan- og bæredygtighedsstrategien udgør starten på 
kommuneplanprocessen. Her skitserer Byrådet den 
ønskede udviklingsretning, som efterfølgende får 
aftryk i kommuneplanen. 

I Byrådets aftale om politisk lederskab og i visionen 
for Middelfart Kommune ’Broerne begynder her’ er 
samspil med borgerne om en bæredygtig byudvikling i 
bred forstand sat højt på den politiske dagsorden. 

De politiske prioriteringer, der blandt andet kan ud-
møntes i den fysiske planlægning af kommunen, er i 
strategien samlet under disse 4 temaer: 

1. Bæredygtig byudvikling 
2. Klimaforebyggelse og -tilpasning 
3. Turisme og detailhandel 
4. Natur og oplevelser 

Plan- og bæredygtighedsstrategien for Middelfart 
Kommune kobles sammen med Trekantområdets fæl-
les strategi for vækst og attraktivitet, der ligeledes er 
opdelt i 4 temaer: 

1. Erhvervsudvikling 
2. Arbejdsmarked og uddannelse 
3. Bosætning, kultur og oplevelser 
4. Mobilitet og forsyning 

De to strategier udgør tilsammen Middelfart Kommu-
nes planstrategi. 
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INTRO 

Bæredygtighed og verdensmål 

Middelfart Kommune har gennem mange år arbejdet med 
bæredygtighed. Bæredygtighed indgår naturligt i den måde 
vi tænker, planlægger og udvikler vores kommune på.  
Sådan skal det også være fremover, og bæredygtighed skal i 
endnu højere grad integreres i dialogen med borgerne, i de 
politiske beslutninger og i kommunens handlinger. 

Bæredygtig udvikling 
Bæredygtig udvikling defineres i Brundtland-rapporten ’Vo-
res fælles fremtid’ (1987): 
”… en brug af Jordens resurser, der skaber balance mellem ud-
nyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger vort livsgrundlag. En 
bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov 
uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde 
deres”. 
I Middelfart Kommune inddrager vi bæredygtighed i sin op-
rindelige brede definition som en helt væsentlig forudsæt-
ning, når vi arbejder med udvikling af kommunen. 

Bæredygtig byudvikling 
Bæredygtig byudvikling er for os, når Middelfart Kommune 
med sine lokalsamfund udvikler sig bæredygtigt og i balan-
ce socialt/kulturelt, miljømæssigt og økonomisk indenfor 
kommunegrænsen og i forhold til den omgivende verden. 
Løsninger på nuværende og kommende problemstillinger 
skal løses helhedsorienteret i forhold til disse 3 dimensio-
ner af bæredygtighed. I bund og grund handler det om, at vi 
ikke må lave en udvikling i dag, som de næste generationer 
skal rydde op efter. Vores løsninger skal være langsigtede, 
gerne gå i plus men som minimum gå i nul og absolut ikke i 
minus. 
Der er ikke nogen tjekliste for, hvad bæredygtighedsprin-
cipperne dækker over. De er ligeværdige, men i praksis 
vil det ofte give mening at have mere fokus på et aspekt 

fremfor et andet. Samtidig er bæredygtighedstankegangen 
i høj grad en holistisk og tværgående tilgang, hvor vi ser på
tværs af de tre elementer af bæredygtighed – den økono-
miske, sociale/kulturelle og miljømæssige. Når det kommer 
til byudvikling, forstår vi bæredygtighed således: 

 

Økonomisk bæredygtighed er for os, 
• at vi har styr på økonomien og planlægger økonomisk 

langsigtet, 
• at vi investerer i en miljømæssigt og social/kulturel 

bæredygtig fremtid, blandt andet gennem uddannelse i 
bæredygtighed, og 

• at vi holder hus med ressourcerne og prioriterer cirku-
lær økonomi. 

Social/kulturel bæredygtighed er for os, 
• at alle har gode fysiske og mentale levevilkår, 
• at der er mulighed for at indgå i meningsfulde og 

vedvarende sociale fællesskaber og deltage i nærdemo-
kratiet, og 

• at der er plads til fysiske og sociale forskelligheder i et 
mangfoldigt lokalsamfund rigt på kulturelle værdier. 

Miljømæssig bæredygtighed er for os, 
• at vi har et CO2 aftryk, der går i nul, 
• at vi beskytter naturen, 
• at vi begrænser unødig ressourceforbrug på alle planer, 

og 
• at vi beskytter mennesker mod miljø- og sundhedsska-

delige stoffer. 

Byrådet har desuden valgt at bruge FN’s Verdensmål til 
blandt andet at udfordre på mål og indsatser for de 4 tema-
er, som Plan- og bæredygtighedsstrategien omhandler. 
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FN’s 17 Verdensmål 
Bæredygtighed blev foldet ud i FN’s Verdensmål (Sus- Derfor bliver strategiens udmøntning i konkrete  

handlinger bidrag til at opnå nogle af verdensmålene.  
Da verdensmålene er meget brede, fokuseres  
der på, hvor kommunen især kan gøre en forskel. 
Det er strategiens valgte fokuspunkter, der bliver  
styrende og ikke nødvendigvis alle 17 verdensmål.  
Vi finder herved frem til, hvor kommunen især kan 
gøre en forskel gennem arbejdet med verdensmålene. 

tainable Development Goals, SDG’s), da alle verdens 
lande i 2015 blev enige om 17 mål, der skal fungere 
som en fælles global strategi for bæredygtig vækst  
og udvikling. 

Gennem en kommunal ramme for strategien baseret 
på FN’s verdensmål tager vi en systematisk og fokuse-
ret tilgang til strategiens bæredygtighed – miljømæs-
sigt, socialt og økonomisk. Ved at bruge Verdensmå-
lene vil vi hæve barren og løfte ambitionsniveauet. 
Det er et værktøj til at sikre, at vi i strategien peger på
løsninger, der styrker bæredygtig vækst og velfærd. 

For hvert tema er det angivet, hvilke Verdensmål der 
er særligt relevante i forhold til temaet, og hvordan 
Middelfart Kommunes mål og indsatser medvirker til at 
opfylde delmål indenfor det enkelte Verdensmål. 

INTRO 
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INTRO 

Lokal Agenda 21 
Vi har valgt at integrere planstrategien og den lokale 
Agenda 21-strategi i én samlet strategi: ’Plan- og bæ-
redygtighedsstrategi 2019’. 

På den måde kommer strategien til at udstikke ret-
ningen for grøn omstilling og bæredygtig udvikling i 
Middelfart Kommune i den kommende planperiode. 
Byrådets mål for lokal Agenda 21 fremgår af målene 
under de enkelte 4 temaer i strategien. 

Planlovens bestemmelser om Agenda 21 
Planloven forpligter kommunerne til at redegøre for strategi 
for “kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. 
århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes 
helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan 
befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil 
blive inddraget i arbejdet”. 

Strategien skal indeholde kommunens politiske målsætnin-
ger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsom-
råder: 

1. Mindskelse af miljøbelastningen 
2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse 
3. Fremme af biologisk mangfoldighed 
4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale

Agenda 21-arbejde og 
 

5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrøren-
de miljømæssige, trafkale, erhvervsmæssige, sociale, 
sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og 
økonomiske forhold. 
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BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

Bæredygtig
byudvikling



Vision
Middelfart Kommune er kendt som en attraktiv bosætningskommune 
i vækst, der hænger godt sammen i kraft af en høj grad af social, 
kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.  
Lokalsamfund og byråd arbejder sammen om projekter og initiativer, 
der styrker lokalsamfundene og byerne som attraktive levesteder 
med stærke fællesskaber.

Middelfart Kommune kan byde på det hele: 
Den blomstrende hovedby Middelfart, med den oplevelsesrige, samskabende 
og fremadskuende midtby og attraktive bolig- og erhvervsområder. 

De mange stærke lokalsamfund, der enkeltvis og i samspil med hinanden 
giver gode rammer for fællesskaber mellem mennesker i alle aldersgrupper. 

Masser af muligheder for at engagere sig, tage del i samfundet og indgå i 
nærdemokratiet. Og stærke forbindelser til samfundet og verden udenfor 
kommunen – broerne begynder her.

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING 
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FN’S VERDENSMÅL

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

Mange af verdensmålene er aktuelle, når det drejer sig om bæredygtig byudvik-
ling. Det drejer sig om alle bæredygtighedsparametrene – miljømæssigt, socialt/
kulturelt og økonomisk, og i forhold til bæredygtig byudvikling er vores ”over-
sættelse” af bæredygtighedsbegrebet nærmere defineret i det indledende afsnit 
’Bæredygtighed og verdensmål’.

For bæredygtig byudvikling er særligt delmålene under disse 4 verdensmål 
relevante: Verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel, Verdensmål nr. 11 Bæredygtige 
byer og lokalsamfund, Verdensmål nr. 13 Klimaindsatser og Verdensmål nr. 17 
Partnerskaber for handling:

Sundhed og trivsel

Verdensmål nr. 3 handler om sund-
hed og trivsel - det handler om både 
fysisk og mental sundhed. Kommunen 
er en vigtig aktør i forhold til at sikre 
fysiske rammer for byer og boliger, der 
fremmer sund livsstil, og kommunen 
kan spille en rolle i forhold til at under-
støtte sociale fællesskaber. Kommunen 
spiller også en vigtig rolle i borgernes 
hverdag ved at stille sundhedsydelser 
til rådighed for både forebyggelse og 
pleje. Gennem trafiksikkerhedsarbejde 
arbejder kommunen for at sørge for en 
sikker infrastruktur.

Bæredygtige byer 
og lokalsamfund

Verdensmål nr. 11 handler om bære-
dygtige byer og lokalsamfund – her-
under sikring af, at der er adgang til 
grønne byrum, rekreative muligheder, 
at byerne er robuste i forhold til at 
imødegå fremtidens klimaudfordringer 
og adgang til bæredygtige og sikre 
transportmuligheder for alle. Kom-
munen spiller en vigtig rolle, fordi vi 
gennem planlægningen har mulighed 
for at sætte rammerne for byernes og 
lokalsamfundenes udvikling og være 
facilitator og afgørende medspiller i 
en bæredygtig udvikling af byer og 
lokalsamfund – miljømæssigt, socialt/
kulturelt og økonomisk.

Klimaindsats

Verdensmål nr. 13 handler om klima-
indsatsen – der skal handles på både 
globalt og lokalt niveau for at bekæm-
pe klimaforandringerne og sikre en 
effektiv tilpasning til konsekvenserne. 
Kommunen spiller en vigtig rolle, fordi 
vi kan integrere tiltag mod klimaforan-
dringer og tilpasningen til dem i plan-
lægningen og omsætte dem i konkrete 
projekter. Samtidig kan kommunen 
gennem undervisning i folkeskolen og 
gennem generel oplysning og invol-
vering medvirke til, at offentligheden 
bliver bevidst om klimaforandringerne 
og bliver bedre rustet til at gøre en 
personlig indsats.

Partnerskaber for handling 

Verdensmål nr. 17 handler om partner-
skaber for handling – verdensmålene 
kan kun realiseres ved at samarbejde, 
dele viden, teknologi og erfaringer og 
fremme innovation. Kommunen spiller 
her en vigtig rolle som lokalt omdrej-
ningspunkt, partner, inspirationskilde 
m.v. for samskabelse og innovation 
med foreninger, borgere, virksomheder 
m.v. 
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MÅL OG FOKUS

Stærke fællesskaber

Vi har fokus på vigtigheden af, at 
man som menneske kan indgå i 
meningsfulde fællesskaber i stærke 
lokalsamfund, der kan udvikle deres 
område sammen på en bæredygtig 
måde.

• Vi vil arbejde for, at alle børn og  
voksne har mulighed for at være  
en del af et aktivt fællesskab og  
medvirke til udvikling af bæredyg- 
tige lokalsamfund.

 
 
 
 

Danmarks klimakommune 

Vi har stort fokus på vores medansvar 
i at løse den mere og mere presse-
rende klimaproblematik.

• Vi vil beholde og styrke vores  
position som en af Danmarks  
førende klimakommuner.

 
 
 

Gode forbindelser

Vi har fokus på at binde lokalsamfun-
dene sammen - også fysisk - og på, 
at der er let og god adgang til verden 
omkring os.

• Vi vil have bæredygtig transport og 
fysisk og digital infrastruktur uden  
problemer.

 
 

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
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INDSATSOMRÅDER

Vi vil arbejde for, at alle børn 
og voksne har mulighed for 
at være en del af et aktivt 
fællesskab og medvirke til ud-
vikling af bæredygtige lokal-
samfund.

Bæredygtig byudvikling i 
alle lokalsamfund
Med indsatsen for ’Bæredygtig by-
udvikling i alle lokalsamfund – 2025’ 
har byrådet taget initiativ til et stort 
samarbejds- og dialogprojekt om 
sammen med lokalsamfundene at 
fremme en bæredygtig byudvikling 
af kommunens byer, landsbyer og 
lokalområder.

Med udgangspunkt i de lokale styrker 
og potentialer finder lokalsamfund og 
byråd frem til fælles mål, projekter og 
initiativer, der styrker lokalsamfun-
dene som attraktive levesteder med 
stærke fællesskaber - og med fokus 
pa social, kulturel, økonomisk og 
miljømæssig bæredygtighed.
Indsatsen skal skabe en aktiv udvik-
lingsdagsorden for alle lokalsamfund, 
styrke lokale fællesskaber mellem 
mennesker – børn, unge og voksne 
-, udvikle alle lokalsamfund til endnu 

bedre steder at bo og leve, samt ud-
vikle eksperimenter og initiativer der 
er med til at levendegøre FN’s 17 ver
densmål lokalt, og styrke kommunale 
institutioners rolle som dynamo for 
lokal udvikling.

Sundhed og livskvalitet
At indgå i fællesskaber er vigtigt for 
den enkeltes livskvalitet og sundhed, 
og det er en del af vores mentale 
sundhed, at vi behersker at indgå i 
sociale fællesskaber. Samtidig er det 
vigtigt for vores tryghed og livskvali-
tet, at sundhedstilbuddene er tæt på, 
hvor vi bor.

Middelfart Kommune vil derfor 
generelt understøtte dannelse af 
fællesskaber og arbejde for, at der er 
lokale sundhedstilbud.

Børn og unge
Skoler og dagtilbud er helt centrale 
som rammer for fællesskaber blandt 
børn og unge, og de er afgørende 
institutioner i forhold til børnenes 
uddannelse og dannelse som borgere 
i et bæredygtigt samfund.

Middelfart Kommune vil derfor sørge 
for, at bæredygtighed i endnu højere 
grad integreres i undervisningen, og 
at skoler og dagtilbud styrkes i - sam-
men med det omgivende lokalsam-
fund - at favne og lave aktiviteter,
der skaber bæredygtig dannelse hos 
alle børn.

Visionen ’Fra Middelfartbarn til 
Verdensborger’ skal i de kommende 
år resultere i en sammenhængende 
dannelsesstrategi for børn og unge 
området i Middelfart Kommune. 
Formålet er at danne vores børn og 
unge til at blive verdensborgere og 
gøre det til en selvfølge for dem, at 
de lever et bæredygtigt liv – både
økonomisk, klimamæssigt og socialt.

Boformer
Nogle boformer kan være særligt 
velegnede til at fremme fællesskaber 
blandt mennesker, og nogle bofor-
mer er mere bæredygtige end andre.
Middelfart Kommune vil derfor støtte 
eksperimenter med boformer, der 
fremmer fællesskaber samt søge at 
fremme bæredygtige boformer.

Vi vil beholde og styrke vores 
position som en af Danmarks 
førende klimakommuner.

Samarbejde og partnerskaber
Klimaudfordringerne kan ingen løse 
alene – den grønne omstilling er et 
anliggende for alle.

Middelfart Kommune vil derfor bruge 
vores ’samarbejds-DNA’ til at invitere 
andre til samarbejde om løsninger på 
klimaudfordringerne – vidensinstitu-
tioner, fonde, erhvervsliv, forsynings-
selskaber, borgere, foreninger og 
interesseorganisationer.

Klimalaboratorium
Klimaløsninger kan kobles med byud-
vikling, læring og erhvervsudvikling 
og dermed være værdiskabende og 
bæredygtige i bred forstand.

Middelfart Kommune vil derfor fort-
sætte og udvikle kommunen som 
’Klimalaboratorium’, hvor klimaløsnin-
ger integreres i byudvikling.

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
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INDSATSOMRÅDER

Vi vil have bæredygtig trans-
port og fysisk og digital infra-
struktur uden problemer.

Cyklemuligheder på kryds og 
tværs af lokalsamfund
Gode og trygge cykelforbindelser er 
afgørende for, hvor mange der cykler, 
og at børn og unge kommer tidligt i 
gang. Er der mulighed for attraktive 
cykelture giver det gode og sunde 
oplevelser i det fri.

Middelfart Kommune vil derfor gen-
nemføre Stiplanen samt forbedre 
trafiksikkerheden de steder, som 
Trafiksikkerhedsplanen peger på.

Stærk kollektiv trafik
Det er afgørende, at der er let 
adgang til forbindelser ind og ud af 
kommunen til og fra arbejdspladser 
og uddannelsessteder. Samtidig er 
kollektiv transport en af de mest 
bæredygtige transportformer.

Middelfart Kommune vil derfor ar-
bejde på en fortsat stærk kollektiv 
trafik på lokalt, regionalt og nationalt 
niveau, herunder 20 minutters regio-
naltogsdrift.

Nye transportformer
Elbiler, samkørsel, delebiler, selvkø-
rende biler og andre nye transport-
former er under hastig udvikling.

Middelfart Kommune vil derfor sam-
men med lokalsamfund arbejde aktivt 
med at fremme samkørsel samt have 
stor opmærksomhed på, at infra-
struktur osv. kan tilpasses disse nye 
kørselsformer.

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
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Klimaforebyggelse 
og tilpasning
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KLIMAFOREBYGGELSE OG TILPASNING

Vision
Middelfart Kommune vil være én af de danske kommuner, der overgår 
i historien som en af de mest proaktive klimakommuner i arbejdet for 
at nå målene om netto-nul-udledning. 
Vi vil være Danmarks førende klimakommune – vi går foran, præger 
udviklingen og involverer borgere, foreninger, skoler, virksomheder 
m.v. i konkrete initiativer, som styrker fællesskaber og understøtter 
den grønne omstilling.

Middelfart Kommune har i et årti været frontrunner på klimaområdet. 
Indsatsen er ikke længere nok. En decideret omstilling er nødvendig 
– og den skal være fleksibel med hensyn til klimatilpasning.
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KLIMAFOREBYGGELSE OG TILPASNING

FN’S VERDENSMÅL
Når der arbejdes med klimatilpasning i Middelfart Kommune tænkes ikke kun på 
at sikre byer mod stormfloder og oversvømmelser, men også hvordan løsninger-
ne kan integreres i bysamfundet, og dermed forbedre livskvaliteten i byer. F.eks. 
gennem flere grønne områder og muligheder for at mødes.  
For at kunne forebygge klimaforandringer, skal vi integrere alternativer til sort 
energiproduktion. Det vil sige, at grøn bæredygtig energi skal fremmes endnu 

mere. Men det er ikke nok kun at satse på bæredygtig energi. Byer og lokal-
samfund skal udvikles på en bæredygtig måde, sådan at der er samspil mellem 
energiproduktionen og forbrug. 

De helt centrale fokusområder i Middelfart Kommunes klimaforebyggelse og 
-tilpasningsindsats ligger primært inden for 4 verdensmål: 

Bæredygtig energi

Verdensmål nr. 7 handler om bære-
dygtig energi – Danmarks energisek-
tor står for ca. 37 % af den samlede 
CO2-udledning, hvilket betyder at der 
er stort potentiale for at gøre noget 
ved det. Kommunen har mulighed for 
at fremme en grøn energisektor. Ikke 
kun ved hjælp af varmeplanlægning, 
men også ved at understøtte borgere-
ne og virksomhederne i at effektivisere 
og at omlægge til bæredygtig energi.

Bæredygtige byer 
og lokalsamfund

Verdensmål nr. 11 handler om bære-
dygtige byer og lokalsamfund – her-
under sikring af, at der er adgang til 
grønne byrum, rekreative muligheder, 
at byerne er robuste i forhold til at 
imødegå fremtidens klimaudfordringer 
og adgang til bæredygtige transport-
muligheder. Kommunen spiller en vigtig 
rolle, fordi vi gennem planlægningen 
har mulighed for at sætte rammer-
ne for byernes og lokalsamfundenes 
udvikling.

Klimaindsats

Verdensmål nr. 13 handler om klima-
indsatsen – der skal handles på både 
globalt og lokalt niveau for at bekæm-
pe klimaforandringerne og sikre en 
effektiv tilpasning til konsekvenserne. 
Kommunen spiller en vigtig rolle, fordi 
vi er tæt på borgerne og virksomheder-
ne, og kan igangsætte og understøtte 
lokale initiativer.

Partnerskaber for handling 

Verdensmål nr. 17 handler om partner-
skaber for handling – verdensmålene 
kan kun realiseres ved at samarbejde, 
dele viden, teknologi og erfaringer og 
fremme innovation. Kommunen spiller 
her en vigtig rolle som lokalt omdrej-
ningspunkt, partner, inspirationskilde 
m.v. for samskabelse og innovation 
med foreninger, borgere, virksomheder 
m.v.  
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MÅL OG FOKUS
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Robuste løsninger

Klimaforandringerne viser sig nu, og 
de vil tiltage i mange år frem mod 
2050. Det er derfor afgørende, at 
vi handler nu både i forhold til at 
stoppe udledningen af drivhusgasser 
og i for-hold til at tilpasse os til de 
klimaforandringer, der er og kommer.  

Udviklingen efter 2050 er stadig 
meget usikker og vil blandt andet af-
hænge af den fremtidige drivhusgas-
udvikling samt niveauet af de globale 
havvandsstigninger og samspillet 
med afsmeltningen af is omkring 
polerne. 

Når vi planlægger eller vælger klima-
tilpasningsløsninger, er det derfor 
vigtigt at de er robuste nok til at 
håndtere meget voldsommere klima-
forandringer, end dem vi kan forud-
sige i dag, eller fleksible nok til at de 
kan tilpasses løbende. 

Hvis klimatilpasning tænkes ind i 
projekter fra starten, er det muligt 
at udnytte den merværdi der kan 
opnås ved at bruge regnvandet som 
et aktivt og positivt element – f.eks. 
rekreativ værdi, natur/biodiversitet, 

social- og sundhedsmæssig værdi 
m.v.

Klimaforandringer handler grundlæg-
gende om vind, vand og varme. Og 
vandet kommer fra oven (regn), fra 
neden (grundvand) og siden (havet). 
Alle disse aspekter indgår i ligningen 
for et robust samfund.

• Vi vil fremme robuste, fleksible   
og bæredygtige klimatilpasnings-  
og forebyggelsesløsninger.

 
 

 

 
Netto-nul mål 

For at kunne handle aktivt på klima-
forebyggelses- og tilpasningsområ-
det, skal der være nemt og hurtigt 
tilgængelige ressourcer til rådighed, 
f.eks. i form af reserverede arealer, 
viden om lokale forhold og effekten 
af konkrete løsninger eller mulighed 
for økonomisk støtte. Vi er langt fra 
at kunne opnå netto-nul-udledning 
og derfor skal der igangsættes omfat-
tende omlægninger indenfor trans-
port-, energi- og landbrugssektoren.

•
 
 Vi vil skabe rammerne for grøn   

omstilling til netto-nul-udlednings- 
samfundet. 

Klimalaboratorium

Middelfart Kommunes helheds- og 
handlingsorienterede tilgang skal 
styrkes og der skal skabes den nød-
vendige omstilling af samfundet.

• Middelfart Kommune skal blive  
ved med at prioritere at handle  
aktivt og udbygge vores styrke  
som klimalaboratorie og interna- 
tionalt udstillingsvindue for grønne  
helhedsløsninger for klimatilpas- 
ning og –forebyggelse. 

 
  
  
 
 
 
 

Undervisning

Livslang læring er afgørende for med-
ansvar. I Middelfart Kommune uddan-
nes grønne generationer systematisk 
i de offentlige læringstilbud.

•  Undervisning om klimaforebyg-  
gelse og -tilpasning, innovation og  
teknologisk udvikling skal fremmes  
i samarbejde med skoler og vi- 
dens- og uddannelsesinstitutioner.

 
 
  
 



INDSATSOMRÅDER

Vi vil fremme robuste, fleksi-
ble og bæredygtige klimatil-
pasnings- og forebyggelses-
løsninger.

Klimatilpasningsstrategi og -plan
Plan- og bæredygtighedens vision 
og mål for klimatilpasning vil blive 
yderligere udfoldet og konkretiseret 
i først en klimatilpasningsstrategi og 
dernæst af næste generation klimatil-
pasningsplan.

Integration i projekter
Muligheden for at tænke klimatilpas-
ning og –forebyggelse ind i projektet 
skal afdækkes hver gang der anlæg-
ges veje, ny skolegård, renovering af 
en park eller lignende.

Forundersøgelser og viden
Der skal laves bedre forundersøgel-
ser af nye projekt- og byudviklings-
områder med fokus på klimatilpas-
ning og - forebyggelse. 
Viden om de lokale muligheder og 

begrænsninger giver gode muligheder 
for genplanlægning af eksisterende 
områder, en hurtigere, smidigere, hel-
hedsorienteret sagsbehandling og et 
meget bedre grundlag for innovation 
og samskabelse i klimaarbejdet.

Krav og vejledning
Middelfart Kommune skal stille 
krav til borgere og virksomheder 
om klimatilpasning – eksempelvis i 
lokalplaner. Kravene skal følges af 
vejledning, formidling af viden og evt. 
støtte fra kommunen og forsyningen.

Vi vil skabe rammerne  
for grøn omstilling til net-
to-nul-udledningssamfundet.

Strategisk klima- og energiplan
Plan- og bæredygtighedens vision og 
mål for forebyggelse af klimaforan-
dringer – netto-nul målet - vil blive 
yderligere udfoldet og konkretiseret i 
en strategisk klima- og energiplan.

Udpegning og 
samskabelse af klimaarealer
Som den første kommune i Danmark 
vil Middelfart Kommune udvikle, og 
gennemføre, planlægning for fore-
byggende klimaarealer. Der er brug 
for, at danske arealer i langt højere 
grad bruges til at producere vedva-
rende energi (solceller, geotermi, 
vindenergi med mere), producere 
CO2 neutral energi (eksempelvis bio-
masse fra træer) samt optage CO2 fra 
atmosfæren (eksempelvis lavbundsa-
realer, skov med mere).

Klimaarealer har flersidige funktio-
ner, der bidrager til at øge tempoet 
i den grønne omstilling, og samtidig 
kan gøre noget godt for friluftsliv, 
grundvandbeskyttelse, biodiversitet 
og turisme. Klimarealer skal være 
mere end en kommuneplanopgave. 
Vi vægter konkrete resultater og er 
derfor opsøgende på samarbejde og 
udvikling med alle, der har initiativ og 
mulighed for at skabe klimaarealer, 
især hvis de tjener flere formål i den 
grønne omstilling.

Der skal udpeges ”klimaarealer” i 
Middelfart Kommune, hvor klimatil-
pasning, produktion af vedvarende 
energi, CO2-fiksering, biodiversitet 
m.v. kombineres som multifunktionel-
le helhedsløsninger.

Tilpasning af infrastruktur
Der skal ske en tilpasning af infra-
struktur til netto-nulsamfundet 
– opsætning af ladestandere (el, 
brint, biogas el.lign.), CO2 neutral 
offentlig transport, mm. Digitalisering 
kommer til at spille en stor rolle for 
at kunne håndtere udsving i produk-
tion, forbrug og f.eks. udnyttelse af 
overskudsvarme.

Cirkulær økonomi
Den cirkulære tankegang, mindsket 
ressourceforbrug og øget genbrug 
skal indarbejdes i alle processer og 
handlinger.

KLIMAFOREBYGGELSE OG TILPASNING
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Grøn opvarmning
Private og virksomheder, der ønsker 
at omlægge fra individuel gas- eller 
olieopvarmning til grøn opvarmning 
(herunder individuel og kollektiv 
opvarmning baseret på vedvarende 
energiløsninger), skal understøttes.

Middelfart Kommune skal 
blive ved med at prioritere 
at handle aktivt og udbygge 
vores styrke som klimala-
boratorie og internationalt 
udstillingsvindue for grønne 
helhedsløsninger for klimatil-
pasning og –forebyggelse.

Klimakonsekvens belyst 
inden beslutninger tages
Kommunale beslutninger skal frem-
over tages på baggrund af deres 
konsekvens for udledning af drivhus-
gasser og cirkulær økonomi. 

Første skridt er at undersøge mulig-
hederne og på baggrund af un-
dersøgelsen beslutte en model for 
vurdering af beslutningers klimakon-
sekvens.

Politisk påvirkning  
(policy making)
Middelfart Kommune skal udnytte 
styrkepositionen og prøve at påvirke 
national og international klimapolitik 
gennem handlinger og forslag.

KlimaKlynger
Vi vil understøtte etablering af - og 
støtte eksisterende - erhvervsklynger 
og netværk for virksomheder med 
forretningsområder inden for fore-
byggelse af og tilpasning til klimafor-
andringer samt cirkulær økonomi.

Undervisning om klimafore-
byggelse og -tilpasning, 
innovation og teknologisk 
udvikling skal fremmes i sam-
arbejde med skoler og videns- 
og uddannelsesinstitutioner.

Grøn generation
Den nye generation skal uddannes 
til at være ”den grønne generation” 
gennem inspiration fra FN’s Ver-
densmål og ved at undervisning om 
klima og energi indgår i hele skolefor-
løbet – fra børnehaven til ungdoms-
uddannelserne.

Uddannelsesinstitutioner 
i klimaløsninger
Videns- og uddannelsesinstitutioner-
ne skal inddrages mere i klimapro-
jekter.

Folkemøde og formidling
Folkemøder, offentlige arrangemen-
ter, formidling og videndeling om den 
grønne omstilling, klimaforebyggelse 
og –tilpasning skal prioriteres og 
udvikles for at skabe opmærksom-
hed, opbakning og holde fokus på 
vigtigheden af klimaforebyggelse- og 
tilpasning. 

KLIMAFOREBYGGELSE OG TILPASNING
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Turisme 
og detailhandel
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TURISME OG DETAILHANDEL

Vision
Middelfart Kommune har mange og alsidige små og store tilbud 
indenfor turisme. Gennem gode og tætte samarbejder sikres 
udvikling af de enkelte områder – det kan være tiltrækning af større 
konferencer, og at de enkelte tilbud bliver bedre og en del af en 
større oplevelse ved større kendskab til og sammenhæng med de 
andre tilbud. 
Indenfor detailhandel fastholder vi en god detailhandelsstruktur,  
hvor der er bredt udbud af dagligvarebutikker i hele kommunen.  
For hovedbyen Middelfart fastholdes en god detailhandelsforsyning 
både med dagligvarer og øvrig detailhandel. Middelfarts størrelse og 
afstand til større handelsbyer giver gode rammer for dette.

Turismen i Middelfart Kommune skal være i fortsat fremgang, det gælder 
både erhvervsturisme og leisure turisme og det samme gælder handelslivet. 
Der skal skabes løsninger med fokus på bæredygtighed og som forener 
turisme og detailhandel, så de kan indgå som en del af en samlet oplevelse 
af Middelfart Kommune.
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FN’S VERDENSMÅL
Turisme og detailhandel er relevant i forhold til særligt 3 af FN´s 17 verdensmål: 
Verdensmål nr. 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, Verdensmål nr. 11 
om Bæredygtige byer og lokalsamfund samt Verdensmål nr. 17 om Partnerska-
ber for handling.

Turisme og detailhandel er medvirkende til, at der vækst og udvikling i hele kom-
munen. Vi har brugt verdensmålene til at skærpe vores egne mål og indsatser, 
så de er en del af vores bidrag til at nå verdensmålene.

Anstændige jobs  
og økonomisk vækst

Verdensmål nr. 8 omhandler anstæn-
dige jobs og økonomisk vækst. Det 
vedrører både bæredygtig turisme, 
som skaber arbejdspladser og fremmer 
den lokale kultur og produkter og det 
lokale handelsliv.

Bæredygtige byer 
og lokalsamfund

Verdensmål nr. 11 handler om bære-
dygtige byer og lokalsamfund.  
Det gælder blandt andet at sikre et 
bredt udbud af tjenesteydelser, herun-
der detailhandel og sikre en udvikling 
i såvel by, opland og landdistrikter. 
Kommunen spiller en vigtig rolle, fordi 
vi gennem planlægningen har mulighed 
for at sætte rammerne for byernes og 
lokalplansamfundenes udvikling.

Partnerskaber for handling

Verdensmål nr. 17 handler om partner-
skaber for handling – verdensmålene 
kan kun realiseres ved at samarbejde. 
Kommunen spiller her en vigtig rolle 
som lokalt omdrejningspunkt, partner, 
facilitator m.v. for samskabelse og op-
nåelse af synergieffekter og sammen-
hæng mellem de forskellige erhverv 
indenfor turisme, handel og det øvrige 
byliv.
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MÅL OG FOKUS
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Samarbejde

Turismen skal kobles tæt op på 
handel, event, kultur og erhverv for 
at de forskellige områder kan bidrage 
gensidigt til hinanden.

• Vi vil skabe en stærk organisering  
af erhverv, handel og turisme i   
Middelfart for at få samlet kræfter- 
ne.

 
 
 

 

Erhvervsturisme 

Der vil blive sat ekstra fokus på er-
hvervsturismeindsatsen og mulighed 
for at tiltrække store konferencer 
gennem samarbejde. Samarbejdet 
med kommunen og erhvervsturisme/
konferencestederne imellem er vigtigt 
i forhold til fortsat at udvikle pro-
dukter og markedsføring af Middel-
fart Kommune som destination for 
erhvervsturisme.

• Vi vil gennem et tæt samarbej-  
de mellem erhverv og kommune  
om produktudvikling og markeds- 
føring øge kendskabet til Middel - 
fart som lokalitet for erhvervsturis- 
me og konferencer.

 
 
 
 
 

Udvikling af 
turistattraktioner

I konkurrence med andre destinatio-
ner er der behov for en fortsat udvik-
ling og tilpasning af de tilbud, der er 
for besøgende i kommunen.

• Vi vil fastholde og på en bære-
dygtig måde udvikle de eksisterende 
attraktioner, som bidrager til øget 
turismeaktivitet.

Handelslivet

Der vil i den kommende planperiode 
blive arbejdet på at fastholde den 
nuværende detailhandelsstruktur. 
Der er i de senere år kommet en 
øget andel af cafeer og restauranter 
i bybilledet. De er med til at ændre 
detailhandlen fra en indkøbstur til 
en oplevelsestur, og det skal fortsat 
understøttes.

•  Vi vil fastholde det nuværende  
udbud ved at skabe oplevelser/ 
aktiviteter og opmærksomhed  
omkring handelslivet. 

 
  
  
 



INDSATSOMRÅDER

Vi vil skabe en stærk organi-
sering af erhverv, handel og 
turisme i Middelfart for at få 
samlet kræfterne.

Stærk organisering
Der skal sættes yderligere fokus på 
Middelfart Kommune som et attrak-
tivt spot for aktiv turisme og detail-
handel. Vi vil derfor lægge kræfter i at 
få etableret et endnu bedre og tæt-
tere samarbejde mellem kommune, 
organisationer, handelsliv, turismeer-
hvervet og øvrige erhverv.

Vi vil gennem et tæt sam-
arbejde mellem erhverv og 
kommune om produktudvik-
ling og markedsføring øge 
kendskabet til Middelfart som 
lokalitet for erhvervsturisme 
og konferencer.

Produktudvikling
De nuværende samarbejder skal 
understøttes og videreudvikles. 
VisitMiddelfart har stor succes med 

at skabe et tæt samarbejde med 
erhvervet og kommunen om pro-
duktudvikling og markedsføring. Det 
har resulteret i en stor opbakning 
til VisitMiddelfarts indsatser. Visit 
Middelfart arbejder tæt sammen med 
Destination Lillebælt, Destination Fyn 
og Legoland Billund Resort.

Markedsføring
Der er indgået et markedsførings-
samarbejde med VisitFredericia under 
navnet VisitLillebælt, hvor de to 
kommuner er gået sammen om fælles 
kampagner og markedsføring af le-
isure turisme og erhvervsturisme. 

Vi vil fastholde og på en 
bæredygtig måde udvikle de 
eksisterende attraktioner, 
som bidrager til øget turisme-
aktivitet.

Store attraktioner
Der er allerede skabt en række store 
attraktioner, der også bidrager til 

øget turismeaktivitet. 
Eksempelvis Bridgewalking og Clay, 
der i kraft af flotte besøgstal skaber 
øget aktivitet i området. 

Erfaringen fra etablering af disse 
attraktioner skal medvirke til at etab-
lere flere opmærksomhedsskabende 
attraktioner. I et tæt samarbejde med 
Middelfart Museum arbejdes der med 
etablering af Mind og Mindwalk med 
udgangspunkt i det tidligere psykia-
triske hospital i Teglgårdsparken.

Oplevelser og 
formidling af Lillebælt
Naturpark Lillebælt er et helt særligt 
fokusområde for formidling, bære-
dygtige oplevelser og aktivitetsmulig-
heder i og omkring Lillebælt. Det skal 
undersøges, om der er mulighed for 
at gøre Marsvin-turisme til et særligt 
indsatsområde ligesom Middelfart 
Marina skal synliggøres som attrak-
tivt turistspot.

Vi vil fastholde det nuværen-
de udbud ved at skabe ople-
velser/aktiviteter og opmærk-
somhed omkring handelslivet.

Detailhandel del af en oplevelse
Detailhandlen skal ikke ses som 
isoleret men være en integreret del af 
oplevelsen på lokaliteten.

Der skal fastholdes et godt og bredt 
udbud af dagligvarebutikker i hele 
kommunen, mens der for øvrig de-
tailhandel skal sikres bedst mulige 
forhold for eksisterende bymidter og 
centerområder.

TURISME OG DETAILHANDEL
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Natur 
og oplevelser
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NATUR OG OPLEVELSER

Vision
Middelfart Kommune er rig på biologisk mangfoldighed og har en stor 
variation af natur. Endnu flere borgere kender vores naturområder til  
vands og lands. Naturen og landskaberne udvikles så spændende, at  
endnu flere mennesker får øjnene op og får lyst til at bruge naturen aktivt 
til at fremme mental sundhed og trivsel. Endnu flere i alle aldre anvender 
naturen til oplevelser og fællesskaber. Der er et udbredt kendskab til og 
viden om Middelfart Kommunes natur. Benyttelse og beskyttelse er  
i balance.

Middelfart Kommune rummer unikke natur- og landskabskvaliteter, der primært er 

knyttet til kystområderne. Lillebælt-området og Røjle Klint med Kasmose Skov har 

international naturværdi, så vi har en særlig forpligtelse til at passe på dem. Der er 

fokus på at udvikle naturen, landskabet og oplevelserne og samtidig at skabe den 

nødvendige balance mellem beskyttelse og benyttelse. Naturen forandres også i takt 

med klimaforandringer, og mere nedbør og højere temperatur må forventes at påvirke 

både mennesker, dyre- og plantelivet. Middelfart Kommune er i gang med at omstille 

byerne og landområderne til at imødegå konsekvenserne af klimaændringerne. 

Ved at skabe en sammenhængende og robust natur sikres den bedst muligt mod 

konsekvenserne af klimaforandringerne samtidig med at biodiversiteten styrkes. 
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FN’S VERDENSMÅL
I forhold til natur og oplevelser er disse verdensmål særligt relevante: 

Sundhed og trivsel

Verdensmål nr. 3 handler om sund-
hed og trivsel. Natur og oplevelser i 
naturen bidrager til at fremme mental 
sundhed og trivsel. Kommunen spiller 
her en vigtig rolle i borgernes hverdag 
ved at stille naturområder til rådighed 
og derved steder for ophold og aktivi-
tet i det fri.

Livet i havet

Verdensmål nr. 14 handler om livet 
i havet. Naturpark Lillebælt arbejder 
gennem formidling og samarbejder på 
at ”Vi sammen skaber et hav af ople-
velser, som giver os lyst til at passe på 
og forbedre Lillebælt”.

I Middelfart Kommune findes 2 interna-
tionale beskyttelsesområder og en del 
beskyttet natur, som vi bestræber os 
på at udvikle og bevare til værdifulde 
kyst- og havområder i overensstem-
melse med national og international 
lovgivning.

Livet på land

Verdensmål nr. 15 handler om livet 
på land. Ved at fremme biodiversite-
ten, især i vores egne skove, bidrager 
kommunen til bevarelse, genoprettelse 
og bæredygtigt brug af økosystemer på 
land og i ferskvand. 

Middelfart Kommune arbejder med 
forskellige naturprojekter og aktiv na-
turformidling (bl.a. Naturpark Lillebælt, 
Better BirdLIFE, Staurby Skov, Ejby 
Mose, Hindsgavl Dyrhave). 

Gennem en indsatsplan og målrettet 
forvaltning bidrager Middelfart Kommu-
ne til bekæmpelse af invasive arter.

Partnerskaber for handling 

Verdensmål nr. 17 handler om part-
nerskaber for handling. Igennem de 
mange partnerskabs- og samarbejds-
projekter ex. Naturpark Lillebælt, Mid-
delfart Marina, Staurby Skov og Better 
Bird LIFE fremmer Middelfart Kommune 
målet om effektive offentlige partner-
skaber, offentligt-private partnerskaber 
og private partnerskaber.  

Kommunen spiller her en vigtig rolle 
som lokalt omdrejningspunkt, partner, 
inspirationskilde og koordinator for 
foreninger, borgere, virksomheder m.v.
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MÅL OG FOKUS
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Turbo på natur

Vi har fokus på bevaring af natur-
værdierne og biodiversiteten. Vi skal 
forbedre eksisterende natur og skabe 
ny natur, så naturen kommer til at 
hænge bedre sammen og bliver mere 
stabil.

• Vi vil fortsat være kendt som en   
kommune med gode naturvær-  
dier, som ligger markant over  
gennemsnittet for danske  
kommuner generelt.

 
  
 
 

Ud i naturen gennem flere 
faciliteter, bedre tilgænge-
lighed og formidling 

Vi har fokus på at alle skal have gode 
muligheder for at opleve naturen og 
være aktive i naturen. Naturen skal 
være tæt på og let at komme ud i. 
Både til lands og til vands, i bynær 
natur, der er let at komme til, og 
større naturområder til store oplevel-
ser.

• Vi vil fortsat sikre en rig og varieret  
natur som grundlag for gode  
oplevelser.

  
 

Vand

Vi har fokus på at sikre rent vand på 
land og til havs samt forberede os til 
klimaændringerne.

• Vi vil fortsat sikre en ansvarsbevist  
omgang med og på vandet. 

Sektorplaner 
 
Vi har fokus på ambitiøse sektor-
planer, der omsætter de politiske 
målsætninger.

• Vi vil fortsat arbejde på et højt  
fagligt og grønt niveau.

 
 

Bedre løsninger  
gennem samarbejde

Vi har fokus på samarbejdsprojekter 
gennem den tætte lokale dialog i 
nærområderne- en dialog, der sikrer 
ejerskab.

•  Vi vil fortsat inddrage borgere  
og foreninger i naturprojekter og 
i udvikling af støttefaciliteter for  
oplevelser i naturen. 

 
 
 
 



INDSATSOMRÅDER

Vi vil fortsat være kendt som 
en kommune med gode natur-
værdier, som ligger markant 
over gennemsnittet for dan-
ske kommuner generelt.

Biodiversitet
Der skal mere turbo på arbejdet med 
natur i den grønne vækstkommune. 
Vi skal tænke mere i vild natur for 
naturens egen skyld. Udover grøn-
ne indsatser for at øge kvaliteten i 
bosætning og turisme, skal der også 
være plads til den mindre tæmmede 
natur og naturprojekter, der øger bio-
diversitet og urørte naturområder. 

Vi skal tage udgangspunkt i eksiste-
rende natur, og bevare, formidle, for-
bedre og udvide den. Det er oplagt 
at skabe nye naturmuligheder til brug 
i nærmiljøet. Natur- og klimaindsat-
ser skal tænkes sammen, for at give 
helheder og øget synergi. 

Som konkrete indsatsområder kan 
nævnes:
• Arbejde med en biodiversitetsstra- 

tegi, der skal sætte ambitionsni-  
veauet for flere naturprojekter.

 
 
• Forbedring af betingelserne for   

kystfuglene (Better BirdLIFE) 
• Naturpark Lillebælt
• Kommunens skove; Staurby Skov  

og Hindgavl halvøen 
• Udbrede bestanden af Springfrø i  

kommunen 
• Bekæmpelse af invasive arter

Vi vil fortsat sikre en rig og 
varieret natur som grundlag 
for gode oplevelser.

Ud i naturen
Der er allerede rigtig mange der 
bruger naturen – både til oplevelser, 
til et aktivt udeliv og kulturoplevelser.  
Vi ønsker at endnu flere i fremtiden 
kommer til at opleve den glæde det 
er at opleve naturen og være aktive 
i naturen. En sidegevinst er en sund 
livsstil. 

En forudsætning for dette er kend-
skab til områderne, gode faciliteter 
og tilgængelighed. Derfor skal der 
formidles om de mange skønne 
naturområder. Samtidig skal de 
eksisterende faciliteter udbygges og 
tilgængeligheden sikres.
Ved at formidle en dybere forståel-
se for og grundlæggende viden om 
naturens betydning skabes mere for-
ståelse for naturen. Øget viden kan 
bidrage til at sikre balance mellem 

beskyttelse og benyttelse.
Når der etableres faciliteter ved den 
mindre sårbare natur, kan vi styre 
brugen af naturen og derved skåne 
de mere følsomme områder. Det er 
tilgængeligheden og faciliteterne, der 
styrer, hvor folk tager hen.

Som konkrete indsatser kan nævnes:
• Realisere indsatser i stiplanen
• Igangsætte handlinger i Natur-  

parkplan for Naturpark Lillebælt   
ex. Naturrum ved Røjle Klint

 
 
• Fremme realiseringen af et sam-  

menhængende kyststisystem og  
Banestien

 
 
• Realisere sektorplan for Middelfart  

Marina fx. nye rekreative områder  
til leg og ophold hele året

 
 
• Formidling af eksisterende og nye  

naturområder 
• Flere og bedre faciliteter fx.  

etableres ”Blå Støttepunkter”  
langs kommunens kyst-strækning

 
  
 

NATUR OG OPLEVELSER
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Vi vil fortsat sikre en ansvars-
bevist omgang med og på 
vandet.

Fremtidssikring
Vand spiller en naturlig rolle for Mid-
delfart Kommune, som er omgivet af 
Lillebælt. Som oplevelsesområde for 
mange vandaktiviteter, transportvej 
og levested for mange dyr og planter 
er Lillebælt en ressource, der skal 
beskyttes.

Vi skal i særlig grad fremtidssikre rent 
drikke- og badevand til borgerne. Vi 
skal forebygge oversvømmelser som 
følge af klimaforandringer og samti-
dig fremme de rekreative muligheder 
i forbindelse med nye vådområder. 
Kommunale arealer drives fremover 
sprøjtefrit.

Som konkrete indsatser kan nævnes:
• Vi er i gang med at undersøge  

 mulighederne for at etablere nye  
kvælstofvådområder i kommunen.  
Et kvælstofvådområde har til for- 

 
mål at fjerne kvælstof fra det 
vand, som ender i de danske fjor-
de og kystvande, hvor det udgør  
et stort problem. 

 
   
 
 
 
 
 
 

• Realisering af Naturparkplanen   
mht. faciliteter langs kysten, fx   
badebroer og isætningssteder

 
 
• Etablering af stenrev i forbindelse  

med LIFE-projektet 
• Vandløbs- og fiskepleje gennem   

Havørred Fyn 
• Vi gennemgår sårbare arealer og 

 vurderer, om der er risiko for for- 
urening af drikkevand – og påby- 
der eventuelt sprøjtefrie zoner.

 
 
 

Vi vil fortsat arbejde på et 
højt fagligt og grønt niveau.

Omsætning af 
politiske målsætninger
Vi skal sikre at vores ambitiøse 
målsætninger udtrykkes i nye planer  
- herunder vand- og naturplaner, 
kommuneplan, lokalplaner, indsats-
plan for grundvandsbeskyttelse samt 
vandløbsregulativer. Der skal altid 
være plads til grønne naturarealer, 
når vi arbejder med lokalplaner. Det 
kan ske i form af f.eks. grønne kiler, 
stiforbindelser og vandelementer i 
bybilledet, der samtidig øger biodi-
versiteten. 

Når indsatsen for klimatilpasning i 
byerne og på landet kobles med en 
samtidig forøgelse af naturandelen, 
øges levesteder for dyr og planter 
samt attraktiviteten for mennesker-
ne.

Vi vil fortsat inddrage borgere 
og foreninger i naturprojekter 
og i udvikling af støttefacilite-
ter for oplevelser i naturen. 

Dialog
Vores nuværende samarbejdskultur 
omkring natur- og miljøprojekter er 
stærk og under forandring. Fra pri-
mært at drive og inddrage borgerne 
i kommunale projekter, flytter fokus 
til i højere grad at understøtte og 
facilitere projekter, som udspringer af 
engagement hos borgere, foreninger, 
skoler og andre. 

Byrådet har nedsat et særligt rådgi-
vende udvalg - Naturudvalget - som 
har fokus på natur og adgangen 
hertil. Herunder rekreative stier, 
Naturpark Lillebælt samt at sikre gen-
nemførelse af indsatserne omkring 

Middelfart Marina, Staurby Skov og 
tilsvarende projekter i tæt dialog med 
interessenterne. Naturudvalget skal 
sikre bedst mulig borgerinddragelse i 
udarbejdelsen af planer og projekter 
vedr. adgang til naturen. 

NATUR OG OPLEVELSER
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Planloven og arealer

Planstrategi og nye krav/
muligheder i planloven
De nye krav/muligheder i planloven vil blive vurderet i 
forbindelse med kommuneplanrevisionen og det forven-
tes at det vil medføre ændringer i kommuneplanen jf. 
nedenfor. 

Omdannelseslandsbyer
Planloven giver mulighed for udpegning af 2 omdannel-
seslandsbyer i hver kommuneplanperiode. Udpegning 
af en omdannelseslandsby skal ske med udgangspunkt 
i en række kriterier, herunder at landsbyen skal være i 
befolkningstilbagegang og landsbyafgrænsningen skal 
udgøre en hensigtsmæssig afrunding.
Der udpeges ikke omdannelseslandsbyer i planstrategi-
en, da de samme muligheder allerede vurderes at være 
tilgængelige via udarbejdelse af landzonelokalplaner.

Strategisk planlægning for landsbyer
Med vedtagelsen af den ny planlov, stilles der krav om 
strategisk planlægning for landsbyer. Det betyder, at 
Middelfart Kommune i den kommende kommuneplan 
skal fastsætte retningslinjer for udviklingen af landsbyer 
med ca. 200-1000 indbyggere. Den strategiske lands-
byplanlægning skal ske på baggrund af hhv. konkrete 
vurderinger eller mere generelle analyser og der er 
således en stor metodefrihed i udmøntningen af den 
enkelte, strategiske landsbyplan; I Middelfart kommune 
vil kun få landsbyer være indenfor udpegningskriterier-
ne.

I Middelfart Kommune arbejdes der konkret med bære-
dygtige landsbyudviklingsplaner for alle lokalområder 
i kommunen. Planerne kan bl.a. omfatte tiltag vedr. 
arealplanlægning, infrastruktur, kommunal service og 
samlingssteder og vil danne grundlag for planlovens 
krav om strategisk planlægning for landsbyer. 

Udviklingsområder
Med moderniseringen af planloven blev der åbnet mu-
lighed for at kommunen kan udpege udviklingsområder 
inden for kystnærhedszonen, hvor kommunen får større 
adgang til at planlægge for udvikling af byer og lands-
byer. 

I Middelfart Kommune ønskes udpeget udviklingsområ-
der ved henholdsvis Skrillinge Strand og Gamborg. 
Læs mere om de to udviklingsområder i det efterfølgen-
de afsnit i ”Arealer i kommuneplanen” under ”Udvik-
lingsområder”.

Produktionsområder
I den kommende kommuneplan kan det afklares og evt. 
afgrænses, hvilke erhvervsområder der fremover helt 
eller delvist skal forbeholdes produktionsvirksomheder. 
Udpegningen vil afkaste en 500 meter konsekvenszone, 
som skal sikre fortsatte lokaliseringsmuligheder for nye 
virksomheder og anlæg, som af miljøhensyn ikke kan 
integreres i den øvrige by.

Transformationsområde
I transformationsområder er der mulighed for at opføre 
boliger beliggende i første række mod en produktions-
virksomhed, selvom støjen er op til 5 db højere end 
grænseværdierne. 
Anvendelsen for området vest for erhvervshavnen i Mid-
delfart (Kulgrunden) ønskes ændret således der bliver 
mulighed for boliger inden for området. 
Hvis udpegning af området til transformationsområde 
er nødvendig for etablering af boliger, vil det i givet fald 
ske i en særskilt planproces.

Erosion og oversvømmelse
I den kommende kommuneplan skal der redegøres for 
arealer, som er risiko for erosion eller oversvømmelse. 
Der skal en kortlægning af potentielle arealer, hvorved 
der sikres en hen-sigtsmæssig udpegning af nye byud-
viklingsområder og sikring af eksisterende byområder, 
som er beliggende indenfor områder, som er i risiko for 
erosion og/eller oversvømmelse. 
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Arealer i 
Kommuneplanen
Arealudlæg
Middelfart Kommune har haft en positiv befolkningstil-
vækst de seneste år og i den kommende 12 års periode 
forventes en befolkningstilvækst på 5,3% svarende til 
171 personer årligt. Alene i år er der allerede sket en 
tilvækst på 150 pr. 1. april 2019. Boligbyggeriet forven-
tes i samme 12 års periode at ligge på gennemsnitligt 
123 ny-tilflyttede boliger om året.

Forud for den kommende kommuneplanlægning gen-
nemgås derfor alle eksisterende arealudlæg og nye 
områder udpeges for at sikre en fortsat balanceret og 
hensigtsmæssig udvikling af hele kommunen og de 
enkelte bysamfund. Der vil i særlig grad blive kigget på 
områderne nævnt nedenfor, men Der vil fortsat kunne 
ske mindre justeringer af andre områder. Der arealud-
lægges indenfor boligformål, erhvervsformål og som-
merhusformål.

Boligformål
Der arbejdes med at udpege nye boligområder primært i 
Middelfart, Strib og Gelsted. 

- Middelfart
Middelfart er kommunens hovedby og det er derfor 
vigtigt, at sikre arealer til byudvikling i tilknytning 
hertil. Byens beliggenhed ved bælt, skov og overordnet 
infrastruktur er helt unik, men er samtidig med til at 
begrænse byens byudviklingsmuligheder væsentligt. 

Mod vest afgrænses byen af Hindsgavlhalvøen, og på 
grund af de store kulturhistoriske og landskabs- og  
naturmæssige interesser i området ønskes arealet 
friholdt for yderligere byudvikling. Mod nord og syd er 
byen afgrænset af Lillebælt og mod nord ligeledes af 
den fynske motorvej. Der er således kun mulighed for 
udvikling af byen mod øst. Arealerne nærmest motorve-
jen er udlagt til erhverv, mens boligområder er placeret 
syd herfor.  Det er et vigtigt princip ved inddragelse af 
nye arealer til boligudbygning, at udbygningen sker 
indefra og ud for at sikre sammenhæng og nærhed til 
byens forskellige funktioner og aktiviteter. Derudover er 
det af stor betydning, at bevare en åben landskabskile 
mellem Middelfart by og den nærliggende bymønsterby 
Kauslunde samt landsbyen Svenstrup.

Det vurderes på den baggrund, at den naturlige vækst-
retning for boligudbygningen i Middelfart er øst for det 
kommuneplanlagte boligområde ved Skrillingegården 
(B.03.20), umiddelbart nord for Østre Hougvej og syd 
for jernbanen. 

- Strib
Der er et løbende behov for nye boligområder i Strib. 
Ved indgangen til 2019 er der næsten ingen bygge-
modnede byggemuligheder, hvorfor der er behov for 
at kigge på, om der er behov for yderligere udlæg i 
kommuneplanen. 

Stribs naturskønne beliggenhed begrænser udviklings-
mulighederne. I den kommende proces vil muligheden 
for arealudlæg øst for Brændeskovvej blive undersøgt. 
Der vil blive afsøgt mulighed for nye arealudlæg fra Røj-
lemosevej i nord langs Brændeskovvej over Billeshavevej 
ned til Abelonelundvej i Syd. 

Der er i kommuneplan 2017 udpeget en forbindelsesvej 
mellem Røjlevej over Abelonelundvej til Billeshavevej, 
som vil kunne understøtte eventuel boligudvikling i den 
østlige del af Strib. Derudover overvejes arealudlæg syd 
for Abelonelundvej med adgang fra Abelonelundvej.
Nyudpegninger af arealudlæg i Strib sker på baggrund 
af planmæssige arealbehov, som byudviklingen for Strib 
de seneste år kan begrunde. Der er pt. forår 2019 kun 
to kommuneplanlagte områder, som kan byudvikles, 
alle øvrige områder er færdigudbygget. Udpegningen i 
kommuneplanen vil være enkelte af de nævnte områder 
eller hvis alle områder udpeges afstemt efter arealbeho-
vet for byudvikling af Strib.
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- Gelsted
Der er igangsat boligbyggeri på Tåruplundvej, men de 
øvrige nuværende arealudlæg har ikke haft den store 
opmærksomhed. Der vil i den kommende proces blive 
kigget på om de nuværende arealudlæg skal bibeholdes, 
reduceres eller der skal ske nyudlæg. Konkret overvejes 
muligheden for udlæg af et mindre område nord for 
Møllevej og eventuel tilsvarende reduktion af areal-
udlægget syd for Møllevej, udlæg af mindre areal ved 
Grønnegade, samt udtage det uudnyttede boligområde 
vest for Gelstedvej v/skolen – B.08.01.

- Harndrup
Det vurderes for Harndrup at være udlagt forholdsvis 
store arealer til byudvikling. Der vil i planprocessen 
vurderet om der skal ske en reduktion af det samlede 
arealudlæg. Der vurderes at udtage det uudnyttede 
boligområde syd for Rugårdsvej/vest for kirken - ramme-
område B.09.06

Erhvervsformål
Der ønskes inddraget følgende nye arealer til erhvervs-
formål for at sikre fortsat gode rammebetingelser for 
erhverv. 

- Middelfart
Areal nord for Hovedvejen ved motorvejsafkørsel Mid-
delfart Ø. Området er i dag i kommuneplanen udlagt 
som perspektivareal, beliggende syd for de kommune-
planlagte erhvervsområder E.03.20 og E.03.21.
Arealet er på ca. 36 ha. 

- Gelsted
Der ønskes udlagt et areal ved Carl Hansen & søn v/
Hylkedamvej, som kan sikre virksomhedens fortsatte 
udvikling.
Der ønskes udlagt et areal øst for den eksisterende 
erhvervsvirksomhed langs Hylkedamvej i størrelsesorde-
nen 7 ha.
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- Baggrund
Middelfart Kommune er en kystkommune og cirka 2/3 af 
kommunens arealer ligger inden for kystnærhedszonen 
med deraf følgende begrænsninger. 

Et varieret og attraktivt udbud af bosætningsmulighe-
der er en væsentlig forudsætning for at kunne vedblive 
med at øge befolkningstallet. Udviklingsområderne der 
ønskes udpeget er ikke store arealmæssigt og kan der-
med ikke rumme den store boligudbygning, men de vil 
være afgørende for at kunne tilbyde et varieret udbud 
af byggemuligheder med en vis attraktivitet i forhold til 
det, der efterspørges.

Der har i forbindelse med forrige kommuneplanlægning 
været interesse for udlæg af nye arealer i Gamborg og 
Skrillinge Strand til boligformål. Der vil i den kommen-
de proces blive kigget på mulighederne for at udlægge 
byggemuligheder. I Gamborg skal udlæggene afstemmes 
i omfang og antal med Gamborgs størrelse, ligesom der 
vil blive set på udlæg ved Skrillinge Strand.

- Skrillinge Strand
Området, der er del af en mindre landbrugsejendom, 
ligger i tilknytning til Middelfart by i den sydøstlige del 
af byen. Mod syd grænser området op til Golfklubben 
Lillebælts baner, mod nord en ældre parcelhusbebyg-
gelse fra slut 60’erne og start 70’erne, mod øst bydelen 
Ø-kvarteret og mod vest bygningerne på landbrugsejen-
dommen. Området er ca. 1,2 ha. stort og ligger - udover 
at det er omkranset af bebyggelse på de 3 sider - lavt i 
terrænet mod den 4. side og tæt omkranset af træer og 
hegn.

Der ønskes mulighed for at bebygge området med 
åbenlav bebyggelse i overensstemmelse med naboom-
råderne. Der vil ca. kunne placeres 10 – 14 boliger.

Det vurderes, at bebyggelse af området ikke vil have 
nogen nævneværdig indflydelse på kystlandskabet i 
og med at den nye bebyggelse placeres lavt i terrænet 
bagved eksisterende bebyggelse og tæt bevoksning og 
op mod det eksisterende og forholdsvis store parcelhus-
område – Økvarteret.

Udviklingsområdet ved Skrillinge Strand er markeret med rødt.

Udviklingsområdet vil ikke kunne ses fra nord generelt.

PLANLOVEN OG AREALER
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- Naturinteresser
Udviklingsområdet ved Skrillinge Strand er ikke omfattet 
af udpegninger inden for Grønt Danmarks kort. 

Grønt Danmarkskort

- Landskabsanalyse for hele Skrillinge Strandområdet
Området er som det øvrige Fyn et morænelandskab der 
grænser op til Lillebælt.
Jordbunden er moræneler og terrænformen er jævnt 
stigende /faldende. Der er en smal strand og mod syd 
med nedbrydningskyst. Der er enkelte vandhuller.
Bevoksningen domineres af enkelte levende hegn og 
småplantninger på golfbanen. Der er enkelte alléer til 
de tilbageværende gårdbygninger og langs den sydlige 
del af stranden er der gamle havebeplantninger. 

Mod Byfronten er der mange bøgehække og som derfor 
også spreder sig ned mod Lillebælt i midten af area-
let. Dyrkningsformen er haver, område til fiskenet og 
golfplæner og -græsarealer. Det mindre sommerhusom-
råde mod kysten samt bygningstomterne til de gamle 
gårde danner en harmonisk kulturhistorisk helhed. Det 
omgivende golflandskab dominerer området men åbner 
samtidig i den nordlige del for udsigter over kystland-
skabet.

Golfbanen, by og sommerhusbebyggelse skaber den 
rumlige kvalitet i selve området og det bagvedliggende 
bælt giver spændende og varierede vandkig. Sommer-
husområdet har sin egen kvalitet oppe på skrænterne 

ned til Lillebælt. Stien langs kysten giver mulighed for 
alsidige naturoplevelser og langs kysten færdes man 
relativt ugenert.

Området afgrænses af Byfronten, Lillebælt og Golfba-
nens udstrækning som for nuværende er sammenfal-
dende med byens udstrækning mod syd.

Nøglekarakteristika er oplevelsen af et åbent golfland-
skab med udsigter over Lillebælt. Nøglefunktioner er de 
mange beplantninger der er med til at skjule bebyggel-
ser og er med til at forstærke og fastholde natur- og 
landskabsoplevelserne når man færdes langs kysten og 
ned gennem området. Området er meget robust. 

PLANLOVEN OG AREALER
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- Gamborg
Gamborg er en mindre landsby, der ligger godt 3 km 
udenfor Middelfart.  

Der har i forbindelse med forrige kommuneplanlægning 
været interesse for udlæg af 3 nye arealer i Gamborg 
til boligformål, hvor et af områderne (område 2)  i 
forbindelse med den endelige vedtagelse af strategien 
er udgået på baggrund af indkomne høringssvar. De 
medtagne områder er et mindre område, område 3, vest 
for Gamborgvej til ca. 3 parcelhuse og et område nord 
for Østerbyvej, område 1, til ca. 7 huse.  

Der er godt 50 husstande i Gamborg i dag. Med udlæg 
af de 2 udviklingsområder åbnes der mulighed for en 
forøgelse med ca. 10 boliger.

Udviklingsområdet ved Gamborg er markeret med rødt.

 

- Udviklingsområde 1
Udviklingsområde 1 langs Østerbyvej, ligger i en hulud-
fyldning og bag eksisterende huse i forhold til kysten.

Det vurderes, at bebyggelse af området ikke vil have 
nogen nævneværdig indflydelse på kystlandskabet i og 
med at den nye bebyggelse placeres ”inde i byen” og 
bag eksisterende husrække og haver således at bebyg-
gelsen ikke vil kunne ses fra og i sammenhæng med det 
værdifulde kystlandskab og naturområder.

De 3 udviklingsområder set fra kystvejen mod Føns
 - markeret med grønt

Udviklingsområde 1 set fra Østerbyvej

PLANLOVEN OG AREALER
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- Udviklingsområde 3
Udviklingsområde 3 vest for Gamborgvej ligger ved 
hovedindkørslen til Gamborg. Der ligger en enkelt bolig 
inden selve Gamborg og derfor vil der i det lille mellem-
rum kunne indplaceres ca. 3 parcelhuse.

Det vurderes, at bebyggelse af området ikke vil have 
nogen indflydelse på kystlandskabet i og med at den 
nye bebyggelse placeres bag ved byen således at be-
byggelsen ikke vil kunne ses fra og i sammenhæng med 
kystlandskab og naturområder.

- Naturinteresser
De 2 udviklingsområder omkring Gamborg er ikke om-
fattet af udpegninger inden for Grønt Danmarks kort, 
men ligger op til Natura 2000

Udviklingsområde 3 set fra indkørslen til Gambord fra nord Grønt Danmarkskort
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- Landskabsanalyse for hele Gamborg 
med nærmeste omgivelser
Området er som det øvrige Fyn et morænelandskab der 
grænser op til Lillebælt.
Jordbunden er moræneler og terrænformen er jævnt 
stigende /faldende. Der er en smal strand og mod syd 
med nedbrydningskyst. Der er en stor inddæmmet sø.
Bevoksningen domineres af enkelte levende hegn og 
byens beplantning samt kirkegårdens beplantning oppe 
på plateauet. Mens flere små bevoksninger, krat og 
naturarealer dominerer mod syd. På fladen rundt om 
byen ligger der store dyrkede landbrugsflader mens det 
sydlige område er naturpræget og halvkultur.

Selve Gamborg ligger nede i en lille lavning i landskabet 
og samtidig oppe på og ud til randen af bakken ned 
mod fjorden. Kirken ligger højere placeret og det er en 
meget homogen landsby med stor tidsdybde.

Højspændingstrachéet fra Jylland der kommer op ad jor-
den lige øst for Gamborg og  udgør et markant teknisk 
anlæg på landbrugsfladen mod nord.

Kirken og landsbyen med stor tidsdybede udgør en har-
monisk helhed og står meget intakt med de omgivende 
lavere beliggende huse og omgivende træer.  

Kirken med omgivelser skaber et landskabspejlemærke 
da den kan ses viden om. Fra Fjorden opleves landsbyen 
oppe på og bagved bakkekanten som harmonisk og na-
turlig. Nede ved fjorden oplever man først og fremmest 
det store inddæmmede naturområder som et roligt og 
harmonisk naturrum hvor den lille lystbådehavn heller 
ikke fylder meget i landskabsrummet.

Det er på en gang et meget varieret område dels med 
landbrugsarealerne og dels med et stort naturindhold 
og vekslende udsigter mellem land fjord og hav.

Det er vigtigt at bevare den gamle inddæmning og 
sikre at den gamle vejklyngeby udvikler sig oppe på og 
bagved bakkerand omkring eksisterende veje og at en 
udbygning sker i respekt for de eksisterende værdier.

Landskabsinteresser
Generelt er landskabsinteresserne i Middelfart Kommu-
ne klassificeret med en bred pensel og i forbindelse med 
kommende kommuneplanlægning vil Middelfart Kommu-
ne foretage en redigering af eksisterende udpegninger 
for områderne umiddelbart syd for Middelfart således at 
de bliver mere retvisende.

Omkring Skrillingeområdet går landskabsudpegningen i 
dag indeover en del af det sydlige Middelfart og det 
fordrer i sig selv, at kortet tilrettes så landskabsudpeg-
ningen kommer til at følge byfronten. 

Ved Gamborg og syd for Gamborg er det også nød-
vendigt at justere afgrænsningen så delen oppe på 
morænefladen justeres i forhold højspændingstraché og 
landsbyafgrænsning, mens landskabet længere mod syd 
omkring den nye store indsø inddrages.

Sommerhusformål - Båring Ege
Der ønskes udlagt et areal til sommerhusformål ved 
Båring Ege på hjørnet af Ravnskovgyden og Sommer-
landsvej. 

Området skal udlægges efter de samme principper som 
Båring Ege, hvorfor der forventes ca. 10 sommerhuse på 
et areal, som er ca. 2,5 ha.

PLANLOVEN OG AREALER
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- Landskabskarakteranalyse
Båring Ege er et sommerhusområde, der ligger ud til 
Kattegat 2 km nord for Båring og ca. 9 km øst for Mid-
delfart. 

Udviklingsområdet langs Ravnskovgyden bag tæt leven-
de hegn ligger i en huludfyldning og bag eksisterende 
huse i forhold til kysten.

Det vurderes, at bebyggelse af området ikke vil have 
nogen nævneværdig indflydelse på kystlandskabet i 
og med, at den nye lave bebyggelse placeres ”inde i 
sommerhusområdet” og bag eksisterende husrække og 
haver, således at bebyggelsen ikke vil kunne ses fra og 
i sammenhæng med det værdifulde kystlandskab og 
naturområder.

Udviklingsområdet ved Båring Ege  er markeret med rødt

- Landskabsanalyse for hele Båring Ege 
med nærmeste omgivelser
Området er præget af randmorænen som falder ned 
mod bugten ved Båring Ege som grænser op til Kattegat 
med stejle begroede skrænter. Jordbunden er moræneler 
og terrænet stiger mod Båring som ligger nogle kilome-
ter oppe på toppen af randmorænen højt over som-
merhusområdet. Stranden er finsandet og med sine 20 
meter, relativ bred.

Området er præget af eksklusive sommerhuse op til 
skov mod vest og  ligger mellem hegn og spredte træ-
beplantninger der tilsammen giver et indtryk af en åben 
og harmonisk skovsommerhusbebyggelse. Omgivet af 
skov mod vest og naturarealer mod stranden mod nord. 
Der ligger landbrugsarealer mod sydøst med markante 

levende hegn, men ellers er området et småskala land-
skab med mindre markparceller præget af mange træer
og småplantninger.

Udviklingsområder set ude fra Ravnskovgyden  -  markeret med 
grønt

Området der er meget naturpræget med små slyngede 
veje og er navngivet efter den gamle gård Vedelshave-
gård, der ligger øst for sommerhusmatriklen.

Det er på en gang et meget varieret område dels med 
landbrugsarealerne og dels med et stort naturindhold 
og vekslende udsigter mellem land, fjord og hav.

Det er vigtigt at bevare dette præg og sikre at en udbyg-
ning sker i respekt for de eksisterende værdier.

- Landsplandirektiv
Arealudlæg til sommerhusformål ved Båring Ege samt 
arealudlæg til udviklingsområder ved Skrillinge Strand og 
Gamborg kræver, at de enkelte områder medtages i et 
landsplandirektiv. 

Udarbejdelse af landsplandirektiv til sommerhusformål 
og udviklingsområder kræver særskilt godkendelse fra 
Erhvervsstyrelsen. Middelfart Kommune vil ansøge om 
Erhvervsstyrelsens godkendelse i forbindelse med kom-
muneplanprocessen.
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REVISIONSBESLUTNING

Revisionsbeslutning

Middelfart Kommune har besluttet at lave en delvis 
revision af kommuneplanen. Det indebærer, at Plan- 
og bæredygtighedsstrategien sætter retning og udgør 
rammen for efterfølgende ændringer i kommuneplanen 
inden for de temaer, der beskrives i strategien. 

Konkret følges Plan- og bæredygtighedsstrategi 2019 op 
af Kommuneplan 2021. Heri indarbejdes Plan- og bære-
dygtighedsstrategiens visioner, mål/fokus og indsatsom-
råder i relation til fysisk planlægning, og dermed bliver 
Kommuneplan 2017 konsekvensrettet med udgangs-
punkt i Plan- og bæredygtighedsstrategiens indsatsom-
råder indenfor de 4 temaer:

1. Bæredygtig byudvikling
2. Klimaforebyggelse og -tilpasning
3. Turisme og detailhandel
4. Natur og oplevelser

Vi vil forud for den kommende kommuneplanlægning 
desuden gennemgå alle eksisterende arealudlæg og 
udpege nye områder for at sikre en fortsat balanceret 
og hensigtsmæssig udvikling af hele kommunen og de 
enkelte bysamfund.

Der vil i særlig grad blive kigget på de områder/arealud-
læg, der er nævnt i det forudgående afsnit om ’Arealer 
i kommuneplanen’, og der vil fortsat kunne ske mindre 
justeringer i andre områder.

Kommuneplanen revideres ligeledes med afsæt i de af 
Planlovens muligheder, der fremgår af det forudgående 
afsnit ’Planstrategi og nye krav/muligheder i planloven’.
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Indledning
Middelfart Kommune er
inde i en positiv udvikling.
Vi ligger centralt placeret i Trekantområdet. Vi har 
attraktive bosætningsbyer, lange kyststrækninger og 
smukke landskaber. Og med vores velfungerende 
infrastruktur er der let adgang til op mod 400.000 
arbejdspladser. Sammen med de stærke lokalsamfund i 
Middelfart Kommune giver det os et godt grundlag for 
at sikre fremtidens bæredygtige vækst og udvikling.

Byrådets vision for Middelfart Kommune - ”Broerne 
begynder her” - er retningsgivende for arbejdet, som 
f.eks. udmøntes her i Plan- og bæredygtighedsstrategi-
en. Den beskriver, hvordan Middelfart Kommune skal se 
ud i fremtiden: Som et godt sted at bo og leve, Dan-
marks grønne vækstkommune og med fokus på konkre-
te resultater.

Vi har gennem mange år vist, at vi kan få vækst, bære-
dygtighed, byudvikling og klimaprojekter til at følges ad. 
For eksempel med KlimaByen og det nye rådhus med 
bycenter omkring Nytorv i Middelfart.

Udviklingen af kommunen sker ikke kun fra byrådssalen, 
men i høj grad gennem aktivt samspil og dialog med 
borgerne og interessenter. Vi skaber resultater gennem 
forskellige partnerskaber og i fællesskab. 

Derfor er det politiske lederskab centralt. Både i forhold 
til at styrke det lokale demokrati og ved at finde løsnin-
ger på væsentlige samfundsproblemer. Men i høj grad 
også i arbejdet med borgernes velfærd – sammen med 
borgerne. Disse områder skal håndteres i tæt samar-
bejde mellem politikere, borgere, ansatte og aktører i 
lokalsamfundene.

Middelfart Kommune - tal og fakta
Der er 38.400 indbyggere i Middelfart Kommune. Det er 2,2 
pct. flere end i 2013, hvilket skyldes både positiv nettotilflyt-
ning fra andre kommuner i Danmark og indvandring fra 
andre lande.

Der er 17.300 arbejdspladser i Middelfart Kommune. Det 
er 91 arbejdspladser pr. 100 indbygger i den erhvervsaktive 
alder (25-64 år). Fra centrum i Middelfart by kan der nås 
414.900 arbejdspladser inden for en times kørsel.

I Middelfart Kommune er der også stor pendlingsaktivitet. 
Mere end 46 pct. af de beskæftigede borgere pendler til ar-
bejde i andre kommuner. Det er en stigning på 11 pct. i pe-
rioden 2011-2016. Dog er der sket en endnu større stigning 
på 23 pct. i indpendlingen i samme periode. Flere end 7.400 
personer fra andre kommuner pendler nu til arbejdspladser 
i Middelfart Kommune, særligt fra Odense, Fredericia og 
Assens Kommuner.

Kommunen har også en høj andel af indbyggere mellem 25 
og 64 år, der har en erhvervskompetencegivende uddannel-
se, ligesom andelen af unge, der hverken er i arbejde eller 
under uddannelse, er lav.

Huspriserne i Middelfart by er blandt de højeste i Syddan-
mark, men disse er faldet fra 2015-2018 i modsætning til 
størstedelen af de syddanske kommuner.

(Kilde: Region Syddanmark, Kontur 2018)
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Hvad forventer vi?
Middelfart Kommune er en kommune præget af befolk-
ningstilvækst. I den eksisterende befolkningsprognose 
er forventningen, at vi stiger fra 38.400 indbyggere til 
mere end 40.000 indbyggere i 2030.

Ifølge prognosen vil vi få en stigning i antallet af børn 
mellem 0-6 år, unge erhvervsaktive mellem 26-42 år og 
ældre over 60 år. Antallet af borgere der er 60+ stiger 
med mere end 1.500 indbyggere fra en andel på 29,2 
% i 2018 til 34,3 % i 2030. Blandt de erhvervsaktive vil 
der komme en stigning i andelen af unge erhvervsaktive 
(26-42 år), men stigningen bliver mere end modsvaret 
af faldet hos de ældre erhvervsaktive (43-59 år).  
Hos børnene vil de yngste børns andel stige, mens an-
delen blandt de skolesøgende børn forventes at falde. 

Udviklingen er ikke ens i hele kommunen. I Middelfart 
Kommune forventer vi en procentvis stigning i indbyg-
gertallet i den kommende 12-års periode på 5,2 %.  
Den største procentvise stigning findes i de skoledi-
strikter, hvor der er planlagt mest boligudbygning i 
perioden. Det drejer sig om skoledistrikterne Hyllehøj 
og Østre. De største fald findes i Fjeldsted Harndrup og 
Gelsted.

De samlede tal i procentvis udvikling – jf. befolknings-
prognosen – fremgår af figuren til højre. Befolkningen fordelt på aldersgrupper Procentvis udvikling i befolkning fra 2018 – 2030



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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1. Bæredygtig byudvikling

Vores styrker  
og udfordringer
I Middelfart Kommune skal byudviklingen være bære-
dygtig. Senest er der i Kommuneplan 2017 formuleret 
et mål om, at udvikling af byer, boliger og byggeri skal 
fremmes gennem klimatilpasset, bæredygtig og ressource-
besparende, helhedsorienteret planlægning, med vægt på 
planlægningsprincipperne Identitet, Sundhed samt Klima og 
miljø.

Der er tidligere arbejdet aktivt med udviklingsplaner i de 
forskellige lokalsamfund, hvor mange af lokalområderne 
uden for Middelfart by udarbejdede udviklingsplaner. 
I planerne satte lokalområderne fokus på de særlige 
kvaliteter og udfordringer, der er i det enkelte lokalsam-
fund, og udarbejdede planer og projekter for det, de 
ville arbejde med.

Byrådet har fra starten af denne byrådsperiode sat 
fokus på at styrke nærdemokratiet og byrådets aktive 
rolle i udvikling af lokalsamfundene. Det har blandt 
andet udmøntet sig i en indsats for bæredygtig byud-
vikling i alle lokalsamfund. En indsats, der går ud på at 
formulere og implementere/realisere udviklingsplaner i 
samarbejde med lokalsamfundene.

For Middelfart by er ’Midtbyplan Middelfart’ fra 2003 
efterhånden også udfyldt og realiseret, men det er ikke 
ensbetydende med at målet for byens udvikling er nået. 

Derfor er der i 2018 udarbejdet en ny og geografisk 
mere omfattende ’Udviklingsplan for Middelfart Midtby’. 
Den ny midtbyplan er et dynamisk planlægningsred-
skab, som skal hjælpe med at realisere visionen for 
Middelfart Midtby samt Byrådets samlede vision for Mid-
delfart Kommune ”Broerne begynder her”. Målet med 
udviklingsplanen er at styrke hele Middelfart Kommune 
og ikke kun midtbyen.

Boligudbygning hænger uløseligt sammen med bæredyg-
tig byudvikling. Fremtidens boligbyggeri er med til at be-
stemme, hvor og hvordan vi kommer til at bo i fremtiden. 

Det er en landsdækkende tendens, at flere og flere kom-
mer til at bo alene. Det skaber større efterspørgsel efter 
nye boligformer. Samtidig får hver enkelt borger flere m2 
til sin rådighed, og der sker en udtynding i den eksisteren-
de boligmasse.

Siden 2005 er der i Middelfart Kommune bygget 1.751 ny 
boliger. Det svarer til et gennemsnitligt boligbyggeri på 
134 boliger pr. år. Boligbyggeriet er primært fordelt på bo-
ligformerne etage, tæt/lav og parcelhuse, men enkelte år 
er der bygget institutionsbyggeri også. Byggeriet varierer 
rigtig meget fra år til år. Fra kun 38 boliger i 2015 til 328 
boliger i 2008. Se øverste tabel på næste side.
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I Middelfart Kommunes befolkningsprognose er byggeri-
et for fremtiden også vurderet. Vi planlægger pt. ud fra 
et gennemsnitligt byggeri på 123 boliger pr. år.  
Det forventes, at der bygges flest nye boliger i de først-
kommende år.

Vurderingen af fremtidens boligudbygning i Middelfart 
Kommune – over en 12-årig periode – fremgår af neder-
ste tabel.

Generelt er byer og lokalsamfund begunstiget af en god 
placering i forhold til arbejdspladser, og den statslige 
infrastruktur motorvej og jernbane giver god tilgænge-
lighed.

Inden for kommuneplanens rammer er der mange mu-
ligheder for at arbejde med udstykninger, nye boligfor-
mer og byfortætning. Der er mulighed for at opkøbe 
jord til byudvikling, og præge udviklingen i en bæredyg-
tig retning. Vi kan være med til at fortætte i eksiste-
rende områder, så boligudbygning ikke nødvendigvis 
kommer til at ske ved inddragelse af ny jord. På samme 
måde kan vi planlægge grønne områder, samlingssteder 
eller institutioner, som er med til at sikre byen attrakti-
vitet.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SUM

Historik

Parcel 85 135 132 131 60 36 33 34 21 33 30 41 55

Række 59 9 45 130 6 6 8 32 10 18 6 20 77

Etage 30 49 26 45 59 36 22 12 14 6 2 28 15

Ungd.bolig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Institution 0 30 0 22 0 30 47 25 0 1 0 0 0

Total 174 223 203 328 125 108 110 103 45 58 38 89 147 1.751

Boligbyggeri, fordelt på typer

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 I alt

Parcel 47 46 48 49 51 44 47 50 46 50 40 27 545

Række 32 31 51 43 48 49 40 32 38 36 33 15 448

Etage 48 70 66 52 37 29 29 32 32 33 31 25 484

I alt 127 147 165 144 136 122 116 114 116 119 104 67 1.477

Boligbyggeri – jf. ”Befolkningsprognose 2018-2029”.
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Vi har sammen med de øvrige kommuner i Trekantom-
rådet udviklet et bæredygtighedsværktøj, som der er 
ved at blive lagt sidste hånd på. Brugen af værktøjet vil 
kunne sætte endnu mere fokus på bæredygtighed, fordi 
man vil skulle redegøre for projektets bæredygtighed og 
for, hvilke bæredygtighedstiltag, der er anvendt i den 
enkelte lokalplan.

Boligbyggeriet mødes selvfølgelig også af udfordringer. 
En udfordring er f.eks., hvordan vi sikrer, at det udbudte 
boligareal også passer til efterspørgslen. Det kan også 
være svært at vurdere efterspørgslen efter de forskellige 
boformer, og der er ofte forskel mellem udbuddet af bo-
ligtyper og efterspørgslen. F.eks. tager det tid at bygge 
almene boliger. Ofte taler vi om en tidshorisont på flere 
år fra de første tanker til boligen står klar. Boligbyggeri 
og bæredygtighed kan også påvirkes af bygherrens præ-
ferencer. Kan familien, der bygger et parcelhus, opfylde 
kravene og bygge tilstrækkeligt bæredygtigt?

At der er overordnet fokus på bæredygtighed hindrer 
ikke, at der fra lodsejere, udviklere og boligselskaber 
kan komme pres på mht. placeringen af byudlæg, samt 
krav til, at lokalplanerne skal udnyttes så rationelt som 
muligt. Det kan være en udfordring og føre til, at bære-
dygtighedsprincipper og -mål sættes lidt i baggrunden. 
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Etablering af lodret jordvarmeboring i udstykning i Båring
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2. Klimaforebyggelse og tilpasning

Arbejdet med klima sker på to fronter: 
Med tiltag, der forebygger yderligere 
klimaforandringer og med tiltag, der 
sørger for, at vi tilpasser os til de 
ændrede klimaforhold.

Vores styrker  
og udfordringer
Klimaforebyggelse
I 1990 har Middelfart Kommunes CO2 udledning ligget 
på 520.000 ton CO2. Det er blevet reduceret til 320.900 
ton CO2. For at kunne opnå Regeringens mål om at re-
ducere CO2 udledningen med 40 %, mangler Middelfart 
Kommune 8.900 ton CO2, svarende til 1,7 %. 

Hvis man tager udgangspunkt i den nationale CO2 
beregner, er Middelfart Kommune tæt på at opnå 2020 
målet, men som vist i figuren nedenfor, er vi langt fra 
2035 og 2050-målene. Da den nationale CO2 beregner 
er behæftet med fejl, skal der regnes med en langt stør-
re CO2 udledning end det, der er vist i figuren. Det viser, 
at der skal rykkes for at kunne nå netto nul.

Udledningen pr. capita er jf. CO2 beregneren omkring 
9½ ton pr. indbygger, men med import nærmere 18 ton 
pr. capita.
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Middelfart Kommune følger de nationale målsæt-
ninger på klima- og energiområdet. Dette afspejles 
bl.a. i de strategiske energiplaner. 
Med Energiaftale fra juni 2018 ændres dansk kli-
mapolitik med målet om netto-nul udledningssam-
fundet. Netto-nuludledning forudsætter holistisk 
handling. Det er ikke kun klassisk ”Energisek-
tor-arbejde”. Netto-nul betyder, at udledningen af 
drivhusgasser skal modsvares af tilsvarende optag 
og lagring i havet, skove, jorden og ved hjælp af 
teknologi, der kan optage og lagre.

Netto-nul udledning målet forudsætter handling på 
mange plan. Der er gang i en del, men der mang-
ler stadig andre tiltag, som:

• Beslutning om 100 % grønne indkøb
• Beslutning og værktøjer til produktion af ved-

varende energi (VE)
• Beslutning og værktøjer til CO2 optag/lagring

(skovrejsning, arbejde for CCS technologi)
• Beslutning om udpegning og samskabelse af

’klimaarealer’
• Beslutning om at alle politiske beslutninger

skal forholde sig til deres klimaaftryk
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Klimatilpasning
Middelfart Kommune har en stærk position blandt dan-
ske kommuner inden for klimatilpasning. Det kan blandt 
andet ses i Klima100-rapporten med de 100 bedste kli-
maløsninger fra de danske kommuner. Her er Middelfart 
kun er overgået af Københavns Kommune og Aarhus 
Kommune i antal projekter. Vi har fået skabt en inno-
vativ kultur med stærk opbakning fra alle involverede, 
så vi kan afprøve nye løsninger på klimaudfordringerne. 
Det har resulteret i mange konkrete resultater, hvor 
klimatilpasningsløsningerne også har fået merværdi i 
form af smukkere byrum, skybrudssikring og rekreative 
arealer.

Klimatilpasning er integreret i alle niveauer af kom-
munens planlægning. Lige fra kommuneplanen til den 
daglige sagsbehandling. Det er f.eks. vigtigt, at man 
undgår at bygge nyt i områder, der i fremtiden er truet 
af oversvømmelse, og at regnvand håndteres lokalt, 
hvor det er muligt, så vandløb og kloaksystem ikke 
overbelastes.

Det har imidlertid vist sig, at LAR-løsninger (Lokal Afled-
ning af Regnvand) ikke fungerer lige godt alle steder i 
kommunen. Det er derfor vigtigt, at alle klimaparametre 
er kortlagt og indgår i planlægningsprocessen så tidligt 
som muligt. 

Emissionerne af drivhusgasser vokser fortsat. Derfor er 
der allerede nu stor sandsynlighed for, at Paris-aftalens 
målsætning om maksimalt 1½ - 2 °C temperaturstigning 
ikke vil holde.

Scenarierne for mere:
• Vind
• Vand (fra oven, neden og siden)
• Varme

Der er derfor behov for, at indsatsen i Middelfart Kom-
munes klimatilpasningsarbejde intensiveres og indrettes 
fleksibelt. F.eks. skal regnvandsafledninger løbende 
kunne udvides, fordi mængden af nedbør sandsynligvis 
vil stige.
Middelfart Kommune er frontrunerne på klimatilpasning, 
når det handler om afledning og anvendelse af regn-
vand. Det arbejde skal intensiveres og udbygges for at 
minimere risiko for fejlinvesteringer.

Samspil
Netto-nuludledning forudsætter samspil fra alle sektorer 
og på tværs i den kommunale organisation. Traditionelt 
har CO2-udledninger været rettet imod energisekto-
ren. Med Netto-nul udledning bliver langt flere sektorer 
nødvendige medspillere. Cirkulær økonomi bliver en 
forudsætning for at opnå den balance i netto-nul udled-
ningssamfundet.
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Klimahave med regnvandsbede ved Skovgade Plejehjem, 
hvor der tidligere var p-pladser
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3. Turisme og detailhandel

Vores styrker  
og udfordringer
Turismen i Middelfart Kommune er i fremgang. 

Visitmiddelfart har haft stor succes med at skabe et 
tæt samarbejde turisterhvervet og kommunen. Det har 
resulteret i en stor opbakning til VisitMiddelfarts indsat-
ser. Vi arbejder tæt sammen med Destination Lillebælt, 
Destination Fyn og Legoland Billund Resort.

Der er indgået et markedsføringssamarbejde med 
VisitFredericia under navnet VisitLillebælt, hvor de 
to kommuner samarbejder om fælles kampagner og 
markedsføring af leisure turisme og erhvervsturisme. 
Erhvervsturismesamarbejdet er intensiveret i regi af 
Meeting Lillebælt, en organisation bestående af en ræk-
ke store erhvervsaktører, samt Middelfart og Fredericia 
Kommuner. Der skal sættes ekstra fokus på indsatsen 
for erhvervsturister og muligheden for at tiltrække store 
konferencer gennem samarbejdet.

Der er stigende opbakning til turismearbejdet i Middel-
fart Kommune, så der er i dag er 180 medlemmer af 
VisitMiddelfart. Der har også været stor erhvervsmæssig 
opbakning til fælles kampagner, ligesom der i forhold til 
brandingindsatsen har været stor succes med at skaffe 
positiv opmærksomhed til vores område. Markedsføring 
og branding er et væsentligt indsatsområde, hvis vi skal 
tiltrække endnu flere gæster til området fremover.

Derudover er der skabt en række store attraktioner, der 
også bidrager til øget turismeaktivitet. Det drejer sig 
Bridgewalking og Clay, der har flotte besøgstal. Disse 
succeser skal fortsætte, og vi skal bruge erfaringen 
fra etablering af disse attraktioner til at etablere flere 
opmærksomhedsskabende attraktioner f.eks. i et tæt 
samarbejde med Middelfart Museum. 

Ud over store attraktioner har vi en lang række mindre 
attraktioner i om omkring Lillebælt, der bidrager til den 
samlede oplevelsespakke for turisten. Det tætte sam-
arbejde mellem VisitMiddelfart og de mindre erhvervs-
aktører om at få skabt salgsbare produkter hos mange 
mindre aktører er med til at bidrage til området som et 
sted, hvor der er rigtigt mange aktiviteter for turister. 
Det er væsentligt, at Middelfart Kommune, Turister-
hvervet og VisitMiddelfart også på lang sigt har et tæt 
samarbejde og en lokal forankring af det nære turisme-
arbejde.

Det skal fremadrettet drøftes om en ændret organise-
ringen af turismearbejdet vil bidrage til, at vi på længere 
sigt kan tiltrække flere turister. 
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Detailhandel
Middelfart Kommune har generelt en god detailhandels-
struktur på dagligvareområdet. Og i Middelfart by er der 
også et bredt udbud af anden detailhandel.  
Med Middelfarts størrelse og afstand til større handels-
byer er der mulighed for at fastholde en god detailhan-
delsstruktur. 

Middelfart Kommune fik i 2016 lavet en detailhan-
delsundersøgelse. Her viste, at kommunen under et 
havde en stor egenforsyning i forhold til dagligvarefor-
syning. Her var handelsbalancen 101% for dagligvarer. 
Det betyder, at der blev solgt lidt flere dagligvarer end 
kommunens indbyggertal berettiger til. På andelen af 
udvalgsvarer var handelsbalancen 61%. Det er væsentlig 
under den omsætning, som kommunens indbyggertal 
burde generere. 

Middelfart midtby fik med åbningen af bycenteret i 2017 
etableret mere end 3000 m2 butiksareal. Det vil i den 
kommende periode blive undersøgt, hvad etablerin-
gen af bycenteret med butikker, boliger og rådhus har 
betydet for butikslivet i Middelfart. Der kan arbejdes for 
muligheden for yderligere butiksudbud inden for bymid-
teafgrænsningen i Middelfart bymidte.

For byerne Strib, Ejby, og Nørre Aaby, som alle har en 
bymidteafgrænsning, vil udgangspunktet være fastholde 
det nuværende butiksudbud og måske en revision af 
allerede udlagte muligheder, så bymidten/butiksudbud-
det koncentreres.

Den klassiske detailhandel er under pres. Både fra 
internethandel og større butikscentre. Derfor skal 
detailhandlen tænkes ind i en samlet byoplevelse. For 
Middelfart midtby kan det f.eks. være kombinationen af 
butiks- og cafebesøg, eller besøg på Clay eller KulturØ-
en kombineret en med gåtur i bymidten.

I Ejby har kommunen arbejdet med byfornyelse med 
nedrivning af enkelte centrale boliger, som har medvir-
ket til dannelse af en bypark og dermed medvirket til en 
bedre samlet oplevelse, når man handler og opholder 
sig lokalt. 
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Ejby Bypark
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4. Natur og oplevelser

Vores styrker  
og udfordringer
Middelfart Kommune rummer unikke natur- og land-
skabskvaliteter, der primært er knyttet til kystområder-
ne. Lillebæltområdet og Røjle Klint med Kasmose Skov 
har international naturværdi, så vi har en særlig forplig-
telse til at passe på dem.
Disse natur- og landskabskvaliteter er en forudsætnin-
gerne for to af strategiens helt centrale emner – nemlig 
bosætning og turisme. Nærhed til naturen og grønne 
områder øger boligområders attraktivitet. Samtidig øges 
brugen af naturen i form af gå-, cykle- og løbeture.  
Middelfart betragtes som en kommune med gode 
naturværdier og ligger markant over gennemsnittet 
for danske kommuner generelt (analyse ”Kendskab og 
omdømme”, Corcom 2014).

Potentielle tilflyttere vægter ”naturværdier” og ”familie-
værdier” højt. Naturområder og smukke landskaber er 
også værdifulde i forhold til at tiltrække turister, der i 
stigende grad søger aktive naturoplevelser. Der er der-
for et turismemæssigt potentiale i at styrke, bevare og 
udvikle natur og landskaber i kommunen og i samarbej-
de med nabokommunerne.

Selv om Middelfart Kommune har et godt image på 
grund af naturen, så er der plads til forbedringer i både 
kvalitet og mængde. Det viser Danmarks Naturfrednings 
undersøgelse ”hvor rig er din natur?” fra 2017. 
Biodiversiteten med forekomsten af sjældne og truede 

arter vægtes i denne studie forholdsvis højt, mens havet 
og skønne udsigter ikke indgår. Det er et udtryk for for-
skellige natursyn, og hvordan man definerer og oplever 
naturen.

Der er fokus på at udvikle naturen og landskabet og på 
at skabe den nødvendige balance mellem beskyttelse 
og benyttelse. 

Middelfart Kommune har fået tildelt et betydeligt tilskud 
fra EU’s LIFE-pulje til at forbedre forholdene for særlige 
kystfugle i internationale beskyttelsesområder. Life-pro-
jektet gennemføres over 7 år i et samarbejde mellem 
mange parter på tværs af myndighedsskel og grænsen. 
Som noget nyt indgår der i projektet både kommunale 
marineindsatser i projektet og de mere traditionelle 
naturpleje- og naturgenopretningsprojekter. Projektet 
fokuserer bredt på kystfuglenes levevis og forventes 
at forbedre levestederne for 10 arter af ynglefugle og 
fire arter af trækfugle. Ved at arbejde målrettet mod 
forbedring af disse arters levesteder, vil der samtidig ske 
forbedring af en række naturtyper, herunder strandenge 
og stenrev.

Et andet emne er klimaudfordringerne, der skal håndte-
res, og kommunen er i gang med at omstille byerne og 
landområderne til at imødegå konsekvenserne. Det vil 
påvirke både natur og landskaber. 
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Naturen og landskabet i forandring
Landskaberne og naturen kan være følsomme over for 
menneskers brug. Vi skal ramme en balance mellem 
at beskytte og benytte. Vi skal altså både passe på 
naturen, give mennesker mulighed for at komme der og 
give mulighed for at bruge naturens ressourcer på en 
bæredygtig måde.
En del kvælstofforbrug udvaskes eller fordamper til 
naturen, hvor den f.eks. kan påvirke biodiversiteten i 
følsom natur og vores vandmiljø. Naturen forandres 
også i takt med klimaforandringer, og mere nedbør og 
højere temperatur må forventes at påvirke både dyre- 
og planteliv. Klimaændringer vil dermed medføre en 
ændret artssammensætning for planter og dyr. Samtidig 
kan øget energiproduktion i det åbne land ændre land-
skabskarakterer og påvirke eksempelvis de korridorer, 
som dyrene færdes i.

Ifølge regeringens Naturplan Danmark (2014) skal et 
Grønt Danmarkskort udgøre grundlaget for at udvikle 
eksisterende naturområder og bevare den nuværende 
biodiversitet samt standse tabet af biodiversitet inden 
2020. Middelfart Kommune har med kommuneplanens 
udpegninger et godt grundlag for at fortsætte udviklin-
gen af naturområderne og bevaring af biodiversiteten. 
Og der vil komme et øget fokus på dette område. Det 
er vigtigt, at det fornødne vidensgrundlag om forandrin-
gerne i naturen er på plads, når der sættes projekter 
i gang. På den måde sikres kvaliteten i arbejdet med 
f.eks. biodiversitet.

Oplevelser i naturen
Muligheden for oplevelser i naturen er blevet udviklet 
de senere år, og der er sat yderligere fokus på f.eks. at 
skabe bedre adgang til naturen, flere oplevelsespunkter 
i det åbne land og på, at de grundlæggende faciliteter 
er i orden.

Det er etableringen af Naturpark Lillebælt – der etab-
leres sammen mellem Fredericia, Kolding og Middelfart 
kommuner og Destination Lillebælt - et godt eksempel 
på. Her er formålet at profilere områdets storslåede na-
tur og samtidig bidrage til, at flere – lokale og turister – 
får glæde af naturen. Alt sammen under hensyntagen til 
områdets enestående kombination af et unikt hav- og 
fjordområde, natur, landskab, kultur og geologi.

Middelfart Kommune vil arbejde for at tilvejebringe øget 
viden om benyttelse og beskyttelse af natur og landska-
ber for at understøtte dette arbejde. Klimatilpasning og 
ny natur i byerne, god adgang til natur, vand og grønne 
byrum, der kan anvendes til hvile, til aktivitet og som 
mødesteder, er en bosætningskvalitet. Når indsatsen for 
klimatilpasning i byerne kobles med en samtidig forøgel-
se af naturandelen i og ved byerne, øges attraktiviteten. 
Det kan ske i form af f.eks. grønne kiler, stiforbindelser 
og vandelementer i bybilledet, der samtidig øger biodi-
versiteten. 

Der er fokus på at realisere stiplanens sammenhæn-
gende system af rekreative forbindelser, herunder de 
to store gennemgående stiforbindelser - Banestien 
og Kyststien. Desuden er der udviklet projekter inden 
for naturområdet, der udover Naturpark Lillebælt bl.a. 
omfatter Hindsgavl Dyrehave, Ejby Mose og Staurby-
skov-projektet. 
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En grøn samarbejdskultur
Vores nuværende samarbejdskultur omkring natur- og 
miljøprojekter er stærk og under forandring. Fra primært 
at drive og inddrage borgerne i kommunale projekter 
flytter fokus til i højere grad at understøtte og facilitere 
projekter, som udspringer af engagement hos borgere, 
foreninger og andre.

Byrådet har nedsat et særligt rådgivende udvalg, som 
har fokus på natur og adgangen hertil, herunder rekre-
ative stier, Naturpark Lillebælt samt at sikre gennemfø-
relse af indsatserne omkring Middelfart Marina, Staurby 
Skov og tilsvarende projekter i tæt dialog med interes-
senterne (Natur Udvalget). Natur Udvalget skal sikre 
bedst mulig borgerinddragelse i udarbejdelsen af planer 
og projekter vedr. adgang til naturen.

Samlet ser vores styrkerer og udfordringer sådan ud:

Udfordringer:
• Biodiversiteten er i tilbagegang
• Klimaforandringer og havstigninger forandrer natur 

og landskab
• Øget kvælstofbelastning forandrer naturen
• Byggeri og anlæg kan forandre landskabet
• Aktivt brug af naturen uden overlast
• Fastholdelse og forbedring af eksisterende natur-

værdier gennem pleje

Styrker:
• Store, sammenhængende kyst- og naturområder
• Stor herlighedsværdi - store oplevelser
• Tværkommunalt samarbejde omkring forbedring af 

naturen og oplevelser i Naturpark Lille-bælt
• Stort LIFE-samarbejdsprojekt om forbedring af kyst-

fuglenes livsbetingelser
• Natur som bosætningsparameter
• Natur til styrkelse af turismeerhvervet
• Samtænkning af natur/aktivitet/sundhed/rekreation 

- også i planlægningen af nye stier

 

PLAN- OG BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI  
- BAGGRUND

Lillebæltsstien øst for Skrillinge
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Ynglende frøer i Hindsgavl Dyrehave
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Planlægning siden sidst

 
Vedtagne kommuneplantillæg siden seneste revision 
af kommuneplanen.
• Kommuneplantillæg nr. 1 Omdannelse af Ejby  

rådhus til boligområde (lokalplan 181)
• Kommuneplantillæg nr. 2 Erhvervsområde ved  

Industrivej i Nørre Aaby (LIP) (Lokalplan 167)
• Kommuneplantillæg nr. 5 Middelfart Marina  

(Lokalplan 163)
• Kommuneplantillæg nr. 10 Bolig- og erhvervsområ-

de i Roerslev (Lokalplan 191)

Kommuneplantillæg i offentlig høring, men ikke  
endeligt vedtaget
• Kommuneplantillæg nr. 6 Boliger ved Røjlemosevej 

(lokalplan 183)
• Kommuneplantillæg nr. 11 Kursusvirksomhed i Udby 

(Lokalplan 192) 

Lokalplaner i planperioden (vedtagne)
• Lokalplan 166 Institutions-, erhvervs-, og bolig- 

område i Teglgårdsparken
• Lokalplan 188 Boliger ved Rørkjærsvej og Strand- 

vejen i Strib
• Lokalplan 165 Boligområde ved Lindegaardsvej  

i Båring
• Tillæg 1 til B87 For et offentligt område og et  

centerområde i Brenderup Kirkeby
• Lokalplan 163 Middelfart Marina
• Lokalplan 181 Tæt-lav boligområde ved Anlægsvej 

i Ejby
• Lokalplan 167 Erhvervsområde ved Industrivej i 

Nørre Aaby

• Lokalplan 176 Tæt-lav boligbebyggelse ved  
Margaardvej i Nørre Aaby

• Lokalplan 175 Boliger mv. ved Jernbanegade  
og Elmegade i Middelfart

• Lokalplan 178 Centerområde ved Østergade i  
Nørre Aaby

• Lokalplan 171 Boliger ved Rudbæksbanke/Strand- 
vejen i Strib

• Lokalplan 169 Dagligvarebutik Ved Assensvej,  
Middelfart

• Lokalplan 173 Erhvervsområde ved Strandvejen  
i Middelfart

• Lokalplan 191 Område til boliger og erhverv i  
Roerslev

Lokalplaner i høring, men ikke endelig vedtaget  
(pr. 5. april 2019)
• Lokalplan 183 Boliger ved Røjlemosevej, Strib
• Lokalplan 192 Kursusvirksomhed, Udby 

Vedtagne strategier og temaplaner med relation til 
den fysiske planlægning
• Masterplan for Middelfart Marina (2017)
• Masterplan Staurby skov – Naturen som  

vækstmotor (2017)
• Udviklingsplan for Middelfart midtby (2018)
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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

En strategi
Fire spor
Syv kommuner

Dyk dybere ned i  
strategien og læs 

mere i dokumentet 
om baggrund og 
indsatsområder.

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.
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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.
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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
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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. 
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MÅL OG FOKUS

FNs VERDENSMÅL

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.
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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.
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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. 
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Strategi for

vækst &
attraktivitet
BAGGRUND OG INDSATSOMRÅDER



Overblik og indblik

STRATEGIEN

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.

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. 
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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. 
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1994
Trekantområdet Danmark etableres som 
landets første ’business region’

 

1998  
Storebæltsbroens åbning betyder stor 
vækst og mange nye virksomheder

2004
Trekantområdets kommuner 
laver Danmarks første fælles 
kommuneplan

2013
Trekantområdets første fælles 
vækststrategi godkendes af byrådene

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

  

 

FUNKTIONEL BYREGION
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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
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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

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.

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
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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
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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
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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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»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.«

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.

Produktivitet i storbyregionerne

BNP pr. beskæftiget med arbejdssted i landets 5 storbyregioner
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  Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, Trekantområdet Danmark

ERHVERVSUDVIKLING
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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.
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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. 
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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
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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.
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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
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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
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ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

Vores styrker og udfordringer
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.

Arbejdsløshed i storbyregionerne

Pct. andel af arbejdsstyrken i landets 5 storbyregioner der er ledige (august året)
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0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Odense området
Aalborg området
Aarhus området

Trekantområdet
Hovedstadsområdet
Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik, Trekantområdet Danmark
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ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

»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«

15-69 åriges uddannelsesniveau 
Højest gennemførte uddannelse 2017

Hele landet

27

10,1

31,0

31,9

Hovedstads- 
området

22,9

12,3

24,7

40,1

Odense- 
området

28,4

10,4

32,3

29

Trekantområdet

30,6

7,6

35,4

26,5

Aarhus- 
området

25

11,7

29,9

34,4

Aalborg- 
området

27,6

10,4

33,3

28,8

Grundskole
Gymnasiale uddannelser
Erhvervsfaglige uddannelser / faglært
Videregående uddannelser

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.
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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
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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
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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 attraktivitetSIDE 22trekantomraadet  /  Oktober 2019



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
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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
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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

Vores styrker og udfordringer
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.

Befolkningsudvikling 2007-17 
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»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.«

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.

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
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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
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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

Vores styrker og udfordringer
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.  

»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
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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
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ANNONCE

ANNONCETEKST INDRYKKET PÅ MIDDELFART.DK OG I 
MELFAR POSTEN D. 28. MAJ 2019 

Planstrategi 2019 og kommuneplanrevision
 – kom med kommentarer, idéer og forslag

Byrådet har d. 6. maj vedtaget Planstrategi 2019, der 
lægger op til revision af Kommuneplanen. Strategien og 
Kommuneplanen indeholder byrådets overordnede mål 
og planer for udviklingen af Middelfart Kommune. Frem 
til d. 6. august 2019 kan du komme med kommentarer 
til planstrategien (kan ses på www.middelfart.dk) samt 
idéer og forslag til den efterfølgende revision af kom-
muneplanen.

Planstrategi 2019
Planstrategi 2019 består af en lokal Middelfart del samt 
en del fælles for Trekantområdet. Planstrategien om-
handler disse temaer:

’Plan- og bæredygtighedsstrategi for Middelfart Kom-
mune’, hvor FN’s 17 Verdensmål er brugt til at udfordre 
på mål og indsatser:
• Bæredygtig byudvikling
• Klimaforebyggelse og –tilpasning
• Turisme og detailhandel
• Natur og oplevelser

’Strategi for vækst og attraktivitet’ for Trekantområdet:
• Erhvervsudvikling
• Arbejdsmarked og uddannelse
• Bosætning, kultur og oplevelser
• Mobilitet og forsyning

Revision af kommuneplanen
Byrådet har i Planstrategi 2019 besluttet, at der skal 
ske en delvis revision af den nugældende Kommune-
plan 2017. Revisionen vil tage udgangspunkt i de tema-
er, der fremgår af Planstrategi 2019.

Vi vil forud for den kommende kommuneplanlægning 
desuden gennemgå alle eksisterende arealudlæg og 
udpege nye områder for at sikre en fortsat balanceret 
og hensigtsmæssig udvikling af hele kommunen og de 
enkelte bysamfund.

Har du kommentarer, idéer og forslag?
Har du kommentarer til planstrategien og/eller forslag 
og ideer til den forestående kommuneplanrevision kan 
du sende dem til teknik@middelfart.dk eller Middelfart 
Kommune, Nytorv 9, 5500 Middelfart, så vi har det se-
nest d. 6. august 2019.

Der vil også blive et offentligt arrangement i høringspe-
rioden tirsdag d. 18. juni 2019 – mere om det i særskilt 
annoncering.

BILAG
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