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Byvisioner for
Børkop og Give

Produkt:
Vejle Kommune ønsker at skærpe den fremtidige 
udvikling af kommunens 4 centerbyer ved at 
udarbejde en skarp og tydelig byvision for 
hver af byerne.  Byvisionen skal udgøre en klar 
fremtidsfortælling om byen, og skal udvikles 
i et ligeværdigt samarbejde mellem byens 
forskellige aktører og kommunen. Byvisionen 
skal bruges indadtil i byerne for at sikre at byens 
aktører trækker i samme retning og udadtil mod 
omverdenen når f.eks. byrådet forhandler budget 
eller når eksterne investorer skal kontaktes. 

Opgave:
Udvikling af byvisionerne startede med 
centerbyerne Give og Børkop, hvor Hele Landet 
planlagde og faciliterede den involverende proces  
og udarbejdede beskrivelsen af byvisionerne 
i tæt samarbejde med Vejle Kommune. 
Byvisionerne indeholder handlingsorienterede 
strategier for de to byer. De kobler visionen med 
konkrete greb og indsatser på både kort og 
langt sigt, og de fokuserer på sammenhængen 
mellem byernes fysiske udformning, sociale liv og 
organiseringen af byernes forskellige aktører.

Tilgang:
Ambitionen med visionsprocessen har været 
en bred forankring af udviklingsarbejdet hos 
byernes borgere, foreninger, institutioner og 
erhvervsdrivende. Derfor har vi gennem hele 
processen arbejdet tæt sammen med en lokal 

byvisiongruppe i hver by. Byvisionsgrupperne har 
spillet en afgørende rolle for visionsprocessen ved 
at stille deres tid, viden, engagement og netværk 
til rådighed. Visionsprocessen bestod af følgende 
faser:

Fase 1 – Fremtidsscenarier
Udviklingen af byvisionen startede med et 
stort Kick Off møde, hvorefter alle byaktører 
havde mulighed for at indsende ønskede 
fremtidsscenarier til Vejle Kommune. I denne fase 
sikrede de lokale byvisionsgrupper en bred dialog 
om fremtidsscenarierne i byerne.

Fase 2 – Udviklingsretninger
Med udgangspunkt i de indsendte fremtids-
scenarier beskrev vi i samarbejde med Vejle 
Kommune en række mulige udviklingsretninger 
for hver by. På et byvisionsmøde kvalificerede 
deltagerne udviklingsretningerne og prioriterede 
de udviklingsretninger, de fandt vigtigst for deres 
bys udvikling. 

Fase 3 – Byvision
På baggrund af de prioriterede udviklingsretninger 
blev udkast til byvisionerne udarbejdet. Udkastet 
blev sendt i høring, hvor alle byaktører havde 
mulighed for at give feedback på udkastet. Efter 
høringsperioden blev byvisionerne tilrettet og 
godkendt af Byrådet, og byaktører og kommune 
kan nu gå i gang med at udvikle og beslutte 
konkrete initiativer.
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