
Invitation til seminar på Munkebjerg Hotel 17. maj

VEJLE I TRAFIK-ORKANENS ØJE
Hvilke infrastruktur-løsninger fremmer bedst  

Vejles erhvervs- og byudvikling? 

De kommende år byder på store investeringer inden for infrastrukturen. Det gælder både for veje, 
baner og havne. Fælles for mange af disse investeringer er, at Vejle ligger midt i trafik-orkanens øje.

I marts blev der indgået en politisk aftale om en række nye initiativer på transportområdet. Over de 
næste 10 år planlægger staten og kommunerne investeringer i infrastruktur for op mod 340 mia. kr. 
Flere af de konkrete elementer i aftalen vedrører Vejle og Trekantområdet. 

De store infrastrukturinvesteringer kalder på langsigtede trafikale løsninger, som skaber udvikling. 
Der gennemføres forundersøgelser for en Hærvejsmotorvej og en Kattegatforbindelse. Hvordan skal 
Vejle tilsluttes de nye vejanlæg, og hvordan skal Vejle udnytte de muligheder, de giver? 

De kommende år byder også på stort fokus inden for kollektiv trafik, hvor Togfonden skal give et 
historisk løft af den danske jernbane. Det indebærer bl.a. indførelse af time-modellen, og det har be-
tydet drøftelse om behovet for en ny bro over Vejle Fjord. Men hvor skal den ligge, og hvor høj skal 
den være? 

Billund Airport er Danmarks 2. største lufthavn. Men hvad skal der til for at fastholde udviklingen 
for lufthavnen?

•  Hvad er Vejles strategi?
•  Hvad gør vi?
•  Hvem skal vi gøre det sammen med?

Kom og deltag i debatten på Munkebjerg Hotel ! 
 
 

Venlig hilsen

Arne Sigtenbjerggaard
Borgmester

10.000 flere indbyggere. 5.000 flere jobs. 2.000 flere studerende. 500 flere iværksættere. Det er Vejle Kommunes erhvervspolitiske 2020 mål.

Tilmelding
senest 14. MAJ

Klik her 
evaan@vejle.dk 

mailto:evaan%40vejle.dk?subject=


PROGRAM 
Seminar 17. maj kl. 13.00  -16.30, Munkebjerg Hotel i Vejle

13.00 Registrering og sandwich

13.30 Velkomst v/ borgmester Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune 

13.40 Regeringens trafikmålsætning 
 v/ Henrik Dam Kristensen, transportminister

14.00 Pendling – kollektivt og privat, Vejle/DK
 v/ Henrik Harder, trafikforsker, Aalborg Universitet
               
14.20   Transportkorridorer i Danmark
 v/ Jens Egdal, direktør, Transport Vest, Rambøll

14.40 Pause

15.00 Transport til Billund Airport
 v/ Kjeld Zacho Jørgensen, administrerende direktør, Billund Lufthavn 

15.20   Vejles erhvervs- og byudvikling 
 v/ Erik Dahl Rasmussen, Teknik- og Miljødirektør, Vejle Kommune

15.40 Debat og afrunding

16.30 Tak for i dag 

Ordstyrer:  Niels Nybye Ågesen, kommunaldirektør, Vejle Kommune

     www.vejle.dk


