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Velkommen til Ny Rosborg

Vejle vokser. Med en tilvækst på omkring 1500 nye borgere årligt 
oplever Vejle Kommune en støt vækst og en stærk efterspørgsel på 
boliger.

Med udviklingen af Vejles nye bydel, Ny Rosborg, ønsker vi at gå nye 
veje. Bæredygtighed og fællesskab skal kendetegne vores nye bydel. 
Vores ambition er at gøre Ny Rosborg til en attraktion i sig selv.

Vi inviterer nu alle interesserede til at deltage i vores første udbud 
i den nye bydel - og dermed få mulighed for at blive en del af den 
spændende realisering af den første holm - Nordholmen.

Vi udbyder køberetten til to delområder, hvor de valgte tilbudsgivere 
indbyrdes og i samarbejde med Vejle Kommune skal udarbejde 
en samlet realiseringsplan, herunder en udbygningsplan for de to 
delområder. For den godkendte realiseringsplan tildeles en køberet 
til at opføre byggeri i de to delområder. Foruden de to udbudte 
områder består Nordholmen af et delområde til en daginstitution og 
et delområde forbeholdt almene boliger. Teams fra disse deltager 
ligeledes i arbejdet med en samlet realiseringsplan.

At deltage i udviklingen af Ny Rosborg er en enestående chance 
for at være med til at realisere en bæredygtig bydel helt fra 
begyndelsen, sætte aftryk og skabe rammerne for menneskers liv 
med hverdagseventyr og fællesskaber. 

Vi kommer til at gå nye veje, når vi sammen skal skabe en helt særlig 
sted med fælleskaber, byliv og boliger i høj kvalitet – og det kalder 
på passion, nysgerrighed, mod og ambitioner i den måde vi tænker 
byudvikling og bæredygtighed på. 

Vi glæder os til samarbejdet!

Jens Ejner Christensen     Niels N. Ågesen

- Borgmester Vejle Kommune  - Kommunaldirektør
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1. Baggrund for 
udbuddet

Med udbuddet af Nordholmen på Ny 
Rosborg ønsker Vejle Kommune at finde 
nye veje for, hvordan vi sammen kan skabe 
en spændende og attraktiv byudvikling, der 
danner rammerne for et bæredygtigt liv. 

1.1 Vejle og Ny Rosborg 

Vejle er med sine 58.777 indbyggere den 9. største 
by i Danmark (Danmarks statistik, 1. jan. 2021). 
Midtbyen ligger neden for bakkerne - fra Vejle Fjord i 
øst til Vejle Ådal i vest. 

Fire bydele med hver deres karakter tegner midtbyen: 
Fjordbyen, Centrum, Vestbyen og Ny Rosborg. Fra 
alle bydele er der tæt kontakt til den smukke natur 
der omgiver byen. Både i form af visuelle og fysiske 
forbindelser til skove, bakker, ådal og fjord. 

Langs Vejle Å strækker Mikropolzonen sig - her kan 
der bygges højere og i en anden skala end i resten 
af midtbyen. Uddannelsesbyen er centreret om 
området ved Boulevarden. Derudover ligger der større 
uddannelsessteder i Fjordbyen, i Vinding og i Jelling.  
De studerende er aktive brugere af 

midtbyen og skaber liv i gaderum, butikker og caféer. 
Kulturkvarteret binder midtbyens kulturinstitutioner 
sammen og inviterer til at rykke ud i byens rum for at 
skabe og opleve kultur. 

Vejle tiltrækker mange expats fra områdets 
internationale virksomheder. Samtidig besøger 
mange turister Vejle for at opleve bylivet, naturen, 
arkitekturen, kunsten og gastronomien - eller for 
at udfordre det bakkede terræn på hjul eller til 
fods. Det giver en helt særlig international by-
stemning, hvor byens sidegader, caféer, vinbarer og 
gourmetrestauranter summer af liv fra tidlig morgen 
til sen aften.      

En stærk infrastruktur i form af et veludbygget stinet, 
let adgang til overordnede veje, kollektiv trafik, havn 
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og lufthavn forbinder Vejle med verden, og skaber 
grobund for fortsat vækst.

I det vestlige del af midtbyen er en ny grøn og 
bæredygtig bydel på vej. Bydelen Ny Rosborg er 
på ca. 80 ha og grænser mod øst op til Centrums 
butikker, boliger, uddannelsessteder, kultur- og 
idrætsfaciliteter. Mod nord møder bydelen Vestbyens 
eksisterende villakvarterer og kolonihaver. Mod vest 
fletter Ny Rosborg sig sammen med Ådalens store 
landskab og mod syd afgrænses bydelen af Vejle Å og 
den gamle borgruin Rosborg. 

Adgangen til bydelen sker via Vestre Engvej, der 
også busbetjener bydelen. Fra Vestre Engvej er der 
adgang til Bredstenvej og Vardevej via Vejledalen. 
Eksisterende cykelstier sammenbinder bydelen med 

centrum og med naturen i ådalen.    

Bydelens grønne områder fungerer allerede nu som 
rekreative mødested for midtbyens beboere med 
bl.a. gå-, cykel og løbestier, udsigtsbjerg, kajak/
kanoponton, hundelegeområde, skovhaver mv. 

En del af området syd for Vestre Engvej er under 
nedlukning som genbrugsplads og forventes fuldt 
nedlukket i 2023. Området skal derefter huse 
bylivsskabende aktiviteter - bl.a. DGI Landstævne i 
2025. På sigt forventes området udbygget som en del 
af bydelen Ny Rosborg. 

Vejle Kommune ejer aktuelt alle arealer i bydelen Ny 
Rosborg.

Oversigtskort: Illustrationsplan over Vejle by og Ny Rosborgs placering

Ny Rosborg
Centrum

Fjordbyen

Mikropolzonen

Boulevarden
Vestbyen

Kulturkvarteret
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Rendering fra udviklingsplanen - Ny Rosborg set fra luften

1.2 Vision for Ny Rosborg

Vejle byråd har i 2018 vedtaget en ambitiøs vision 
for den nye bydel Ny Rosborg. Bæredygtighed, 
fællesskaber, natur og en eksperimenterende tilgang 
skal kendetegne den nye bydel, som kommer til at 
rumme 4-5.000 nye indbyggere. 

Bæredygtighed: I Ny Rosborg gør vi udfordringer til 
muligheder, vand får værdi og bæredygtighed er en 
selvfølge. 

Fællesskab: Ny Rosborg er rummelig, her er plads til 
alle, og fællesskaber er noget vi bygger med vilje – 
sammen. 

Natur: Ny Rosborg er puls og bevægelse, ro og 
tryghed, leg, læring og hverdagseventyr - i Vejle 
Ådals mangfoldige natur.

Eksperimenter: I Ny Rosborg kendetegner mod 
og ambitioner vores valg. I bydelen er der plads 
til eksperimenter og midlertidige aktiviteter. Til 
arkitektur med holdning og kultur med kant.

Visionen bygger på en bred involvering af borgere, 
foreninger, uddannelser, erhvervsliv og andre aktører.  

Ny Rosborg er desuden et fyrtårnsprojekt i 
Vejles resiliensstrategi, ligesom bydelen også 
er løftestang for ambitionerne i boligpolitikken, 
arkitekturpolitikken og mobilitetsplanen - samt 
et eksempel på at visionerne i klimasamarbejdet 
DK2020 kan gøres til virkelighed og at FN’s 
verdensmål kan indarbejdes i byudvikling. 

Vi ønsker at være med til at præge udviklingen 
indenfor bæredygtighed.

Vejle Kommune har derfor en forventning om at den 
nationale strategi for bæredygtigt byggeri følges – 
herunder stillingstagen til de 5 indsatsområder og 
21 initiativer samt udarbejdelse af LCA & LCC – når 
Nordholmen realiseres. 

T
Hvordan ser en bæredygtig by ud – og 
hvordan lever man det bæredygtige liv 
som beboer i fremtidens bydel? Det er 
nogle af de spørgsmål, udviklingen af i 
Ny Rosborg skal være med til at svare på.
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1.3 Udviklingsplan for Ny Rosborg

Vejle Byråd har i 2020 godkendt Udviklingsplan for 
Ny Rosborg. 

Ny Rosborg er en helt ny bydel og en del af Vejle 
by. Bydelen er placeret i ådalslandskabet, som har 
inspireret til hovedgrebet med 6 landskabelige holme, 
der hver rummer et bykvarter med egen identitet. 

Nordholmen

Rosborg Ø

Trædballebanke

Bjergplateauet

Skovholmen

Ådalsholmen

Situationsplan af Ny Rosborg fra udviklingsplanen

Rygraden i bydelen er Rosborg enges blå-grønne 
landskab, der er fundamentet for en resilient og 
attraktiv bydel og giver området rekreativ værdi for 
beboere og vejlensere

Udviklingen af Ny Rosborg tager udgangspunkt i 
visionen og udviklingsplanens ti udviklingsprincipper.
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De 10 udviklingsprincipper:

1.  Skab et resilient og bæredygtigt landskab

2. Udvikl rekreative attraktioner i landskabet – for 
hele byen

3. Planlæg for fremtidens bæredygtige mobilitet

4. Udvikl bydelen i færdige etaper

5. Skab mangfoldighed på hver holm

6. Udnyt åens potentiale (vandet/kanaler etc.)

7. Skab fællesskaber på flere niveauer

8. Dyrk eksperimenter og midlertidige aktiviteter

9. Byg højest i mikropolzonen og tættest mod 
gymnasiet

10. Sæt ambitiøse krav til byggeri mod landskabet

Vejle KommuneUdbud Nordholmen
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Etapeplan over Ny Rosborg fra udviklingsplanen

1.4. Etapeplan for Ny Rosborg

Den etapevise udbygning af Ny Rosborg starter fra 
øst mod vest. Udbygningen vil foregå over mange år, 
så det er vigtigt, at de enkelte holme kan opleves 
som afsluttede. Det mellemliggende rekreative 
landskab etableres løbende, så den overordnede 
vision er tydelig for alle - også de første beboere. 
Byggemodning, vej- og bystruktur understøtter en 
etapevis underdeling af holmene.

De første to etaper består af Nordholmen og Rosborg 
Ø som suppleres med Trædballe Banke. På området 
for den nuværende genbrugsplads skal der i 2025 
afholdes DGI Landsstævne. Efter dette vil området 
fungere som sted for kultur- og fritidsarrangementer 
i en periode mens der sker en løbende udvikling af 
arealerne til de sidste tre holme.

Hovedgreb for udviklingen af bydelen:  

Landskabet Rosborg Enge som fundament for en 
resilient og attraktiv bydel: Give plads til og udvikle 
naturen mellem holmene, der samtidig binder bydelen 
sammen med omgivelserne.

Vand som ressource: Vand skal indtænkes som 
en mulighed, som giver værdi og oplevelser. 
Tryghed og klimasikring for både Ny Rosborg og de 
omkringliggende områder.

Eksperimenterende attraktioner for hele byen: Der 
etableres ’reasons to go’ i Rosborg Enge, så området 
bliver en attraktion for hele byen og ikke kun for 
Ny Rosborgs beboere, herunder et ”Klimaland” og 
”Feltøkolarie”. Forskellige hævede øer bidrager med 
oplevelser af forskellig karakter i Ny Rosborg. 

En sammenflettet del af byen: Ny Rosborg er en 
del af byen, og fletter sig sammen med både den 
eksisterende by og natur med stier og forbindelser.

Landskabet er byens forside: Naturen er en attraktion 
og alle byggefelter skal have direkte udsigt og 
adgang til denne.

Kvarterspladser kobler by, natur og mennesker: På 
udvalgte steder etableres der pladser med særlige 
bylivskvaliteter og funktion som mødesteder mellem 
beboerne. 

En mangfoldig bysammensætning: De forskellige 
holme har forskellig potentiale ift. bebyggelse og 
dermed målgrupper. Der bygges højest langs Vejle 
Å mod syd og tættest ved gymnasiet mod øst, mens 
de nordlige holme åbner sig mere og tilpasser sig 
omgivelsernes højde.

En fleksibel plan: Ny Rosborg udvikles over lang tid, 
og derfor er planen også robust og fleksibel. Dette 
for at kunne inkludere ny viden, se og handle på nye 
muligheder samt tilpasse sig den samfundsmæssige 
udvikling. 

Jordhåndtering som base for den resiliente by: 
Nordholmen, Rosborg ø, Ådalsholmen, Skovholmen, 
Bjergplateauet og Trædballebanke. Holmene sikrer 
bydelen mod forhøjede vandstande og kraftige 
nedbørshændelser. 
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2. Nordholmen 

2.1. Overordnet struktur og rammer  

Vejle Kommune ønsker, at Nordholmen bliver et 
grønt og åbent kvarter med forskellige lave og 
åbne boligtypologier og stor mangfoldighed af 
udtryk i bebyggelsen. Vejle Kommune ønsker, at 
mangfoldigheden i udtrykket understreger visionen 
om at skabe et bæredygtigt kvarter med en bred 
beboergruppe med forskellige bolig- og ejerformer 
og med plads til eksperimenter og landskabelige 
værdier.

Vejle Kommune forestiller sig, at parkering sker som 
gadeparkering langs Bygaden/stamvejen og som 
mindre lommer af parkering langs nabostræderne, 
mens der ved Daginstitutionen og kvartershuset 

Visualisering fra Udviklingsplanen af en mulig bebyggelse på Nordholmen

skal etableres p-pladser til brug for både deres 
brugere samt til en evt. multiaktivitetsbanes gæster. 
Omkring kvarterspladserne skal stueetager tilbyde en 
udadvendt funktion som fælles værksted, fælleshus, 
kontorfællesskaber, liberalt erhverv eller lignende. 

Omkring Bygaden/stamvejen og kvarterspladserne 
centralt på holmen kan der bygges i 3 og 4 etager, 
mens bebyggelserne tæthed, højder og etageantal 
falder mod holmens kant. 

Det understreger visionen om at skabe et nyt 
bæredygtigt bykvarter med en bred beboergruppe og 
med plads til eksperimenter. 

Vejle KommuneUdbud Nordholmen
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2.2. Principper for opdeling 

Vejle Kommune ønsker, at Nordholmen bliver et tæt 
og lavt kvarter med varierede boligtyper, funktioner 
og med forskellige udtryk i bebyggelsen. Udviklingen 
og strukturen i bebyggelsen skal understøtte visionen 
om at skabe et nyt bæredygtigt bykvarter med en bred 
beboergruppe og med plads til eksperimenter

Byggezoner og opdeling:

•  Bygaden og kvarterspladserne inddeler Nordholmen 
i to byggezoner.

Byggefelter og forbindelser:

• Inden for byggezonen skal der etableres 
nabostræder og kvartersstier og på udvalgte 
strækninger og hjørner, skal bebyggelser markere 
holmens kant.

Byggeri og bylivskvalitet:

Byggerierne skal skabe bylivskvalitet ved at have:
• aktive stueetager mod kvarterspladserne
• rummelige kantzoner mod bygaden 
• fællesrum ved nabostræder og kvartersstier
• nære udeophold mod holmens kanter

Diagram med eksempel på opdeling, forbindelser og 
bebyggelse på Nordholmen

Vejle KommuneUdbud Nordholmen
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Oversigtkort rammerne fra forslag til Kommuneplantillæg nr. 73

Kommuneplanrammen ift. udviklingsplanen

Arealet er i alt på ca. 9,7 ha, der f.eks. kan fordele sig 
på følgende måde jf. skitse fra udviklingsplanen

• Boligområder - i alt ca. 40.000 m2 
• Daginstitution - i alt ca. 7000 m2
• Rekreativt areal/vandshåndtering – ca. 28.000 m2
• Basis Infrastruktur – i alt ca. 5.500 m2 
• Vandløb/kanaler – ca.  5.500 m2
• Multiaktivitetsbane mulighed – i alt ca. 11.000 m2

I alt forventes der i kommuneplanramme 1.1.B.22 op 
til 23.000 m2 byggeretter til boliger fordelt på f.eks. 
op til 250 boliger suppleret med et kvartershus og 
øvrige fællesfaciliteter samt en daginstitution.  

De præcise grænseflader og fordeling af byggeretter 
fastlægges i forbindelse med arbejdet og 
godkendelsen af realiseringsplanen.

2.3. Kommuneplanforslag rammer 

Nordholmen er den første af 6 holme i den nye 
bydel, Ny Rosborg, og er omfattet af forslag til 
rammelokalplan 1331 og Kommuneplantillæg nr. 73 
som er i høring og forventes vedtaget sammen med 
tildeling af køberetter. 

I rammen 1.1.B.22 fastlægges anvendelsen til 
boligformål, samt mindre liberale erhverv og 
kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private 
institutioner, der kan indpasses i et området.

Ramme 1.1.B.22 – Boligområde Nordholmen:

• Bebyggelsesprocent: 50 %
• Bebyggelsesprocent gælder for: området som helhed
• Maks. antal etager: 4
• Maks. bygningshøjde i meter: 16

Bebyggelsen skal udformes som overvejende samlet 
randbebyggelse, det vil sige omkring stamvejen og 
kvarterspladserne.

Vejle KommuneUdbud Nordholmen
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2.4. Byggemodning

Vejle Kommune er ansvarlig for anlæggelse af stamvej, kvarterspladser og rekreative arealer indenfor holmens 
afgrænsning. Kommunen har desuden det overordnerede ansvar for tilvejebringelse af rekreative arealer uden 
for holmafgrænsningen samt infrastruktur. 

Parterne har i realiseringsfasen mulighed for at aftale en anden indbyrdes fordeling af anlægsforpligtelserne 
end, hvad der fremgår af nedenstående tabel for Byggemodning Nordholmen..

Driften af anlæg indenfor holmens afgrænsning vil påhvile den for området kommende grundejerforening. 
Der skal etableres internt system til regnvandshåndtering, hvorfor det ikke skal betales tilslutningsbidrag 
for overfladevand. Det interne system overdrages til et for området kommende regnvandslaug, evt. via 
grundejerforeningen. Vejle Kommune er ansvarlig for vandløbsrecipienterne.

Området forudsættes byggemodnet og med hovedledninger fra forsyningsselskaber ført frem via stamvejen 
og til det enkelte delområde. Der afregnes individuelt for tilslutning. Udenfor området er Vejle Kommune 
ansvarlig for adgangen via Vestre Engvej.

Vejle Kommunes anlægsforpligtelser vil ske i overensstemmelse med de for kommunen fastsatte økonomiske 
rammer og på baggrund af den godkendte realiseringsplan.

 Byggemodning Nordholmen

Beskrivelse Ansvarlig Ejerskab Drift Noter

Landskab Vejle Kommune Fremtidig grundejer Fremtidig grundejer Parceller udbydes

Basis Infrastruktur Vejle Kommune Grundejerforening Grundejerforening Etableres i etaper

Rekreative arealer Vejle Kommune Grundejerforening Grundejerforening Etableres i etaper

Regnvandshåndtering Vejle Kommune Grundejerforening Regnvandslaug Vandhåndteringplan

Kanaler/grøfter Vejle Kommune Vejle Kommune Vejle Kommune Vandløbsrecipient
v

Rundkørsel Vejle Kommune Vejle Kommune Vejle Kommune Vejtilslutning

Forsyning Forsyningsselskaber Forsyningsselskaber Forsyningsselskaber Basis infrastruktur

Tabel - oversigt ift. forslag om etablering, ejerskab og drift af de forskellige dele af byggemodningen

Vejle KommuneUdbud Nordholmen
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3. Beskrivelse af 
udbudsmodel 

3.1. Udbud af køberet  

Vejle Kommune udbyder i offentligt udbud køberet 
til to særskilte områder – delområde 2 og 4 - på 
Nordholmen.

Formålet med udbuddet er at realisere den 
overordnede udviklingsplan for Ny Rosborg ved 
at tilvejebringe en samlet realiseringsplan for 
området Nordholmen. Det er væsentlige elementer 
i Udviklingsplanen, at der skal sikres sammenhæng 
og kvalitet i området med vægt på fællesskaber og 
bæredygtighed. Køberetten tildeles de tilbudsgivere, 
der dokumenterer højst mulig grad af opfyldelse af 
nedenstående udbudsvilkår. De valgte tilbudsgivere 
tildeles køberetten som vederlag for udarbejdelsen af 
realiseringsplanen.

Tilbudsgiver kan byde på begge områder i prioriteret 
rækkefølge. Hver tilbudsgiver kan kun opnå køberet 
til ét område. Køberetten kan ikke gøres til genstand 
for overdragelse.

Det forudsættes, at de vindende tilbudsgivere for 
hvert af de to områder samt repræsentanter for 
daginstitution og boligforening i fællesskab og 
sammen med Vejle Kommune tilvejebringe en samlet 
realiseringsplan for hele Nordholmen. Endvidere 
skal hver tilbudsgiver i overensstemmelse med den 
fælles realiseringsplan tilvejebringe en konkret 
udbygningsplan for eget delområde. Udbygningsplanen 
skal fastlægge de byggefelter inden for det enkelte 
område, som køberetten opnås til. 

Processen med udarbejdelse af realiseringsplan 
igangsættes i forlængelse af Vejle Byråds valg af 
tilbudsgivere. Den færdige realiseringsplan skal 
godkendes af Vejle Byråd og danne grundlag for 
udnyttelse af køberetten i form af udarbejdelse af 
købsaftaler samt lokalplan for Nordholmen.

3.2. Tidsplan for udbud og tildeling 

af køberet

Tidplanen for udbud og tildeling af køberet forventes 
at være følgende:

29.9.2021  - Annoncering
15.11.2021  - Deadline udbud
6.12.2021  - Byrådet tildeler køberet
7.12.2021  - Besked til tilbudsgivere

3.3. Købesum

Købesummen for hvert enkelt delområde fastsættes 
som markedsprisen – vurderet af statsautoriseret 
ejendomsmægler - på grundlag af den godkendte 
realiseringsplan, og ved denne fastlagte byggeretter 
med tilhørende forpligtelser for de enkelte 
delområder. 

Vejle Byråd skal godkende betingede købsaftaler for 
salg af byggeretter i de enkelte delområder.

Vejle KommuneUdbud Nordholmen
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B

B

B
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4. Beskrivelse af 
delområderne  

Delområderne skal udvikles efter principperne fra 
udviklingsplanen. Dette både i forhold til funktioner, 
bebyggelse og friarealer. 

Nordholmen er opdelt i følgende delområder til 
byudvikling:

1.  Daginstitution 
2. Boligområde i udbud
3. Boligområde til almene boliger
4. Boligområde i udbud

Derudover er der to delområder, som er fælles:

A. Infrastruktur – stamveje og kvarterspladser
B. Rekreative arealer – stier, beplantning og  
regnvandshåndtering

Uden for Nordholmens afgrænsning, men i tilknytning 
til denne, ligger desuden et areal med vandløb/
kanaler samt en mulighed for en multiaktivitetsbane.

Der er ikke kortlagt forurening på arealerne for 
Nordholmen. Landskabet er opbygget med ren 
overskudsjord, og der kan forventes eftersætninger 
over en årrække. Området ligger i ådalen og på 
gammel havbund, hvorfor der må forventes sætninger 
og at der skal pælefunderes i området.

Diagram med forslag til opdeling i delområder

Målet med realiseringsplanen er at få defineret det særlige ift. 
bæredygtighed og fællesskaber for Nordholmen, og hvordan det kommer 
til udtryk i forhold til mødet mellem de forskellige delområder og 
fællesarealernes funktioner og udformning. 

Vejle KommuneUdbud Nordholmen
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4.2. Delområde 2 – UDBUD

Grundareal: ca. 6.000 m2 

Udgangspunkt for bebyggelse:

• Omfang: Ca. 3.800 m2 i alt – f.eks. ca. 3.500 m2 
bolig og 300 m2 fællesfaciliteter

• Højde og placering: 2-3 etager – højest mod 
kvartersplads og lavest mod kanten af holmen

• Karakter: For eksempel rækkehuse/
klyngebebyggelse eller lignende 

Fællesskab/bæredygtighed: 

Kan for eksempel komme til udtryk i forhold til 
bebyggelsesformen og anvendelsen – f.eks. et 
byggefællesskab eller et bofællesskab med en 
særlig karakter/identitet. Kunne f.eks. være 30 
boliger på gennemsnitlig ca. 120 m2 og tilhørende 
værkstedsfaciliteter.

4.1. Delområde 1 – daginstitution 

Grundareal: ca. 7000 m2 – heraf 3.500 m2 på 
holmens top og resten på kanten og foden

Udgangspunkt for bebyggelse:

• Omfang: ca. 2000 m2 i alt – f.eks. ca. 1500 m2 
daginstitution plus andre faciliteter 

• Højde: 1-2 etager – højest mod kvartersplads

• Karakter:  Varieret bygningsvolumen, som er med til 
at definere gadeforløbet

Fællesskab/bæredygtighed: 

Kan både være daginstitutionens tiltag ift. 
miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed 
i bygningen og teknikken samt processen, men kan 
også være særlige tanker om at skabe fysiske og 
sociale læringsmiljøer omkring daginstitutionens 
og Nordholmens bidrag til fællesskaber og 
bæredygtighed.

UDBUD - Delområde 2

§3 sø

Vandløb

Vandløb

Vandløb

Vandløb

Regnvands sø

Regnvands sø

Vandløb

Lavning klimavand

Lavning klimavand

Lavning klimavand

Lavning klimavand

Lavning klimavand

Lavning klimavand

Kvartersplads

Kvartersplads

Rekreativt

Rekreativt

Rekreativt

Rekreativt

Rekreativt

Funktions Ø

Stamvej

Stamvej

Rundkørsel

Stiadgang

Stiadgang

Stiadgang

Stiadgang

Stiadgang

Stiadgang

Rekreativt

Stiadgang

Multiaktivitetsbane

Tribune

Tribune

Daginstitution 
 - Delområde 1

§3 sø

Vandløb

Vandløb

Vandløb

Vandløb

Regnvands sø

Regnvands sø

Vandløb

Lavning klimavand

Regnvandsbassin

Lavning klimavand

Lavning klimavand

Lavning klimavand

Lavning klimavand

Kvartersplads

Kvartersplads

Rekreativt

Rekreativt

Rekreativt

Rekreativt

Rekreativt

Funktions Ø

Stamvej

Stamvej

Rundkørsel

Stiadgang

Stiadgang

Stiadgang

Stiadgang

Stiadgang

Stiadgang

Rekreativt

Stiadgang

Multiaktivitetsbane

Tribune

Tribune

Kort over delområde 1 Kort over delområde 2
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4.4. Delområde 4 – UDBUD

Grundareal: ca. 28.500 m2 

Udgangspunkt for bebyggelse:

• Omfang: Ca. 15.000 m2 i alt – f.eks. ca. 14.500 m2 
bolig og 500 m2 fællesfaciliteter

• Højde og placering: 1-4 etager, højest mod 
kvartersplads og lavest langs kanten af holmen

• Karakter:  Blandet/varieret bebyggelse med 
forskellige strukturer og bygningstyplogier

Fællesskab/Bæredygtighed: 

Kan f.eks. komme til udtryk i forhold til ønsker om 
forskelige målgrupper og hvordan der kan skabes 
variation i bebyggelsen og forskellige boligtyper 
tænkes organiseret, Det kan også være særlige 
tanker omkring samspil og fællesskaber for 
beboerne, hvor der kan tænkes muligheder som f.eks. 
kontorarbejdspladser, gæstehus, dyrkningshaver, 
værkstedfaciliteter eller lignende.  Projektidéen kan 
f.eks. være ca. 150 boliger i forskellige størrelser 
på gennemsnitlig ca. 100 m2 og tilhørende 
fællesfunktioner.

4.3. Delområde 3 – Almene boliger  

Grundareal: ca. 5.500 m2 

Udgangspunkt for bebyggelse:

• Omfang: Ca. 4.800 m2 i alt – f.eks. ca. 4.500 m2 
bolig og 300 m2 fællesfaciliteter

• Højde og placering: 3-4 etager - højest mod 
kvartersplads

• Karakter:  For eksempel åben karréstruktur, stok- 
og/eller randbebyggelse

Fællesskab/Bæredygtighed: 

Kan for eksempel komme til udtryk i forhold 
til særlige målgrupper og boliger tilpasset 
disse samt etablering af praktiske og sociale 
fællesfaciliteter som vaskerum og cykelværksted, 
udekøkken og køkkenhaver mv. Kan f.eks. være 55 
boliger på gennemsnitlig ca. 80 m2 og tilhørende 
fællesfunktioner.

UDBUD - Delområde 4

§3 sø
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Vandløb
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Almene boliger- Delområde 3
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Rekreativt
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Stamvej
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Stiadgang
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Stiadgang

Stiadgang
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Kort over delområde 4Kort over delområde 3
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5. Udbudsbetingelser 

5.1. Faglige kompetencer

Tilbudsgiver skal dokumentere at råde over erfaringer 
og kompetence med projekter af tilsvarende størrelse 
og kvalitet. Det gælder såvel tekniske, arkitektoniske 
som byudviklingsmæssige kompetencer og erfaringer.

Den forventede faglige kompetence og erfaring skal 
dokumenteres ved fremlæggelse af referencer fra 
sammenlignelige projekter, organisationsdiagram 
og  -beskrivelse for tilbudsgiver samt CV for 
nøglemedarbejdere. 

Tilbudsgiver skal levere beskrivelse af teamet med 
navn på tilbudsgiver og rådgivere, navn på teamleder 
og daglig kontaktperson ift. opgaven. 

Referencer i form af teamets erfaringer med at 
skabe byudviklingsprojekter med fællesskab og 
bæredygtighed som bærende værdier. Beskriv 
projekt, rolle, årstal og hvilken form for fællesskab og 
bæredygtighed referenceprojekterne er gennemført 
med. Suppler gerne med fotos. 

5.2. Økonomiske ressourcer

Tilbudsgiverne skal dokumentere en tilstrækkelig 
finansiel styrke og evne til dels at finansiere 

deltagelsen i realiseringsplanens udarbejdelse og 
projektets gennemførelse på det delområde, hvortil 
køberetten opnås, og til at betale købesummen for 
byggeretterne og øvrige anlægsforpligtelser for det 
enkelte delområde.

Det forventede økonomiske grundlag skal 
dokumenteres eller sandsynliggøres ved 
fremlæggelse af budgetter for tilbudsgivers 
virksomhed samt oplysning om, hvordan de 
økonomiske ressourcer til finansiering og realisering 
af et kommende projekt vil blive tilvejebragt.

Dokumentation for sikkerhed for betaling af:

Delområde 2:  10.000.000 kr.

Delområde 4 : 50.000.000 kr.

Der er ikke formkrav til denne dokumentation, der 
eksempelvis kan bestå i en erklæring fra egen bank 
om finansieringstilsagn på vegne af tilbudsgiver. 
Det kan også være tale om en erklæring om, at 
tilbudsgiver selv råder over den nødvendige erklæring 
med henvisning til seneste revisorpåtegnede 
årsregnskab.
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5.3. Redegørelse
- for opfyldelse af Byrådet vision og 
Udviklingsplanen for Ny Rosborg

Tilbudsgiver skal levere en vision med beskrivelse af 
idéer til, hvordan tilbudsgivers projekt skal bidrage 
til at realisere Byrådets vision og Udviklingsplanen, 
herunder særligt hvordan kommunens kvalitetsmål 
for hhv. fælleskaber i bylivet, boliger og arkitektur 
samt klima og bæredygtighed imødekommes.

Det er altså grundlæggende tanker om hvad 
man drømmer om at udvikle, som tilbudsgivere 
bedømmes på, og der modtages derfor ikke konkrete 
projektforslag med bebyggelsesplaner på de udbudte 
delområder. 

5.3.1. Fællesskab og boliger

5.3.1.1. Fællesskaber i bylivet

Vejle Kommune ønsker at skabe en levende bydel 
med aktive stueetager ved alle kvarterspladser. Med 
aktiv menes med funktioner, der er åbne for alle – 
eksempelvis forskellige værksteder, fælles faciliteter, 
liberalt erhverv eller lignende. Vejle Kommune 
ønsker desuden at bydelen udføres med fokus på 
tilgængelighed samt adgang for offentligheden, så 
bydelen er for alle.     

Tilbudsgiver beskriver, hvordan tilbudsgivers 
projektidé kan bidrage til at understøtte kommunens 
mål.

5.3.1.2. Boliger

Vejle Kommune ønsker at skabe en blandet ny bydel 
med stor variation i boformer, boligstørrelser og 
boligtyper – også på de enkelte holme. Derfor er 
Nordholmen opdelt i delområder, der ønskes bebygget 
med varierede boligtyper.  

Tilbudsgiver beskriver, hvordan tilbudsgivers 
projektidé kan bidrage til at opfylde Byrådets vision 
og Udviklingsplanen for Ny Rosborg. I tilbudsgivers 
projektidé skal indgå en beskrivelse af, hvilket 

delområde der fremsendes tilbud på, samt hvilke 
boligtyper, der sigtes mod, og cirka antal boliger. 

5.3.1.3. Arkitektonisk kvalitet 

Vejle Kommune ønsker at kommende byggerier og 
anlæg i Ny Rosborg opføres i høj arkitektonisk 
kvalitet og i bæredygtige materialer med lang levetid.

Tilbudsgiver beskriver, hvordan tilbudsgivers 
projektidé kan understøtte dette mål.

5.3.2. Bæredygtighed og klima 

5.3.2.1. Bæredygtigt byggeri 

Vejle Kommune ønsker at kommende byggerier og 
anlæg i Ny Rosborg har fokus på bæredygtighed 
i opførelse, drift og bortskaffelse. Bæredygtighed 
kan eksempelvis dokumenteres i form af anvendelse 
af cirkulære materialer og genbrugs-, upcycle- og 
overskudsmateriale.

Tilbudsgiver beskriver, hvordan tilbudsgivers 
projektidé kan understøtte dette mål og hvordan det 
tænkes dokumenteret i realiseringsplanen.

5.3.2.2. Klima  

Vejle Kommune ønsker at Nordholmen i videst muligt 
omfang håndterer eget regnvand og derved ikke 
belaster det omkringliggende område med regnvand. 
Grønne tage, få befæstede arealer, beplantning, 
regnvandsopsamling og –forsinkelse på eget 
delområde kan bidrage til håndtering af regnvand og 
en øget biodiversitet i området. 

Tilbudsgiver beskriver, hvordan tilbudsgivers 
projektidé kan understøtte dette mål og hvordan det 
tænkes dokumenteret i realiseringsplanen.
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6. Frist for tilbud 
- Udformning og 

afgivelse

Tilbud skal være modtaget af 

Vejle Kommune
Juridisk Kontor
Skolegade 1
7100 Vejle
Att. Trine Vedel Bang/Kirsten Sørensen
Mail: trive@vejle.dk eller ksore@vejle.dk

senest mandag den 15. november 2021 kl. 12.00 

Vejle Kommune fremsender kvittering, når materialet 
er modtaget.

Følgende materiale udgør tilbuddet:

- Identifikation af tilbudsgiver ved angivelse af navn 
(cpr.nr. /cvr.nr. og selskabsbetegnelse), adresse, 
telefonnummer, email-adresse samt kontaktpersoner. 
Der kan ikke bydes eller „ordre“. 

- Beskrivelse af faglige kompetencer (reference-
projekter og nøglepersoner inkl. CV), jf. pkt. 5.1 

- Beskrivelse af økonomiske ressourcer (budgetter, 
finansiering, sikkerhedsstillelse), jf. pkt. 5.2

- Redegørelse for opfyldelse af Byrådets vision og 
Udviklingsplanen for Ny Rosborg, jf. pkt. 5.3 

Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud i 12 uger efter 
tidsfristen for aflevering af bud, da Vejle Byråd skal 
godkende tildeling af køberetten.

Tilbudsgiver har ikke ret til at overvære åbning af 
tilbud.

Forbehold

Vejle Kommune forbeholder sig ret til at kunne 
vælge frit mellem alle indkomne tilbud, ligesom Vejle 
Kommune frit kan forkaste samtlige tilbud.

Tilbudsvederlag

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbuddet. 
Tilbudsgivers omkostninger hertil er i det hele 
Vejle Kommune uvedkommende og kan ikke kræves 
refunderet af kommunen. Modtagne tilbud returneres 
ikke.

Orientering af tilbudsgivere

Der giver skriftlig besked til samtlige tilbudsgivere, 
når Vejle Kommune enten har besluttet sig for at 
tildele køberet til delområde 2 og 4 eller har valgt at 
forkaste indkomne tilbud.
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7. Evaluering af tilbud

Tilbud, som ikke opfylder det i pkt. 5.2 fastlagte 
krav om sikkerhedsstillelse, vil ikke blive taget i 
betragtning.

Vejle Kommune lægger ved valg af tilbudsgiver til de 
enkelte delområder vægt på graden af tilbudsgivers 
opfyldelse af udbudsbetingelserne ud fra følgende 
vægtning:

Pkt. 5.1. Faglige kompetencer (30 %)

Pkt. 5.2. Økonomiske ressourcer (20 %)

Pkt. 5.3.: Redegørelse for opfyldelse af Byrådets 
vision og Vejle Kommunes Udviklingsplan for Ny 
Rosborg (50 %):

Fællesskab og boliger
• Fællesskaber i bylivet (10 %)
• Boliger (10 %)
• Arkitektonisk kvalitet (10 %)

Bæredygtighed og klima
• Bæredygtigt byggeri (10 %)
• Klima (10 %)

Luftfoto af Vejle by set fra fjorden
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8. Realiseringsplan 
fasen

8.1. Udarbejdelsen

De valgte tilbudsgivere udarbejder i samarbejde 
med kommunen en bindende Realiseringsplan, 
der endeligt fastlægger Nordholmen disponering 
og anvendelse samt byggefelter på de enkelte 
delområder. Realiseringsplanen skal umiddelbart 
kunne danne grundlaget for udarbejdelse af lokalplan 
efterfølgende.

8.2.Godkendelse

Politisk godkendelse af Realiseringsplan med 
fastlagte byggefelter. Igangsættelse af lokalplan.

8.3. Salg

Vilkår for udnyttelsen af køberetten til delområderne 
i endelige købsaftaler, fastsættes på grundlag af den 
vedtagne realiseringsplan. Købesummen fastsættes 
af statsautoriseret ejendomsmægler på grundlag af 
vilkår i endelige købsaftaler og realiseringsplanen.

Politisk godkendelse af salget af delområder til 
tilbudsgiver – betinget af endelig vedtagelse af 
lokalplan – skal være gennemført den 31. december 
2023.

8.4. Lokalplan

Lokalplan for Nordholmen udarbejdes og godkendes 
endeligt politisk. Arealerne overtages af køber.

8.5. Forpligtigelser 

Tilbudsgivere forventes at deltage i udarbejdelsen 
af realiseringsplanen samt aflevere input til den 
samlede holmeplan og projektmateriale for eget 
delområde. 

Sideløbende med udbuddet laves en proces, 
hvor et team med et almen boligselskab tildeles 
delområde 3 og deltager på samme vilkår i processen 
som tilbudsgiver. Et team fra Vejle Kommune 
repræsenterer delområde 1 – daginstitution – i 
udarbejdelsen af realiseringsplanen.

Vejle deltager i processen som ejer og planmyndighed 
inkl. rådgiver i forbindelse med realiseringsplanen, og 
kan overtage forpligtigelsen for et delområde, såfremt 
en tilbudsgiver frafalder.

Formålet med processen og 
realiseringsplanen er at skabe et 
fælles udviklingsrum for de fire teams i 
samarbejde med Vejle Kommune. 
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Sep. 2021 Aug./sep.2022

Offentligt udbud Tildelte parter arbejder Forhandling

Dec. 2021

ØU godkender 
udbud

Præsentation Byråd
Status

ØU & BY  
Realiseringsplan

ØU & BY tildeler 
køberetter

Apr. 2022

AfleveringForberedelse

Til udbudsdokumentet

”Realiseringsplan”

Realisering

Jun. 2022

ØU & BY
Købsaftale og salg

”Lokalplan””Kommuneplanramme”

Tidslinje – sammenhæng mellem udbud og planer

8.5.1 Deltagelse i processen 

Tilbudsgivere forpligter sig til at deltage i 
udarbejdelsen af en realiseringsplan for Nordholmen, 
og bedes derfor som udgangspunkt notere sig 
foreløbige datoer og proces:

12.1.2022  Fælles opstartsmøde – ca. 3 timer

Præsentationsrunde. Hvert team fortæller om sin 
visionsidé for eget delområde. Drøftelse af fælles 
visionsidéer for holmen. Vejle Kommune orienterer om 
proces og produkt. Besigtigelse af området. Afklaring 
af spørgsmål og opsamling. Frem til 1. fælles 
workshop arbejder teams videre med indledende 
visionsidé og visionsskitse for holmen.   

26.1.2022  1. Fælles workshop – ca. 5 timer

Teams præsenterer indledende visionsidéer 
og visionsskitser for holmen. Fælles dialog og 
videreudvikling af visionsskitse for Nordholmen. Frem 
til individuelt møde arbejdes videre med visionsidé og 
visionsskitse for fællesskab/byliv, bæredygtighed og 
natur på eget delområde.   

9.2.2022 Individuelt møde – ca. 1,5 time

Til hver udvalgt tilbudsgiver/team: Dialog om 
visionsidé og visionsskitse for de enkelte delområde 
– herunder opfyldelse af kriterier fra udbuddet

9.3.2022  2. Fælles workshop – ca. 5 timer

Præsentation af bearbejdede delområder. Fælles 
dialog og videreudvikling af samlede realiseringsplan 
for fællesskab/byliv, bæredygtighed og natur

Marts 2022  Mulighed ind. møde – ca. 1,5 time

Til hver udvalgt tilbudsgiver/team: gennemgang af 
materiale til brug for politisk præsentation, herunder 
dialog om evt. justeringer.  

April 2022  Politisk præsentation – ca. 1 time 

Herefter mulighed for evt. justeringer inden 
aflevering

Efter færdiggørelsen af realiseringsplanen forventes 
følgende:

Maj-Jun. 2022 Politisk behandling af 
realiseringsplan og igangsætning af lokalplan – ØU 
og BY 

Aug.-Sep. 2022 Godkendelse af købsaftale og salg 
ØU og BY

Projektgruppen for Ny Rosborg, stadsarkitekt og 
planchef deltager i møder og workshops, mens 
Kommunaldirektør og Teknik & Miljø direktør også 
er til det indledende møde. Undervejs vil det være 
muligt at sparre med projektgruppen og øvrige 
relevante afdelinger i Vejle Kommune via telefon og 
mails samt fysiske og online møder.

Vejle KommuneUdbud Nordholmen

23



8.5.1 Samlet holmeplan for Nordholmen 
inkl. fællesarealer

Vejle Kommune er sammen med rådgiver ansvarlig for 
at samle input og tegningsmateriale for holmeplanen 
som en del af realiseringsplanen. På baggrund af 
dette afleveres som udgangspunkt:

Tegningsmateriale

• Overordnet holmeplan og snit 1:1000
• Relevante planer og snit fra udvalgt infrastruktur og 
rekreative områder (delområde A & B)
• 1-2 Visualiseringer af fællesområdernes karakter – 
f.eks. en kvartersplads og et naturområde ved lavning 
til klimavand

Projektbeskrivelse

• Det særlige ift. fællesskab og bæredygtige
• Beskrivelse af snitflader og funktioner 
• Idékatalog til byrumsinventar og beplantning
• Samlet 3D model som landskab og 
bygningsvolumener

Bemærk

Materialet udarbejdes på baggrund af processen og 
input fra de forskellige teams. Hvert Teams leverer 
tegningsmateriale fra egne delprojekter i nævnte 
målestok og detaljering til brug i holmeplanen.

8.5.2 Udbygningsplan for hvert delområder

Hvert team fra de 4 delområder skal aflevere en 
udbygningsplan som deres individuelle bidrag 
til realiseringsplanen. Materialet skal som 
udgangspunkt minimum indeholde

Tegningsmateriale

• Bebyggelsesplan og snit i 1:200
• Udvalgte områder med opholdsarealer/bebyggelse i 
plan og facader i 1:50
• 1-2 visualiseringer der beskriver arkitektur og 
fællesområder

Projektbeskrivelse 

• Hovedidéen – drømmen for livet i delområdet
• Antal boliger og størrelser samt typer
• Beregning af bebyggelsesprocent, fælles friarealer 
og p-pladser 
• Indsatser ift. bæredygtighed og fællesskaber 
skal dokumenteres – f.eks. DGNB certificering, 
Verdensmål, Frivillige bæredygtighedsklasse eller 
lignende.

8.5.3 Præsentation af realiseringsplan

De fire teams præsenterer et forslag for Byrådet i 
april 2022 og en samlet realiseringsplan til politisk 
behandling i maj/juni 2022. Tidspunkter tilpasses 
den politiske kalender.

Visualisering af Nordholmen fra udviklingsplanen
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10. Kontakt

Udbud og salg

Niels N. Ågensen, Kommunaldirektør ninag@vejle.dk, tlf. 76 81 10 11 mob. 20 24 25 33
Trine Vedel Bang, specialkonsulent juridisk kontor, trive@vejle.dk, tlf. 76 81 15 26 mob. 21 34 81 55
Kirsten Sørensen, specialkonsulent juridisk kontor, ksore@vejle.dk, tlf. 76 81 15 27 mob. 21 34 62 84

Arkitektur og planlægning 

Michael Sloth, Teknik & Miljødirektør, mislo@vejle.dk, tlf. 76 81 22 00 mob. 20 44 69 70 
Lisbet Wolters, Stadsarkitekt, liwol@vejle.dk, tlf. 76 81 22 40 mob. 20 33 94 68
Lars Buksti, Planchef, lacbu@vejle.dk, tlf. 76 81 22 60 mob. 23 27 87 85

Ny Rosborg projektet 

Jakob Østergaard, Projektkoordinator, jakos@vejle.dk, tlf. 76 81 24 76 mob.  23 62 56 01
Camilla Jørgensen, Teamkoordinator Arkitektur & Byudvikling, camjo@vejle.dk, tlf. 76 81 22 43 mob. 28 26 10 07
Henrik B. Aagaard, leder af Plan & Energi, heaag@vejle.dk, tlf. 76 81 22 50 mob. 30 62 55 57

HAR DU SPØRGSMÅL TIL UDBUDDET, 
DET AT BYGGE I VEJLE ELLER NY 
ROSBORG PROJEKTET GENERELT             
- SÅ KONTAKT OS

9. Bilag
Supplerende materiale

• Vision for Ny Rosborg 
• Udviklingsplan for Ny Rosborg 
• Landskabsplan Ny Rosborg - Oversigtsplan, principsnit og projekteringsmanual de tre første holme
• Introfilm Ny Rosborg - https://www.dreambroker.com/channel/kwl58wgm/1ecneqv3
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