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O m r å d e  v e d  Ve j l e  Ly s t b å d e h a v n  



Kickstart af lystbådehavnen 2006 



Fra strategi til virkelighed – Bølgen og promenade 



Plot-planen 2004 



PLOTs Helhedsplan 2004 



Plot-planen 2004, ”VEJLEHUSENE” 



Arkitektkonkurrence 2007 



Signalværdi og arkitekturpriser 2010  



U D F O R D R I N G E R  
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 1.E.3 Lystbådehavnen 

 Anvendelsen fastlægges til erhvervsformål og offentlige 

formål, om f.eks. lystbådehavn med tilhørende faciliteter som 

klubhuse og lign., vinteropmagasinering til både, mindre 

hotel- og restaurationsvirksomhed, værksteds- og  

servicevirksomhed, som har naturlig tilknytning til 

lystbådehavn. 

 

 

 I området må der placeres virksomheder inden for klasse 1, 2 og 3. 

 Der må ikke indrettes boliger i området.I relation til miljølovgivningens 
retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som 
områdetype 3. 

  Det samlede rumfang af bygningerne inden for området må ikke overstige 3 m³ 
pr.m² grundareal og højst ½ af grundarealet må bebygges. Opholds- og 
parkeringsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til 
anvendelsen. 

 Området, der på kortbilaget er vist med skravering, kan overføres til byzone i en 
lokalplan, der overholder de angivne bestemmelser. 

 Gældende lokalplan nr.: 56. 

 

 

                                 Ramme 



   Visionsoplæg – Hasløv & Kjærsgaard 2008 – Præsentation på borgermøde 



  Masterplan – Hasløv & Kjærsgaard 2009 - Planområdet 



  Masterplan – Hasløv & Kjærsgaard 2009 



MASTERPLAN 

KANALBY, HAVNEØ, PARK 

  Masterplan – Hasløv & Kjærsgaard 2009 



  Masterplan – Hasløv & Kjærsgaard 2009 



• Forhandlinger med Naturstyrelsen om bla. kommuneplanrammer 
• Forhandlinger med havnens bestyrelse om køb af jord 
• Forhandlinger med havnens brugere 
• Forhandlinger med lystbådehavn, sejlklub, motorbådsklub, jolleklub, 

roklub, kajakklub,  grundejerforening 
• Involvering af borgere, naboer, gymnasiet 
• Inddragelse og ansøgninger til Kystdirektoratet 
• Miljøvurderinger, støj, støv, risiko 
• Kontakter med mulige investorer 
• Udbud, forberedelse og gennemførelse 

 

 

 

  Mange parallelle processer 
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 Samlet  
 Ud fra ovennævnte finder Vejle Kommune det sandsynliggjort, at området ved 

lystbådehavnen kan udvikles på en måde, der sikrer, at de eksisterende 

virksomheder kan fortsætte på uændrede plan- og miljømæssige vilkår samtidig med, 
at forholdene omkring støv, støj, risiko og lugt er overholdt for den nye bebyggelse til 
boliger og erhverv.  

 Forslag til tekst til kommuneplan 2009  
 På side 35 om Vejle Midtby tilføjes i 1. afsnit:  
 Havnen skal have mulighed for fortsat udvikling som erhvervshavn samtidig med, at 

områderne omkring lystbådehavnen udvikles som en bydel med oplevelser for alle 
med boliger, erhverv, butikker og rekreative muligheder. Denne udbygning skal ske 

på en måde, der sikrer havnevirksomhedernes fortsatte eksistens på uændrede 

vilkår. Det forudsætter, at bebyggelser i området ved lystbådehavnen placeres på en 

sådan måde, at der ikke skabes miljøproblemer.  

 I rammeteksten for område 1.1.O.25 tilføjes til afsnittet om miljøforhold:  
 Lokalplanlægningen skal sikre, at rammeområdet indrettes således ved placering af 

bebyggelser og afværgeforanstaltninger, at der ikke opstår miljøproblemer ved 

havnevirksomhedernes lovlige drift. Rammeområdet kan kun udnyttes på en måde, 

som sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser og emissionskravene i 

Miljøstyrelsens Luftvejledning kan overholdes.  

 Venlig hilsen  
 Marianne Bjerre  





                                

Planområdet  

  Lokalplanproces 

• Ny Kommuneplanramme 
• VVM 
• Tilpasning af udviklingsplan 

 



  Tilrettet masterplan – Hasløv & Kjærsgaard 2010 
  Salg af tre parceller ultimo 2010 – opstart af byggerie primo 2011 



• Dialog fører til ændringer 
• Tilpasning af rammer og planer  
• Ekstra høring  i 14 dage 

Lokalplanproces 



  

Udviklingen af bebyggelsesplan 



  
  

Udviklingen af bebyggelsesplan 



  

Udviklingen af bebyggelsesplan 



  

Udviklingen af bebyggelsesplan 



  

Udviklingen af bebyggelsesplan 



 
 

 

 
 
 
  

  Endelig masterplan – Hasløv & Kjærsgaard 2012 



  Kvalificering af helhedsplanen 2009, 2011, 2013 



  En kæmpe byggeplads med overraskelser og udfordringer 

  Virkeliggørelsen 



 
 

 

 
 
 
  

Den nye havnebydel og lystbådehavn – status medio 2014 



 
 

 

 
 
 
  

  Klubøen  



  Havnefronten – PensionDanmark – 111 lejligheder. 
  Opsøgende investorarbejde 



  Havnebo – Østerbo Boligforening – 119 lejligheder   



  Ny mole – moleaktiviteter på vej    



  Restaurant, faciliteter for gæstesejlere 
  Jolle-, sejl- og motorbådsklubber / lokaler 



  Flydende kajakklub – indvies august 2014 (foto september 2015)   



  De nye byggefelter        

P-hus 

Boliger 4-13 etager 



Udbud  
• Vurdering og analyser 

af muligheder  
• Udbudsproces 
• Lokalplanlægning 
• Ændring af 

kommuneplanramme - 
igen 

 





Baggrund 
Vejle Kommune ønsker gennem lokalplan 1203 af udbygge 
det sidste byudviklingsområde i ”Masterplan og visionsoplæg 
for Vejle Lystbådehavn” med boliger, p-pladser og 
bådopbevaring. 
For at lokalplanen kan give mulighed for at realisere dette, skal 
komuneplanens rammer 1.1.E.1 og 1.1.E.2 justeres. Ramme 
1.1.E.2 ændres ved dette tillæg til at kunne rumme bebyggelse 
med en maks. højde på 45 meter, mens afgrænsningen 
mellem de to rammeområder ændres, så lokalplanområdet 
kan anvendes til boligformål. 

Ændring af kommuneplanramme 



Visualisering af nyt byggeri 



Fra lokalplanforslag 



Fra lokalplanforslag 



  Domicil for Kirk Kapital og Havneøen: Studio Olafur Eliasson  
+ Lundgaard og Tranberg + Vogt Landscape Architects 
 

  Realisering af Havneøen 



Ambitiøs – nye standarder – arkitektonisk milepæl 
 



Visualisering af havneø byggeri 





• Debatspørgsmål – Fra strategi til rammer (til konkret virkelighed) 
• Hvad er en kommuneplanrammes funktion, hvis den er til forhandling? 

Hvilken betydning har den? Har vi solgt vores sjæl? 
• Hvordan sikres kvalitet i det fysiske miljø, hvis rammerne samtidig skal 

være fleksible? 
• Hvordan kan rammerne bruges som et strategisk værktøj i udviklingen af et 

område, så kvaliteten af det fysiske miljø sikres og samtidig er fleksible? 
Kan man det? 

• Hvad er det vigtigste rammerne skal styre?  
• Er rammer muligheder eller restriktioner? 
• Er rammer noget statisk, der SKAL overholdes eller er det et DYNAMISK 

redskab, der tilpasses udviklingen? 
• Har I måttet ændre rammerne fordi der kom projekter, man politisk (og 

måske planmæssigt) gerne ville fremme? Hvilke muligheder og problemer 
gav det? 

Og hvad kan vi så lære af det? 



Slut 



Kommunikation – avis, www, guidede ture, Bylab, 

Havnelab, oplæg mm. 



 
 

 

 
 
 
  

Havneøen og Kirk Kapitals nye hovedsæde 



Helhedsplan for lystbådehavnen 2014 



 

Fælles offentlig /privat udvikling af ny bydel 



Visionsdrevet innovation 



Den nye lystbådehavn i faser 



Færdiggørelse af området samt konstruktionsmæssige og økonomiske udfordringer 

1. Nedrivning Carlsberg-bygningen, bevarelse af mandskabsfaciliteter, 
etablering af nye garagefaciliteter samt masteanlæg 
2. Løsning af forureningsproblematikken for nyt byggefelt, samt 
optagning af gamle betonfundamenter, pæleværker, olietanke mv. 
3. Etablering af stiforbindelse ved kanalen fra Dyrskuevej til Strandgade 
4. Etablering Vandtrappe samt kioskbygning el.lign. I nordvestlige 
kanalhjørne. 
5. Afholdelse af udgifter til diverse offentlige anlæg, elanlæg, flytning af 
forsyningsledninger mv. 
6. Etablering af parkeringspladser / vinteroplagsplads ved Dyrskuevej 1 

7. Etablering af parkeringspladser / vinteroplagsplads ved 
Dyrskuevej 11 
8. Etablering af parkeringspladser / vinteroplagsplads ved 
Dyrskuevej 19 
9 .Etablering af parkeringspladser / vinteroplagsplads ved 
Dyrskuevej ved Brenntag 
10. Forlægning af "Kahytsvej” 
11. Færdiggørelse af området ved roklubben 
12. Etablering af sundheds- og legefaciliteter ved hovedbro 
13. Indretning af lokaler i klubhuset til gæstesejlere 





• Nye forhandlinger 
• Nyt projekt 
• Lokalplan og udbud udfordres 
• Dispensationsag til havneø samtidig med lokalplan for to Højhuse 

 

Havneøen realiseres 


