
Visualisering - se forbehold på side 34

Vejle gågade
300 m

DGNB Guld– 
bæredygtighedscertificering

800  
p-pladser

Vejle Trafikcenter 
250 m

Arkitekterne bag 
The HUB

Nye high-end kontorer  
i centrum af Vejle

gammelhavn.nu



Indhold
Vejle   

Gammelhavn 

Beliggenhed  

Oversigtskort

Byggefelter 

The HUB - tegnet af  

   Henning Larsen Architects 

Sublime fællesfaciliteter 

Bæredygtighed -  

   en grundsten i The HUB 

Lejemålsoversigt 

Lejevilkår

Etageplaner 

Materialer  

Offentlige og øvrige vilkår 

Kontakt    

3

4

5

8

9

 

10

17

18

20

21

22

32

34

35

Visualisering - se forbehold på side 34



Vejle
Vejle har uendeligt meget at byde på. Uanset med hvilke 
øjne, man ser. En driftig handelsby i rivende vækst, midt 
i mageløs natur og med et levende kultur- og forenings-
liv. Her er attraktivt at leve for vejlensere og interessante 
ting for gæster at opleve. Så der er søgning til Vejle,  
både efter at bo, arbejde og studere.  
 
Inden længe tilføres midtbyen et nyt kvarter, der  
kan være med til at holde hånden under udviklingen.  
Gammelhavns bygninger bliver certificeret efter DGNB 
Guld, og både bygninger, boliger, forretninger og tre  
indre, frodige byparker bliver bygget og skabt med  
respekt for mennesker og omgivelser.

Her opføres kvalitetsboliger til alle, lige fra de unge  
til dem, der må nøjes med at være det i hjertet. Og 
erhvervslivet og detailhandlen får de bedst tænkelige 
forhold, der passer til nutidens og fremtidens arbejds-
forhold i Vejles nye grønne favn.
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Gammelhavn
En hel exceptionel bygning i Gammelhavn er The HUB, 
der er tegnet af Henning Larsen Architects. Den kommer 
til at byde små og større virksomheder om bord i eks- 
klusive omgivelser.  
 
Op til ca. 700 mennesker vil få deres daglige gang i byg-
ningen. Her kan iværksættere trives side om side med 
allerede etablerede navne i erhvervslivet og dele en ræk-
ke fælles faciliteter, der skaber social interaktion og giver 
grobund for vidensdeling. Faciliteter som samtidig over- 
flødiggør et stort antal kvadratmeter til bl.a. egen kanti-
ne, møde- og konferencelokaler for den enkelte  
virksomhed.

Beliggenheden er også en foræring i sig selv. Midt i Vejle 
er der rig mulighed for hyggelige pauser i områdets 
caféer og restauranter, eller afslapning i kvarterets tre 
frodige parkområder. Desuden er der nærmest indlagt 
tog- og busforbindelse og de bedste parkeringsforhold, 
så medarbejdere, kunder og leverandører kan komme 
hurtigt til og fra.  
 
Altsammen giver de bedste betingelser for arbejds- 
glæde i Vejles nye grønne favn.

The HUB med  
ca. 700 arbejds- 

pladser

Bygninger: DGNB  
Guld-bæredygtigheds- 

certificeret

Ca. 360 ungdoms- 
boliger og ca. 400  
ejer- og lejeboliger

Ca. 4.000 m2 Kvickly 
og ca. 3.500 m2 butik-
ker, restauranter mv.

Se forbehold på side 34

The HUB

N

Vejle Trafikcenter Vejle Station

Forlængelse 
af gågaden

P-pladser  
(korttidsparkering)

P-hus



Beliggenhed

Motorvej E45

3,2 km 

10 m
Kvickly 

20 m
Butikker, restauranter  

og take-away

300 m
Vejle gågade

Ejendommen, hvor kontorfaciliteterne opføres,  
ligger i Vejles bymidte med kun få minutters gang  
til Vejles Trafikcenter samt Vejles prisvindende  
og hyggelige gågade med dens pulserende liv  
og masser af shopping, caféer og restauranter.  
Som nogle af de markante naboer kan nævnes  
Lido Biograferne, Bryggen og Hotel Cabinn, Vejle.

Vejle Trafikcenter  

250 m
Billund Airport  

25 min.

Vejle Havn

1 km
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1. Vejle gågade

2. Vejle Trafikcenter

3. Nørretorv

4. Bryggen

5. Rådhustorvet 

6. Vejle Musikteater

7. Vejle Havn

8. Vejle Sygehus

9. Nørremarksskoven

10. Spinderihallerne 

11. Vejle Tekniske Gymnasium

12. Vejle Midtby Skole

13. Vejle Stadion

14. Fjordenhus

15. Campus

16. Rosborg Gymnasium

17. DGI Huset

18. Vejle Bibliotek

Oversigtskort
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Gammelhavn

Sønderbrogade

Fredereciavej

Ejgil Jensens Vej

The HUB



Byggefelter

N

Bolig og  
butik/restaurant

Bolig og butik/restaurant/
udadvendt erhverv

Bolig og butik/restaurant/
udadvendt erhverv

Bolig og butik/restaurant/
udadvendt erhverv

Bolig og butik/restaurant/
udadvendt erhverv

Bolig

Bolig

Bolig

Ungdomsboliger

Kvickly

P-hus

The HUB

Sønderbrogade

Fredereciavej

Ejgil Jensens Vej
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I Gammelhavns erhvervsbygning, The HUB, 
bliver der plads til store tanker og effektive 
arbejdsrutiner i eksklusive omgivelser.

Huset tilbyder topmoderne kontorpladser til virksom- 
heder og et fællesskab, hvor man kan dele en række 
både praktiske og sociale faciliteter. 

Der indrettes bl.a. fælles lobby, fælles mødefacili- 
teter og en  personalerestaurant samt café. Husets  
fælles fredagsbar kan i godt vejr foregå på den store  
tagterrasse med vid udsigt over Vejle. Og benene  
kan strækkes i Gammelhavns store, indre bypark.

På The HUB’s 7. etage er der plads op til 60 arbejds- 
pladser svarende til 15,13 kvm pr. arbejdsplads, og  
de øvrige etager har en kapacitet op til 105 arbejds- 
pladser, svarende til 14,78 kvm pr. arbejdsplads.

The HUB er tænkt og indrettet, så der kan sås spirer  
til nyt netværk, nye dialoger og ny inspiration virk- 
somhederne imellem. 

Med en beliggenhed midt i Vejles pulserende liv,  
lige ved Vejle Trafikcenter, med moderne parkerings- 
forhold med ca. 800 parkeringspladser og lade- 
standere er vejen gjort nem og hurtig for pendlere,  
kunder og leverandører til Vejles nye grønne favn.

The HUB - tegnet  
af Henning Larsen  
Architects

THE HUB  
GIVER VEJLE 
ENDNU ET 
ARKITEK- 
TONISK 
VARTEGN.

Visualiseringer - se forbehold på side 34

Se mere om The HUB her
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https://gammelhavn.nu/the-hub/
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Sublime fællesfaciliteter

Lobby
Der er i stueetagen indrettet lobby  
for husets virksomheder.

Referencebillede

Referencebillede

Referencebillede

Referencebillede

Bypark
Gammelhavn er Vejles nye grønne favn, og dertil  
er der selvfølgelig en bypark, hvor medarbejderne 
kan gå en lille tur i løbet af arbejdsdagen.

Personalerestaurant og café
The HUB indeholder både en café  
og husets personalerestaurant.

Parkering
Ca. 800 p-pladser, herunder ca. 70 pladser  
til ladestandere.

Tagterrasse
Stor og fælles tagterrasse på 320 m².

Møde- og konferencelokaler
Som en del af fællesfaciliteterne er der  
moderne møde- og konferencelokaler.

Foreløbig visualisering

Referencebillede
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Bæredygtighed –  
en grundsten i The HUB
VI SÆTTER BÆREDYGTIGHEDEN I FOKUS 
For NPV er det vigtigste, at vi udvikler og bygger 
bæredygtigt – både for planeten og for brugerne og 
ejerne af bygningerne. En bygning, der er designet ud 
fra et bæredygtigt paradigme, gavner ved at reducere 
sit samlede miljøaftryk over levetiden sammenholdt 
med en konventionelt designet bygning. Derudover 
har bygningen et markant bedre indeklima og lokal-
miljø, som gør det attraktivt og rart at ankomme til 
The HUB og at opholde sig i ejendommen.

Et af vores tiltag bygger på et stort udbud af natur  
i og omkring byggeriet. Fx etablerer vi en ny bypark 
midt i Vejle. Parken er designet ud fra nordiske prin-
cipper med lokale plantearter og nordiske biotop- 
programmer for at fremme biodiversiteten. Vi etab-
lerer blandt andet tre separate områder i byparken, 
der har specifikke biotopkvaliteter. 
 
Bygge- og ejendomsbranchen har en betydelig ind- 
flydelse på verdens udvikling. Derfor kortlægger vi 
vores indvirkning på FN’s verdensmål, og vi har sær-
ligt fokus på den danske tilpasning: Vores Mål fra 
Danmarks Statistik. NPV er bevidste om muligheder 
for at forbedre vores præstationer, og hvor vi kan 
gøre en forskel med det samme.

Derfor vil The HUB blive DGNB-certificeret til Guld 
efter den danske DGNB-manual for kontorer. 

For eksempel er The HUB designet til at have et inde-
klima, der ligger over gennemsnittet for kontorer, et 
lavt energiforbrug og integrerede samt vedvarende 
energiløsninger, for at reducere CO2-udledning og 

driftsomkostningerne. Derudover er der fokus på 
bæredygtig mobilitet med integrerede ladestandere 
til biler, cykelparkering mv.

Selvom bygningerne er placeret tæt på bymidten og 
ud til havneområdet, med mange hårde overflader, 
vil der være en høj grad af grønt på jorden. Vi har be-
vidst valgt at designe med fokus på lokal og nordisk 
biodiversitet, give levesteder for en masse insekter, 
fugle osv. samt give lejerne en inspirerende udsigt  
og æstetiske omgivelser.

BÆREDYGTIGE HIGHLIGHTS FOR THE HUB

/ Et indeklima, der optimerer forholdene  
   for brugerne af The HUB

/ En bygning designet til en sund livsstil:  
   cykelfaciliteter, omklædningsrum,  
   grønne omgivelser mm.

/ Integrerede, lokale og vedvarende energi- 
   løsninger, der reducerer CO2-udled- 
   ningen gennem hele bygningens levetid

/ Øget biodiversitet gennem et nordisk  
   biotopprogram for bypark, landskab  
   og grønne tage

/ Reduceret miljøpåvirkning gennem  
   DGNB Guld

/ Mobilitetsløsninger med et stort udbud  
   af ladestandere til elbiler

Referencebillede

Referencebillede



KORT OM DGNB

DGNB er en bæredygtighedscertificeringsordning,  
der har til formål at gøre bæredygtighed målbart.  
I DGNB-certificering fokuseres der på seks kvaliteter:

/ Miljø kvalitet, som fokuserer på fx materialerne i  
   bygningen, deres livscyklus, drikkevand og biodiversitet

/ Økonomisk kvalitet, som fokuserer på bæredygtighed  
   i totaløkonomien af bygningen, fleksibiliteten og  
   robustheden af bygningen

/ Social kvalitet, som fokuserer på sundhed, komfort,  
   brugertilfredshed og funktionalitet

/ Teknisk kvalitet, som fokuserer på de tekniske,  
   karakteristiske krav og kvaliteter i bygningen 

/ Områdets kvalitet, som fokuserer på den måde  
   bygningen interagerer med lokalområdet, mobilitet mm.

/ Proces kvalitet, som fokuserer på planlægning  
   og kvalitetssikring af udførelsen af bygningen

Samlet er der ca. 40 kriterier og 200 underkriterier.

FRA VERDENSMÅL

TIL DGNB-CERTIFICEREDE BYGNINGER

DK-GBC, DGNB manual 2020, 2020
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Etage Lejemål  Areal, m² Leje i kr.  
pr. m² p.a. Leje i kr. Årlig drift Månedlig leje i kr.  

inkl. drift
Årlig leje i kr.  

inkl. drift

2 UDLEJET

3 UDLEJET

4

Erhvervsareal  1.552,0  1.330  2.064.160 

 394.208  220.191  2.642.286 
Apteret kælder - bade- og omklædningsfaciliteter  21,6  1.330  28.728 

Andel af fælles adgangsareal, kælder teknik og varegård  186,9  600  112.140 

Andel af fælles tagterrasse  57,4  750  43.050 

Opdelt 628 m²  159.512  89.098  1.069.172 

Opdelt 924 m² inkl. 50 kr pr. m² i tillæg  234.696  134.943  1.619.314 

5

Erhvervsareal  1.552,0  1.360  2.110.720 

 394.208  224.125  2.689.494 
Apteret kælder - bade- og omklædningsfaciliteter  21,6  1.360  29.376 

Andel af fælles adgangsareal, kælder teknik og varegård  186,9  600  112.140 

Andel af fælles tagterrasse  57,4  750  43.050 

6

Erhvervsareal  1.552,0  1.390  2.157.280 

 394.208  228.059  2.736.702 
Apteret kælder - bade- og omklædningsfaciliteter  21,6  1.390  30.024 

Andel af fælles adgangsareal, kælder teknik og varegård  186,9  600  112.140 

Andel af fælles tagterrasse  57,4  750  43.050 

7

Erhvervsareal  907,7  1.475  1.338.858 

 230.556  146.524  1.758.283 

Apteret kælder - bade- og omklædningsfaciliteter  12,6  1.475  18.585 

Andel af fælles adgangsareal, kælder teknik og varegård  96,6  600  57.960 

Andel af fælles tagterrasse  33,6  750  25.200 

Tagterrasse med eksklusiv brugsret  102,5  850  87.125 

Lejemålsoversigt

  Der betales 254 kr. pr. m² i drift af 'Erhvervsarealet' (bruttoareal) hvoraf 25 kr. pr. m² udgør henlæggelse til fornyelse af tekniske installationer. Alle priser er ekskl. moms.



Driftsudgifter
Estimeret til 254 kr. pr. m² erhvervsareal,  
hvoraf 25 kr. pr. m² udgør henlæggelse  
til fornyelse af tekniske installationer

Varme, vand og køl

Estimeret til 207 kr. pr. m² erhvervsareal,  
hvoraf 25 kr. pr. m² udgør henlæggelse til 
fornyelse af varmeanlæg og installationer  
til køl og ventilation

El Betales direkte til forsyningsselskabet

Betaling af leje Kvartalsvis forud

Depositum 6 måneders husleje

Lejeregulering Nettoprisindeks, dog minimum 2%

Lejers uopsigelighed 5 år

Udlejers uopsigelighed 5 år

Opsigelsesvarsel
12 måneder efter udløb  
af uopsigelighedsperioden

Anvendelse Kontor

Drift af udenomsarealer Påhviler lejer

Overtagelsestidspunkt 2. halvår 2025

Overtagelsesstand Nyistandsat efter nærmere aftale

Parkering 825 kr. pr. måned pr. flydende plads

Fremlejeret Aftales nærmere

Afståelsesret Aftales nærmere

Energimærke Under udarbejdelse

Moms Alle ydelser tillægges moms, p.t. 25%

1.069.172 – 9.826.765 kr.  
inkl. drift

628 - 5.564 m²  
(1552 m² pr. etage)

Lejevilkår
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Fælles

Lejemål Fælles kælder Fælles tagterrasse

Fælles adgangsareal Fælles teknik Kælder apteret

Fællesareal Fælles lastbilsluse + affald Vægge/søjler

Stue



Fælles

Lejemål Fælles kælder Fælles tagterrasse

Fælles adgangsareal Fælles teknik Kælder apteret

Fællesareal Fælles lastbilsluse + affald Vægge/søjler

Etage 1
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Udlejet

Lejemål Fælles kælder Fælles tagterrasse

Fælles adgangsareal Fælles teknik Kælder apteret

Fællesareal Fælles lastbilsluse + affald Vægge/søjler

Etage 2

Udlejet



Etage 3

Udlejet

Lejemål Fælles kælder Fælles tagterrasse

Fælles adgangsareal Fælles teknik Kælder apteret

Fællesareal Fælles lastbilsluse + affald Vægge/søjler

Udlejet
25
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Etage 4

1.552 m2  -  Leje: 1.330 kr. pr. m2 p.a.

Lejemål

Primær planløsning - etage 4

Alternativ og opdelt planløsning - etage 4

Op til 105 arbejdspladser, svarende til 14,78 m2 pr. arbejdsplads.

Fælles kælder

Fælles tagterrasse

Fælles adgangsareal

Fælles teknik

Kælder apteret

Fællesareal

Fælles lastbilsluse + affald

Vægge/søjler

Fleksible lejemål  
Indrettes med celle- 

kontorer eller en kombi- 
nation heraf med  

storrumskontorer -  
efter lejers ønske

924 m2 (Lejetillæg på 50 kr. pr. m2) 628 m2



Etage 5

1.552 m2  -  Leje: 1.360 kr. pr. m2 p.a.

Lejemål Fælles kælder Fælles tagterrasse

Fælles adgangsareal Fælles teknik Kælder apteret

Fællesareal Fælles lastbilsluse + affald Vægge/søjler

Primær planløsning - etage 5-6

Fleksible lejemål  
Indrettes med celle- 

kontorer eller en kombi- 
nation heraf med  

storrumskontorer -  
efter lejers ønske

Op til 105 arbejdspladser, svarende til 14,78 m2 pr. arbejdsplads.
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Etage 6

1.552 m2  -  Leje: 1.390 kr. pr. m2 p.a.

Lejemål Fælles kælder Fælles tagterrasse

Fælles adgangsareal Fælles teknik Kælder apteret

Fællesareal Fælles lastbilsluse + affald Vægge/søjler

Primær planløsning - etage 5-6

Fleksible lejemål  
Indrettes med celle- 

kontorer eller en kombi- 
nation heraf med  

storrumskontorer -  
efter lejers ønske

Op til 105 arbejdspladser, svarende til 14,78 m2 pr. arbejdsplads.



Etage 7

907,7 m2  -  Leje: 1.475 kr. pr. m2 p.a.

Lejemål

100 personer

Fælles kælder Fælles tagterrasse

Fælles adgangsareal Fælles teknik Kælder apteret

Fællesareal Fælles lastbilsluse + affald Vægge/søjler

Fleksible lejemål  
Indrettes med celle- 

kontorer eller en kombi- 
nation heraf med  

storrumskontorer -  
efter lejers ønske

Op til 60 arbejdspladser, svarende til 15,13 m2 pr. arbejdsplads.
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Fælles

Lejemål Fælles kælder Fælles tagterrasse

Fælles adgangsareal Fælles teknik Kælder apteret

Fællesareal Fælles lastbilsluse + affald Vægge/søjler

Kælder



Visualisering - se forbehold på side 34
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Materialer
Arkitekt Henning Larsen har naturligvis tænkt en helhed ind i 
The HUB, og det gør sig også gældende, når det handler om 
interiør. Der er en palet af valgmuligheder af spændende og 
tidssvarende materialer til indretning af lejemålene. Er man 
som lejer med tidligt i processen, kan man bl.a. få indflydelse 
på gulvene, hvor der f.eks. er mulighed for Weber design- 
gulve, træ-højkantsparket eller Ege Epoca gulvtæpper. 
 
Lejemålet leveres med køling via ventilationsluft og køle- 
bafler, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet til indretning  
af lejemålet, det være sig storrumskontor, flerbrugerkontorer, 
cellekontorer eller en kombination heraf etc. På hver etage 
etableres der tekøkkener i moderne stil med sort look. Til 
hjælp til indretning af de nye flotte kontorlokaler kan Colliers 
Occupier Services være den professionelle sparringspartner.



Visualisering - se forbehold på side 34
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Offentlige og øvrige vilkår
OFFENTLIGE FORHOLD 
 
Ifølge lokalplan nr. 1225 er området, hvor lejemålet  
ligger, udlagt til følgende anvendelse (nedenståen-
de er et uddrag af lokalplanen): 

 
Ekstrakt:

Lokalplanen giver mulighed for at anvende områ-
det til centerformål. Det er butikker, restauranter, 
cafeer, hotel, boliger, erhverv, offentlig og privat 
service og institutioner, liberale erhverv, undervis-
ning, sundhed, sport så som fitness, legeland samt 
andre anvendelser, der naturligt hører hjemme 
i bymidten. Der kan også etableres en park og 
p-pladser i både p-hus og på terræn.

Stueetagen kan kun anvendes til butikker, cafeer 
og restauranter og andre kunde- og publikums- 
orienterede formål, der skaber et levende og 
spændende handelsmiljø. 
 
Ovennævnte er alene et ekstrakt af lokalplanen.  
Den fulde version kan rekvireres ved henvendelse  
til Colliers.

ØVRIGE VILKÅR 
 
Renholdelse 
Det påhviler lejer sammen med ejendommens 
øvrige lejere/brugere at renholde de til lejemålet 
hørende udenomsarealer, såvel beplantede som 
befæstede arealer, herunder fejning og snerydning 
af udenomsarealer, glatførebekæmpelse af fortov 
samt gade mv. Selve arbejdet udføres af udlejer  
og betales af lejer via driftsudgifterne. 
 
Vedligeholdelse 
Lejer har den indvendige vedligeholdelse af leje- 
målet. Udlejer har den udvendige bygningsvedlige-
holdelse i øvrigt.

I lejekontrakten vil det blive specificeret, hvilke  
forpligtelser lejer – henholdsvis udlejer – har. 

VISUALISERINGER OG RENDERINGER 
 
De viste billeder er foreløbige visualiseringer  
og renderinger af, hvordan ejendomme, opholds-
områder og byrum forventes at se ud, når bygge-
riet er færdigopført, og området er færdigudviklet. 
Billederne er udarbejdet efter et skitseprojekt,  
hvor der endnu ikke er givet byggetilladelse til alle 
ejendomme. Der kan forekomme væsentlige for-
skelle mellem de foreløbige visualiseringer og ren-
deringer og det færdige byggeri og omgivelserne.  
 
Indretning og materialer kan afvige, og rørføringer 
i lofter kan være placeret anderledes, ligesom ned-
sænkede partier i lofter kan afvige i størrelse og 
omfang. 
 
Visualiseringerne og renderingerne er kun til in- 
spiration, og er ikke en del af kontraktgrundlaget 
ved et eventuelt køb/udlejning af erhverv i pro- 
jektet. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringer  
og renderinger og de detaljer, der vises. Der  
tages forbehold for fejl og ændringer.



Jeppe Fromm
Commercial Real Estate Advisor 
Diplom i Vurdering

30 66 05 56
jeppe.fromm@colliers.com

René Neesgaard
Senior Director | Partner

61 55 18 18
rene.neesgaard@colliers.com

Kontakt
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København
Toldbodgade 33
1253 København K

Aarhus
Søren Frichs Vej 38A
8230 Åbyhøj

Odense
Tagtækkervej 8
5230 Odense M

Aalborg
Østre Havnegade 20
9000 Aalborg

Vejle
Dandyvej 3B
7100 Vejle

70 23 00 20  
colliers.com


