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År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vejle Kommune 106.383 107.218 108.021 108.826 109.652 110.471 111.743 113.243 114.140 114.830

Vejle by 50.832 51.341 51.804 52.449 53.230 53.975 54.862 55.876 56.567 57.051

Skibet by 2.075 2.113 2.163 2.125 2.094 2.103 2.091 2.085 2.165 2.217

Beliggenhed

Kilde: Danmarks Statistik

Motortrafikvej Vejle-
Billund, Bredstenvej

Vardevej

Østengård

Skibet Skole

Skibet 

Knabberup

Buldalen

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og årstal:

Ejendommen er beliggende i den østlige del af Skibet - ved 
bykvarteret Østengård - på adressen Buldalen 3, 7100 Vejle. 

Skibet er en forstad til Vejle, beliggende i Vejle Ådal, direk-
te vest for byen. Afstanden til den vestligste del af Vejle er 
halvanden kilometer fra Ejendommen. Skibet er beliggende 
nord for motortrafikvejen Vejle-Billund, Bredstenvej. Byom-
rådet består af kvartererne Knabberup og Østengård, lands-
byen Slelde og selve Skibet. Den overvejende del af områ-
dets bebyggelse er nyere parcelhuse.

Skibet by og det omkringliggende opland har i en længere 
årrække været præget af en ringe grad af dagligvareforsy-
ning. De eneste dagligvarebutikker beliggende i det vestlige 
opland til Vejle by - udover den nyopførte Rema 1000 butik i 
Skibet - er LokalBrugsen i Jennum - ca. to kilometer nord for 
Skibet - og Dagli’Brugsen i Bredsten - ca. seks kilometer vest 
for Skibet. Begge disse butikker er mindre og utidssvarende, 
og befolkningen i området har således længe ytret ønske 
om en tidssvarende dagligvarebutik i Skibet. Rema 1000 bu-
tikken betjener således et stort opland, der i dag kun i ringe 
grad er forsynet med lokal dagligvarehandel.
Læs mere om områdets dagligvareforsyning på side 20-21.

Ejendommen er opført på en hjørnegrund med direkte faca-
deværdi mod Vardevej og Buldalen. Hertil er Ejendommen 
beliggende med stor synlighed for den forbikørende trafik 
på Bredstenvej. Rema 1000 butikken har indkørsel for kun-
der til parkeringspladsen fra Vardevej og indkørsel for va-
relevering fra Buldalen.

Vardevej fungerer som ind- og udfaldsvej i den nordvestlige 
del af Vejle og strækker sig mod vest til Skibet bymidte, hvor 
den mødes med Bredstenvej. Bredstenvej er en del af pri-
mærrute 28 og agerer motortrafikvej mellem Vejle centrum 
og Billund, hvorfor en væsentlig del af trafikken mellem 
Vejle og Billund Lufthavn passerer Ejendommen. Buldalen, 

der løber direkte vest for Ejendommen, forbinder Vardevej 
og Bredstenvej.

Der blev på Vardevej - umiddelbart nord for Ejendommen - i 
2017 målt en årsdøgnstrafik på 4.140. På Buldalen blev års-
døgnstrafikken ligeledes i 2017 målt til 3.990. Vejdirektoratet 
målte i 2018 årsdøgnstrafikken på Bredstenvej til 12.626 vest 
for Skibet og 11.061 øst for Skibet. 

Både Vejle Kommune, Vejle by og Skibet by har gennem den 
seneste årrække oplevet positiv befolkningstilvækst. I 2018 
opnåede Vejle Kommune det højeste antal solgte kommu-
nale parcelhusgrunde siden 2010. En forholdsmæssig væ-
sentlig del af disse parcelhusgrunde blev ifølge kommunen 
- der ligeledes beretter om vækst i hussalget og et højt ni-
veau af salg af private parcelhusgrunde - solgt i og omkring 
Skibet. 

Ifølge en befolkningsprognose udarbejdet af Vejle Kommu-
ne i 2019 forventes det, at befolkningstallet i Skibet by frem 
mod 2033 skal stige fra nuværende 2.217 til 4.306. I skoledi-
striktet for Skibet Skole vil befolkningstallet i 2033 ifølge pro-
gnosen udgøre 5.901 personer, mens hele Vejle Kommune 
forventes at bestå af 128.373 indbyggere. 
Læs mere om områdets udvikling på side 22-23.

Skibet rummer i dag dels en almen folkeskole med under-
visning på 0.-6. klassetrin, idrætsplads, multihal, plejehjem 
og ældreboliger samt en række forskellige børnehaver og 
institutioner.

Det er Blue Capitals vurdering, at den gode beliggenhed ved 
Skibet med stor eksponering mod en betydelig mængde 
trafik og med et stort opland, der i meget ringe grad er for-
synet med dagligvarehandel, danner et yderst bæredygtigt 
grundlag for at drive dagligvareforretning. 
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Områdets dagligvareforsyning

- Stephan Sørensen, udviklingsdirektør i Reitan Ejendomsudvikling - Berlingske 19.02.19.

          Skibet er interessant for os, fordi vi vil være den eneste daglig-
varebutik i området. Vejle er en god by, og Skibet er et fornuftigt 
tilflytningsområde. Derfor vil vi gerne satse på området.

”
“

- Stephan Sørensen, udviklingsdirektør i Reitan Ejendomsudvikling - Vejle Amts Folkeblad 19.01.2019.

          Vi har kigget på det hele i Skibet, men synes, at placeringen 
ved Buldalen er logisk, nu hvor vejen bliver holdt åben. 

”
“
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 "De store vindere er Rema 1000, der har tredoblet omsætningen på ti år.." (Berlingske 19. feb.  2019)

Der er medvind på langt de fleste fronter i den danske del af Rema 1000 kæden, der i år har kunnet fejre 25 års jubilæum i Danmark. Kæden præsenterede 
i foråret - for tiende år i træk - et rekordoverskud på den primære drift og satte i 2018 omsætningsrekord med en omsætning på mere end DKK 18,7 mia. 
Samtidig blev der sidste år åbnet hele 22 nye butikker og bygget nyt lager i København og Vejle.

Rema 1000 har længe været en af frontløberne i det discountboom, der har præget det danske dagligvaremarked. Hvor discountkæderne i 2008 samlet 
sad på 28% af dagligvaremarkedet, udgjorde markedsandelen i 2018 knap 41%. Ifølge en opgørelse fra Retail Institute Scandinavia har Rema 1000 kæ-
den i samme periode tredoblet sin samlede omsætning, mens antallet af butikker er øget med 94%. Henning Bahr, der er detailhandelsekspert og adm. 
direktør i analysehuset Retail Institute Scandinavia, udtalte sig tidligere i år om kædens succes:

"Rema har stort set gjort det hele rigtigt i forholdsvis mange år nu. De får større og større markedsandel ved at lave flere og flere butikker, de steder, de kan se, at 
der er plads til det. De er ikke som nogle af de andre, der er startet langt tidligere, røget ind i problemer med underskudsgivende butikker og lukninger.
 - Vejle Amts Folkeblad 12.05.2019

- Henning Bahr, detailhandelsekspert og adm. direktør i analysehuset Retail Institute Scandinavia - Berlingske 19.02.2019.

          Rema 1000 har indtil nu været dygtige til at finde de rigtige  beliggen-
heder de rigtige steder. De er meget kritiske og analyserer det ret godt ...”
“

Skibet by og det omkringliggende opland har i en længere 
årrække været præget af en ringe grad af dagligvareforsy-
ning. Opførelsen af den nye Rema 1000 butik har således 
siden offentliggørelsen haft stor bevågenhed blandt både 
borgere og lokale medier. Vejle Amts Folkeblad har over flere 
omgange bragt artikler herom: 

"Ventetiden er ovre: Skibet får en dagligvarebutik. Skibet-bor-
gerne må i dag en tur til Jennum eller Vejles midtby for at fylde 
indkøbskurven med dagligvarer. Men snart er ventetiden forbi 
for de mange utålmodige beboere i den voksende bydel, som i 
årevis har efterlyst et nærmere alternativ."
 - Vejle Amts Folkeblad 13.01.2019

"Borgerne i Skibet glæder sig til, at området får egen daglig-
varebutik. I dag må de tage turen ind til Vejle eller op til Dag-
li'Brugsen i Jennum for at købe mælk, brød og grøntsager (..)"
 - Vejle Amts Folkeblad 10.09.2019

"En butiksåbning de har ventet på i årevis - Rema 1000 åbnede 
torsdag morgen sin butik nummer 338, og dermed er Skibet 
igen udstyret med egen dagligvarebutik efter mange års ven-
ten."
 - Vejle Amts Folkeblad 07.11.2019

Rema 1000 er - med den nye butik i Skibet - ikke kun den 
eneste dagligvareaktør i byen, men derudover også den 
eneste aktør, der i hele oplandet vest for Vejle, kan tilbyde 
befolkningen at foretage sine indkøb i en ny og tidssvarende 
butik. Ser man bort fra udbuddet af dagligvarebutikker i sel-
ve Vejle by, havde lokalbefolkningen i Ådalen vest for Vejle, 
frem til åbningen af den nye Rema 1000 butik kun mulighed 
for at handle i enten LokalBrugsen i Jennum - ca. to kilome-
ter nord for Skibet - eller Dagli’Brugsen i Bredsten - ca. seks 
kilometer vest for Skibet. Begge disse butikker er mindre og 
utidssvarende.

Den nye Rema 1000 butik havde første åbningsdag torsdag 
7. november 2019 og betjener således et stort opland.
 
Kæder har konkurreret om Skibet
Både Netto og Rema 1000 har begge været interesserede i 
at komme først til Skibet. Ifølge en artikel bragt i Vejle Amts 

Folkeblad d. 20.09.2019 bekræftede udviklingsdirektøren i 
Salling Group, Carsten Hadsbjerg, i efteråret 2018, at Netto 
var meget interesseret i at åbne butik i Skibet, mens udvik-
lingchef for Innovater, Andreas Bagunck, ligeledes over for 
Vejle Amts Folkeblad har bekræftet, at der har været konkur-
rence mellem Rema og Netto. 

Byggeriet af byens nye butik har hele tiden været afhæn-
gigt af, at Buldalen blev holdt åben for trafik ud til motor-
trafikvejen. Det sagde daværende transportminister, Ole Birk 
Olesen, god for i efteråret 2018, og det indledende arbejde 
med opførelsen af den nye dagligvarebutik kunne således 
igangsættes. Stephan Sørensen, udviklingsdirektør i Reitan 
Ejendomsudvikling, har udtalt følgende om den nye butik 
i Skibet: 

"Vi har kigget på det hele i Skibet, men synes, at placeringen ved 
Buldalen er logisk, nu hvor vejen bliver holdt åben. Vi regner 
ikke med, at der kommer andre butikker i Skibet, for der er ikke 
plads til to butikker med den størrelse.
 - Vejle Amts Folkeblad 19.01.2019

Skibet er interessant for os, fordi vi vil være den eneste daglig-
varebutik i området. Vejle er en god by, og Skibet er et fornuftigt 
tilflytningsområde. Derfor vil vi gerne satse på området." 
 - Vejle Amts Folkeblad 13.01.2019

En lokal Rema-købmand driver butikken
Manden, der har fået ansvaret for den nye Rema butik i Ski-
bet, bor i butikkens baghave. I april fik 36-årige Jesper Thing 
besked om, at han får overrakt nøglerne til Skibets længe 
ventede dagligvarebutik, og købmanden har glædet sig til 
at arbejde på hjemmebanen: 

"Jeg kommer hjem til Skibet, hvor Malene og jeg har boet siden 
2009, da jeg overtog Rema i Jelling. Jeg synes, det er et fanta-
stisk område, og børnene trives i skolen.

Det handler om godt købmandskab. Det kan godt være, at det 
tager et år eller to at få skabt en god omsætning, men jeg har en 
ambition om, at butikken om fem år sælger mere end de butik-
ker, jeg hidtil har haft."
 - Vejle Amts Folkeblad 10.08.2019
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Foto fra 12. september 2019

Områdets udvikling

Område, der ud-
vikles af Innovater

Del af Ådalen, der planlægges 
udviklet med 200-500 boliger

Ny Rosborg

Parcelhusenklave, 
Åsvinget og Ådalsvej

Vestlige del af Vejle

Vardevej

Skibet

Ejendommens nærområde har oplevet betydelig udvikling 
gennem en årrække, ligesom der er store planer for udvik-
ling i fremtiden. 

Byudvikling 

Nye boliger i Skibet
Skibet tiltrækker ikke kun beboere med tilknytning til Vejle. 
Ifølge Vejle Kommune er der i Skibet blandt andet en efter-
spørgsel efter boliger til folk, der arbejder vest for Skibet - 
eksempelvis i Billund.

Aktuelt er et projekt med 40 rækkehuse øst for Bommerha-
vevej, direkte nord for Vardevej - og ca. 700 meter vest fra 
Ejendommen - under opførelse. De kommende rækkehus-
boliger bliver på 120 kvadratmeter fordelt i to plan, og første 
etape - indeholdende 21 af rækkehusene - forventes at stå 
indflytningsklar ultimo 2019. 
Ovenstående projekt er ikke indtegnet på kortet side 23.

Innovater, der også har fungeret som totalentreprenør på 
Rema 1000 butikken, har konkrete planer om at bebygge 
arealet direkte nord for dagligvarebutikken med boliger. 
Første etape er planlagt til at indeholde 36 rækkehuse, der 
opføres ud fra den gældende lokalplan og forventes at stå 
klar til aflevering 1. oktober 2020. Anden etape skal inde-
holde 27 boliger - før byggeriet kan påbegyndes skal disse 
dog lokalplanlægges.
Se den kommende bebyggelse på lokalplankortet s. 25.

Skibet skal bindes sammen med Vejle mod øst
Op mod 500 boliger er på tegnebrættet i en potentielt kom-
mende helhedsplan for et område mellem Vejle og Skibet. 
Økonomiudvalget i Vejle Kommune har igangsat udarbej-
delse af en helhedsplan for området ved Kølholt, mellem 
Skibet og Vejle. Udviklingen af området, der i dag primært 
er præget af marker, er en del af en større vision om at binde 

Vejle by og Skibet sammen. Udarbejdelsen af helhedsplanen 
skal danne grundlag for en efterfølgende dialog med både 
Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen i forhold til at udvikle 
området ved udlæg af nye kommuneplanrammer.

Det seneste offentliggjorte udkast til helhedsplanen lægger 
op til opførelse af mellem 200 og 500 boliger på det 64 hek-
tar store område mellem Vardevej og motortrafikvejen Vejle-
Billund, Bredstenvej. Etableres bebyggelsen som parcelhuse, 
vil der være plads til ca. 200 grunde. Falder valget i stedet 
på rækkehuse, vil der kunne bygges ca. 400 plus en række 
villaer. Det nye kvarter vil være en forlængelse af den lille 
parcelhusenklave ved Åsvinget og Ådalsvej, umiddelbart øst 
for Ejendommen.
Se oversigtskortet på side 23.

Ny Rosborg
Etableringen af den nye Vejle-bydel Ny Rosborg er påbe-
gyndt, og der forventes en betydelig udvikling af området 
i den kommende årrække. Bydelen etableres i det 80 hektar 
store område beliggende som en vestlig fortsættelse af Vejle 
by, mellem Vejle by og Vejle Ådal. Ny Rosborg skal ifølge pla-
nerne fremtidigt bestå af 6 forskellige bykvarterer, der huser 
op mod 5.000 beboere og 20.000 m2 erhverv, dagligvarefor-
retning og en daginstitution.

Udviklingen af Ny Rosborg kan kategoriseres som første 
skridt i processen om at binde Vejle og Skibet sammen. 
Se oversigtskortet på side 23.

Positiv udvikling i hele Vejle Kommune

Vejle Kommune er nu landets femtestørste
Borgmester i Vejle Kommune, Jens Ejner Christensen, udtalte 
i april følgende om væksten i befolkningstallet i kommunen: 

"Med de nye tal er vi igen oppe på 250 indbyggere i kvartalet. 

Hvis tendensen holder, når vi de 1.000 ekstra indbyggere per år, 
der har været vores ambition siden 2010."
 - Vejle Amts Folkeblad 16.04.2019

Efter at befolkningstallet i kommunen i årevis har halet ind 
på Esbjerg Kommunes, har Vejle Kommune nu vokset sig 
større end Esbjerg Kommune målt på befolkningstal. Be-
folkningstallet i Vejle er i følge Vejle Kommune vokset fra  
114.830 primo 2019 til 115.607 indbyggere i september. Ind-
byggertallet i Vejle Kommune forventes ifølge kommunens 
befolkningsprognose at fortsætte en flot vækst, således 
kommunens indbyggertal, ifølge en befolkningsprognose 
for 2019-2033, vil udgøre 128.373 i 2033.

Rekordstort salg af parcelhusgrunde
Med 91 solgte kommunale parcelhusgrunde i 2018 har Vejle 
Kommune nået det højeste antal solgte kommunale parcel-

husgrunde siden 2010, hvor der blev solgt 96 grunde. Borg-
mester, Jens Ejner Christensen, har udtalt følgende herom: 

"Salget af kommunale parcelhusgrunde går rigtig godt, og det 
er også positivt, at vi sælger grunde mange steder i kommunen. 
Også de private udstykninger sælger godt, og vi hører også fra 
ejendomsmæglerne, at boligsalget er eksploderet i 2018. Det 
understreger, at Vejle er en meget attraktiv kommune at bygge 
og bo i, og vi får mange nye tilflyttere."
 - Vejle Kommunes hjemmeside 17.01.2019

Erhvervsguide i Vejle Kommune, Mette Harbo Linee, der 
står for salget af parcelhusgrunde, berettede i forlængelse 
af borgmesterens udtalelser, at det især er udstykningerne 
i Børkop, Vinding og Vejle (Uhrhøj), der sælger - men at Ski-
bet, Jelling og Smidstrup også følger godt med.

Oversigtskort over områdets fremtidige udvikling inddelt efter projekter, udarbejdet af Blue Capital. 500 meter

Motortrafikvej Vejle-
Billund, Bredstenvej


