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Præsentation

Onsdag den 10. oktober 2018



Udgangspunktet - Vejle Lystbådehavn anno 2010



Facts

Begyndelsen.
• Kirk Property A/S, datterselskab af Kirk Kapital A/S.

• Den verdenskendte kunstner Olafur Eliasson som kunstner og arkitekt.

• Vejle Kommune udarbejder masterplan i 2008/10 med henblik på salg.

• Havneøen blev erhvervet i 2010 fra Vejle Kommune.

Hvorfor?
• Behov for et nyt firmadomicil, som er meget mere end et kontorbyggeri.

• Havneøen gav en unik mulighed for unikke boliger, som samtidig kunne 

matche domicilet.

Hvilke kriterier blev opstillet?
• Domicilet skal blive et kunstværk, sekundært et kontorbyggeri.

• Havneøen skal være en unik bebyggelse med en unik beliggenhed.

• Området skal være offentligt tilgængeligt - Domicil og Havneøen.



Facts

Domicil- et kunstværk!

Teamet:

• Kunstner og arkitekt er Studio Olafur Eliasson (SOE)

• HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S er byggeledelse/tilsyn.

• Arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg er underrådgiver til SOE.

• Ingeniørfirmaet COWI er ingeniører.

• Byggegrube Per Aarslev.

• Hovedentreprise JORTON med flere bygherreleverancer herunder,
Facader og indvendige dør og glaspartier. Wagner Biro, Østrig

Natursten. Top Granito, Italien

Trapper og elevatore, Wagner Biro, Østrig

”Det man ser, er det man får”. Væg, loft og gulve er ”ægte”

• Masterplan udføres af Olafur Eliasson, Vogt landskabsarkitekter og H&H.

• Præsentation i Spinderihallerne for offentligheden i 2011



Masterplanen 2011



Facts

Havneøen- et unikt byggeri!

• Start som joint venture samarbejde med AP-pension, ny Kirk Property 

A/S.

• 9 boligblokke med op til 150 boliger fra 145-400 m2 opføres i etaper.

• 1 etape med 4 boligtårne A-D er under opførelse.

• Fuld parkeringskælder under hele Havneøen. 

Teamet:

• Arkitekten er Arkitema, Århus

• Ingeniør HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S, Vejle.

• Udføres i totalentreprise af NRE Group A/S, Ikast

• Home i Vejle varetager salget, med de første 55 boliger fordelt på 4 

boligtårne. 

Salget er i gang og pt. er 50 % solgt og yderligere er reserveret.



Grundlaget og lokalplansarbejdet i 2011/12



Vejle Lystbådehavn anno 2020
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Facts - 2016

Byggepladserne mod syd og nord
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Facts - 2016

Byggepladserne mod syd og nord



Domicil

Domicilet- projektet



Facts

Domicilet- 2016





Geometri













Innovative metoder



Udfordringer bygbarhed



Domicil

Fakta:
➢Opstart byggegrube november 2013

➢Opstart hovedentreprise september 2014

➢Aflevering hovedentreprise maj 2017

➢ Ibrugtagning 9. juni 2018

➢Mere end 130.000 gæster på 4 måneder



Havneøen

Havneø- projektet



Havneøen – 1. etape



Havneøen – 1. etape



Havneøen – 1. etape



Havneøen – 1. etape



Havneøen – 1. etape



Havneøen – 1. etape



Havneøen

Havneøen- 2016



Havneøen

Havneøen- 2018



Havneøen

Fakta:
➢Byggestart august 2015 med pilotering.

➢Opstart totalentreprise april 2016

➢Opstart salg af de første 50 boliger september 2016

➢Aflevering af 1. etape 1. november 2018

➢P-hus udenfor Havneøen, privat/offentlig parkering.

➢De næste etaper afventer markedssituationen.



Vejle kommune, by Hasløv og Kjærsgaard

Domicil og Havneøen – 2025

SPØRGSMÅL?


