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ØsterBO - Østbyparken



Byggeriet er en karetbebyggelse, som giver sammenhæng, via stisystemer og 

en stor åbning som krydser midt igennem bebyggelsen, til både havnepromenaden, 

den øvrige del af Den nye Havneby, ØsterBOs eksisterende bebyggelse, og den den

grønne park mod nordvest.

Fra alle boligerne er der direkte visuel kontakt til parkrummet mod vest og nord, 

ligesom der direkte visuel kontakt til havnemiljøet og fjorden mod syd og øst.
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Bebyggelsen er indpasset i det nye byområde ”Lystbådehavnen” med vartegnet Bølgen 

tegnet af Henning Larsen og Kirk Kapitals domicil Fjordenhus tegnet af Olafur Eliasson 

samt en række andre bolig og erhvervsbyggerier. 

Materiale valget er valgt ud fra beliggenheden og de materialer der anvendes både i vores 

eksisterende bebyggelse og i fællesområderne. Det er en markant arkitektonisk bebyggelse, 

som absolut kan måles med de øvrige bebyggelser, og som passer fint ind i området. 

Bebyggelsen er præmieret med Vejle Kommunes Arkitekturpris og Borgernes Arkitekturpris 

for bebyggelsens bidrag til omgivelserne. 
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Byggeriet er højisoleret og opført energirigtigt ud fra mål beskrevet i Energistyrelsens BR10 

energiramme 2015. Solfangere på taget producerer så meget el, at bebyggelsen kan klare kravet 

til energiforbruget i 2020. 

Bygningsskelettet er opført i en beton masse, som sikrer god temperaturudligning, 

ventilationsanlægget er behovsstyret, altanerne er udført i en let konstruktion uden kuldebroer, 

der er grønne elevatorer, anvendt bæredygtige materialer med lang levetid og vinduerne er 

højisolerede. 

Der er gulvvarme i alle rum, der giver frihed til at indrette og møblere de enkelte rum. 

El, vand og varmemålere aflæses elektronisk - optimal mulighed for løbende at holde kontrol 

med forbrug. 

Kælderen er en dobbeltkælder med tiltag, der skal sikre mod oversvømmelse fra fjorden.
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Bebyggelsen skal på samme tid styrke samarbejdet og fællesskabet med vores eksisterende 

bebyggelse Østbyparken med ca. 1100 boliger og den nye bydel ”Lystbådehavnen”. 

En af de væsentligste styrker for samarbejde og inddragelse er via vores fælles LAR projekt 

sammen med Vejle Kommune, Vejle Spildevand og nabobebyggelserne samt fælles udnyttelse af 

den grønne kile.

Der er skabt en aktivitetsmæssig synergieffekt med det store grønne område mellem 

eksisterende bebyggelse og HavneBO, som indrettes med LAR-projektet og opholdsrum med 

plads til legeområder og andre aktiviteter, som beboerne i fællesskab formulerer og dermed 

smelter det gamle ”Østbyparken” sammen med det nye ”HavneBO” på Vejle Havn.
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Indretning, størrelse og placering
Byggeriet er opført i 6 etager med et samlet boligareal på 12.500 m2 fordelt på 
119 boliger, hvoraf de 8 er ældreboliger. Desuden er der 3 gæsteværelser.

Familieboliger
1 rums bolig - 48 m2—1 stk.

2 rums bolig - 90—114 m2 - 52 stk.

3 rums bolig - 94—115 m2 - 44 stk.

4 rums bolig - 114—115 m2  - 14 stk.

Ældreboliger - 92—109 m2 - 8 stk. 

Gæsteværelser - 31 m2—3 stk.



Multianvendelige rum

Boligerne er designet, så rummene er 
multianvendelige og kan skifte funktion 
uden fysiske indgreb. Værelserne kan 
fungere som store arbejdsværelser eller 
soveværelser med god plads til dobbeltseng 
og barneseng, ligesom spiserum kan være 
opholdsrum og vice versa. 

Næsten alle boliger over stueplan har altaner 
mod to verdenshjørner, mens boligerne i 
stueetagen har private terrasser udlagt på 
et hævet plateau mod parksiden. 
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