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Parkeringshus ved Havneøen snart klar til åbning 

Parkeringshuset ved Havneøen, Kahytten 2, som har været under opførelse det seneste år, er nu endelig ved 

at være klar til åbning. 

 

Håndværkerne er trods Corona og det seneste vintervejr i fuld gang med at ligge sidste hånd 

færdiggørelsen. 

Fra mandag i uge 7 er de første gæster velkomne i nederste niveau. Kirk Kapital åbner op for gratis 

parkering frem til 1. marts, hvor betalingssystemet igangsættes. I er alle velkommen til at kigge ind eller 

prøve at bruge den nederste etage af parkeringshuset. 

Vi er en lille smule forsinket med de udvendige belægningsarealer på grund af vintervejr, men vi åbner op 

for parkering som aftalt, og så arbejder håndværkerne det sidste færdigt når vi får tøvejr igen 

Blandt andet er det svært lige nu at få opmærket parkeringspladserne på øverste dæk, som er snedækket. 

Det øverste dæk åbner til 1. marts sammen med 2 timers gratis parkering på 60 af pladserne. 

Parkeringshuset er med på den grønne omstilling og starter med 10 lade stationer for el-biler, som er tænkt 

til de gæster og brugere, der måske har svært ved at have en hjemmelader.  

Acpoa har en simpel og let betalingsløsning, hvor man betaler for parkeringen, mens man oplader sin bil. 

Tanken er på sigt også at installere en såkaldt lynlader så optankning kan foregå på minutter i stedet for 

timer.  

Vi regner med de 10 lade stationer er i drift til 1. april. 

Er der på Havneøen interesserede, som kunne tænke sig sammen med Acpoa og Kirk Kapital at 

behovsafklare, hvordan fremtidens el-lade stationer optimalt kan udformes, kan man melde sig hos Acpoa, 

hvis man har interesse i at deltage i dette forum. 



Hotelbyggeriet på Havneøen er samtidig stille og roligt ved at starte op, og som alle nok har bemærket, så 

er byggepladsen er etableret, og byggefeltet er ved at blive klargjort. 

 

Alle har modtaget varsel omkring ramning af de nødvendige sidste pæle for byggeriet og der er ligeledes 

udsendt en nabohøring omkring 1.500 ekstra etagemeter til erhvervs- og boligtårnet i byggefelt F. 

 

Vi vil gerne kunne helt færdiggøre alle byggefelter på en gang. 

 

Tidsplanen for byggeriet er således at hotelbyggeriet forventes færdigt til Tour de France-starten på 

Forpladsen i juli 2022.  

For byggefeltet F, vil bygningen stå færdigt udvendigt og forhåbentligt med pænt anlagt haveanlæg. Selve 

den indvendige aptering vil, efter touren, færdiggøres frem til 31/12.2022. 

 

Hvad bygger vi så, og hvordan ser det ud? 

Den sidste fase på Havneøen kommer til at indeholde et Hotel, som opføres til Zleep Hotels, der får 109 

værelser, som fordeles i 4 kategorier, Basis, Family, Family+ og handicapværelser. Hotellet får blandt andet 

et fitnessrum, der kan bruges af alle og en reception med en skybar på 11. sal, som alle naturligvis også er 

velkomne til at besøge.  

Ovenpå skybaren udføres en udsigtsterrasse med udsigt over by og fjord. Hotellet er, som hele 

masterplanen for Havneøen, tegnet af Arkitema arkitekter og vi har netop modtaget disse 4 fine 

illustrationer. 

 
Her ses ankomsten fra byen via Strandgade til Havneøen med hotellet og det nye parkeringshus mod 

venstre. Helt til vestre ses det ene af kanaltårnene. Højdemæssigt bliver hotellet en smule lavere end 

Kanaltårnene og som byggetilladelsen fra 2015 giver mulighed for. 

 

Vi er samtidig meget glade for at kunne fortælle at hotellets nederste etage indrettes til italiensk restaurant 

og en cafe med inde- og udeservering samt et Gelateria med kaffe to go salg. ENZO & C åbner sin 3. 

restaurant i Vejle. Konceptet passer perfekt ind sammen med Zleep Hotellet og indrettes i den kendte 

ENZO & C stil som en familie restaurant. 



Herved imødekommes den store efterspørgsel på muligheden for at få sig en kop kaffe og en kage i det fri 

på Havneøen. 

Ved siden af hotellet og sammenbygget via en lav mellembygning opfører Kirk Kapital et lejlighedshotel, 

som indeholder 17 hotellejligheder i størrelse fra 40 til 200 m2. Disse lejligheder kan lejes som ”suiter” 

gennem Zleep Hotels, helt på samme måde som et almindeligt hotelværelse, men kan også lejes af f.eks. 

LYST gæster, som måtte ønske en overnatning i forbindelsen med et besøg på den kendte restaurant.  

 

Måske en beboer i Havnebydelen mangler en overnatningsmulighed til egne gæster, familie eller venner? 

 

Endvidere kan man gennem Zleep eller Kirk Kapital leje lejlighederne som et longstay koncept, hvor man 

f.eks i en periode skal bo/arbejde i trekantområdet og har brug for en fuld møbleret bolig. Ønsker man at 

gøre brug af servicen fra Zleep Hotels ved rengøring, skift af sengelinned og at slippe for madlavning, kan 

dette vælges.  

 

Måske skal denne service udvides som en mulighed for Havneøens beboer? 

 
Her set lejlighedshotellet fra promenaden. Lejlighedshotellet får altaner som de øvrige boliger på Havneøen. 



 
Her ses byggeriet fra Sydkajen med Bølgen og Nørreskoven i baggrunden samt F tårnet, Havneøen 12, der 

opføres samtidigt, men med erhvervslejemål i nederst etager og boliger i de øverste. 

 

 
Vi har også fået lavet et billede som viser forpladsen og set mod byen, der viser hvordan forpladsen kan 

være et aktiv f.eks. til Vejle Fjordfestival og Tour de France.  

Har man et rigtigt godt arrangement, så er det muligt at låne forpladsen, som ellers med åbningen af det 

nye parkeringshus bliver bilfri, på nær ærindekørsels for beboer og Kirk Kapital/Lyst.  

 


