
 

7. februar 2013 

PRESSEMEDDELELSE 

Boligforeningen ØsterBO i Vejle har fået 1 mio. kr. til projektet ”Klimatilpasning i Østbyparken” fra 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i perioden 2010-2013 afsat 10 mio. kr. årligt til forsøg i den 

almene boligsektor – både i nybyggeri og eksisterende byggeri. Heriblandt er projektet i Østbyparken blevet 

udvalgt som et af de projekter, der får støtte i 2013. 

”Klimaforandringer må vi alle forholde os til. For mig er det afgørende vigtigt, at den almene sektor kommer 

i gang med at forholde sig til problemstillingen og finder løsninger på problemerne. Jeg ser klimasikring som 

et væsentligt led i at fremtidssikre det almene boligbyggeri.” siger minister for by, bolig og landdistrikter 

Carsten Hansen 

Østbyparken i Vejle oplever desværre, i lighed med en lang række andre almene afdelinger landet over, 

meget kostbare og besværlige oversvømmelser, når det regner kraftigt. Og det kan forventes at ske oftere 

og forstærket i fremtiden på grund af klimaforandringer.   

ØsterBO har derfor søgt støtte til et projekt, der skal give nogle værktøjer, som kan bruges til 

klimatilpasning og fremtidssikring af området i forhold til håndtering af den formodede øgede nedbør 

fremover. Værktøjskassen skal indeholde både tekniske og økonomiske muligheder og også pege på nye 

måder for samarbejde. 

”Østbyparken udgør med sine ca. 1.100 boliger en hel bydel, og her er tale om at sikre samfundsmæssige 

værdier for 1-2 mia. kr. Derfor er vi meget glade for at have modtaget støtten til dette projekt. Jeg er sikker 

på, at vores beboere vil se frem til, at de både kan undgå vand i kælderen og samtidig få ideer til, hvordan 

Østbyparken kan blive et endnu flottere område”, siger direktør i ØsterBO, Søren Ahle Hansen. 

 

Vand som ressource 

Projektet skal forhindre regnvandet i at overbelaste områdets kloaksystem, og samtidig tilføre en ekstra 

kvalitet, så området bliver mere oplevelsesrigt, og hvor vandet også kan bruges aktivt til ophold og leg og 

give øget plante- og dyreliv. Vandet skal være synligt i området, men ikke kunne skade bygningerne, som 

det kan i dag.  

”Klimaforandringerne giver udfordringer for os alle. Det er derfor vigtigt, at vi samarbejder om at finde de 

rigtige løsninger. Specielt i Vejle by har vi udfordringer både i forhold til de øgede regnmængder og til 

havvandsstigninger. Projektet skal netop inspirere til nye løsninger og metoder og er fint i tråd med Vejle 

Kommunes klimastrategi, hvor vi bl.a. ser vand som en ressource til at skabe nye oplevelser, rekreative rum, 

udvikling og vækst.” siger formand for Natur- & Miljøudvalget, Søren Peschardt.  

”Vejle Spildevand står på grund af klimaforandringerne med udfordringer i forhold til at sikre en fortsat 

robust forsyningssikkerhed.  Vi forventer med projektet at få inspiration til nye klimatilpasningsløsninger, 

hvor vi i samarbejde med private aktører håndterer regnvandet i anlæg, der samtidig giver merværdi for 

beboerne” siger chef for Plan og Anlæg, Ole Glavind, Vejle Spildevand. 



 

Ansøgningen er blevet lavet i et tæt samarbejde mellem ØsterBO, Vejle Kommune, Vejle Spildevand, GBL 

Landskabsarkitekter og Rambøll. Værktøjskassen skal laves i et samarbejde mellem parterne i 2013. 

Efter projektets afslutning er det hensigten at søge det realiseret i Østbyparken. Der er naturligvis nogle 

økonomiske forhold, der skal være afklaret, inden projektet kan gennemføres. 

 

For yderligere information kontakt venligst: 

Søren Ahle Hansen, direktør ØsterBO   mobil 2171 3241 

 

 

Om ØsterBO: 

Boligforeningen ØsterBO er en boligorganisation, som har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde 

boligbyggeri i henhold til reglerne herom. 

ØsterBO er organiseret og ledes med respekt for en af grundpillerne i almene boligorganisationer – nemlig 

beboerdemokratiet, og har gennem mere end 70 år i et tæt samarbejde med Vejle Kommune arbejdet med 

ovennævnte formål. ØsterBO administrerer ca. 3.000 lejemål. Endvidere projekteres der kontinuerligt med nye 

boligprojekter efter behov, og nye boligbebyggelser er planlagt.  

 


