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Historisk udvikling Kort 1840-1899



Historisk udvikling Kort 1901 - 1945



Historisk udvikling Kort 1953 - 1976



Kirkegården idag



3600 m2

Udnyttelse af kirkegården Kirkegårdens areal 31.770 m2

Kapasitets udnyttelse 11,3% (svarende til 3.600 m2)
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Opgørelse over hvor mange aktive gravsteder, der er, og hvornår disse udløber.  
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31.12.2016 0 0 0 794 

2017 - 2026 672 410 262 122 

2027 - 2036 109 0 13 13 

2037 - 2046 2 0 11 11 

2047 - 2070 11 0 0 0 

 
 
Kort over kirkegården. : 
 
Se Vedhæftet fil og i bachelorprojektet. 
 
Der er ingen Exnerfredninger eller andre fredninger omkring kirkegården. Østre kapel beliggende på 
kirkegården er over 100 år gammel. 
  
Billedmateriale:  
Der illustrerer kirkegårdsanlæggets mure og portaler, belægninger, træer, beplantning og 
gravstedselementer samt bygninger på kirkegården. Endvidere skal der være et billede, der viser 
kirkegårdens landskabelige placering.  Se vedhæftede bilag og bachelor projektet. 
 
Beskrivelse af ønsket og forestillingen om fremtidig brug efter nedlæggelsen.  
Arealet der udfases kan indrettes på mangfoldige måder men som udgangspunkt og inden at 
udviklingsplanen er endelig udformet, ønsker Kirkegårdsbestyrelsen, hvis det er muligt, at det også 
fremover fremstår som et grønt område. 
Bachelorprojektet peger på nogle muligheder udfra 5 skitser: A – F, som er beskrevet og systematiseret 
til brug for den videre beslutningsproces i Kirkegårdsbestyrelsen. 
 
 
Bilag: 
Konsulentudtalelsen fra Preben Skaarup. 
Bachelorprojekt udarbejdet af 2 studerende på bagrund af deres praktikperiode ved Vejle Kirkegårde. 
Snit igennem kirkegården 
Oversigtsplan af Østre kirkegård 
Billedmateriale over kirkegården. 
 
Kilder til den historiske gennemgang: 
C.V. Petersen: Vejle Bys Historie. 1927 
E. With-Pedersen: Optegnelser om ”Holmen” og ”Hestehaven”. 1992 

Fremskrivning af gravsteders udløb



Udvidelse af Østerbrogade



Ørstedsgade Den lukkede kant



En grøn kirkegård, med Nørreskov som baggrund



Bredde grusstier med tomme gravfelter



Ny helhedsplan



Ny helhedsplan



En helhed



Afgræsning og zoner



Stier, eksisterende og nye



Beplantning



BYEN - > SKOVEN

Fra byen til skoven



Ny helhedsplan



Områder

Begravelse

‘Parken’

Byrum



Eksisterende og ny



Byrum Planudsnit ved Ørstedgade



HOVEDIDE - terrænmuren langs Ørstedsgade omdannes til et trappeanlæg som skaber adgang til kirkegården og visuel 
kontakt fra gaden og byen. Der plantes en karakteristisk blomstrende beplantning og skabes en opholdszone i sydsiden af 
kirkegården som inviterer til ophold, sammenværd og en tur ind på kirkegården. Kirkegården og Kapellet bliver derved også 
mere aktivt og synligt i bybilledet

Ørstedgade Nuværende situation



Ørstedgade Fremtidig situation



Siddetrin Reference foto



Siddetrin, lysbeton Reference foto



Kanter med beplantning Reference foto



Blomstrende kirsebærtræer Reference foto



Paradisæbler og slotsgrus Reference foto



Parken



Parken



Parken



Begravelse



Begravelse



Begravelse



Begravelse



Begravelse



Begravelse



Begravelse



Begravelse



Gruppearbejde



 

 

Har du lyst til at sætte dit præg på kirkegårdens udvikling i fremtiden, er du velkommen til at svare på spørgsmålene nedenunder: 

3 udvalgte områder 
på kirkegården: 

Hvordan ønsker du 
adgangs- og 
opholdsarealerne 
indrettet? 

Hvilke aktiviteter 
forestiller du dig kan 
tillades/ikke tillades 
her? 

Hvad fungerer godt 
her? Klistre et rundt 
mærke på planen 
på de bedste 
steder. 

Er der noget 
bestemt her som du 
savner meget/er 
uundværligt? 

Hvilke stemninger 
ønsker du at opleve 
her i dette område 
af kirkegården? 

1 Åbning af 
kirkegården ud til 
Ørstedsgade: 
trapperne og 
opholdsarealerne. 

     

 
2 Området i og 
omkring Østre 
Kapel: ”parken”, 
alléen og 
kapelbygningen. 

     

 
 
3 
Begravelsesområdet 
i den nordlige ende 
af kirkegården og de 
fredede gravminder. 

     

Spørgsmål og svar til Østre kirkegårds udviklingsplan: Borgermødet den 8/10 2019: 


