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KANTEN

erfor en ændring af perspektivet på vand, fra at restistere, til at invitere, fra adskillelse til forbindelse. For
and er det rum, hvor livet vokser, hun er det medium, som alle levende midler er afhængige af. Vejle har
gså skabt en falsk grænse med havvand. Disse kort viser, hvordan grænsen har ændret sig gennem årene,
g hvordan denne projektor foreslår at give vand hendes plads tilbage. De to sidste kort er vores forslag til
masterplanen. Designet betragtes som tids- og stedspecifikt. Det er et design, der endnu ikke er defineret,
men i stedet åbent og tilpasningsdygtigt til, hvordan havets niveau vil stige i løbet af de næste 100 år, såvel
om ekstreme farvande under tørke og regnvejr. Design med og for vand betyder, at man definerer med tid
g tilpasningsevne.

1.0 FORORD

beskyttelsesbænke
bevægelige 0.5m

eksisterende
højde
+1.8

stenla
kornst

bro over
regnbede
+2.5

I april 2020 udskrev Vejle Kommune den åbne
idékonkurrence Kanten. Idékonkurrencen inviterede arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere til at
komme med innovative, naturbaserede og rekreative bud på fremtidens stormflodsbeskyttelse i Vejle.

Det er derfor med stor glæde at vi gennem denne
dommerbetænkning kan afsløre de præmierede forslag.

forslagene som blev indleveret den 15. juli 2020. Vi
er stolte og glade over at 25 forslagsstillere fra både
ind- og udland har vist interesse og indleveret forslag til konkurrencen. Ikke mindst med tanke på at
konkurrencen blev udskrevet lige da Corona-krisen
havde ramt Danmark, og hverdagen så meget anderledes ud for os alle sammen. Derfor vil vi rette en
stor tak til alle deltagere i konkurrencen.

stenlandskab med
blandede kornstørrelser

Vejle Kommune ser nu frem til, i samarbejde med de
præmierede forslag, at viderebearbejde forslagene,
så de kan bidrage til at vi i Vejle kan få udviklet en
innovativ, naturbaseret og rekreativ stormflodsbeskyttelse i Vejle.

beskyttelsesbænke
bevægelige 0.5m

Bedømmelsesprocessen gik i gang i august 2020,
hvor vi i dommerkomiteen har gennemgået de 25
indkomne forslag. Det har været imponerende og
inspirerende at se den idérigdom og innovationshøjde som forslagene rummer. Vi har fået et stort udbytte af konkurrencen, og det åbne konkurrenceformat
har definitivt bidraget til den variation og bredde de
25 forslag til sammen rummer.

Illustration: Havnepladsen
1. præmie Forslag 20/88057

Membrane - andre perspektiv på vand:
Inviter vandet og naturens løsninger

2

trappe i b

Spændende bedømmelsesmøder og lange drøftelser har nu ført til at en enig dommerkomite har udpeget vinderforslaget, samt yderligere to præmierede forslag. Derudover har et forslag opnået indkøb.

2-4 har vi ventet på
Med stor spænding og forventning
%

Havnen fra havsiden

1

rensning og førsinkelse/
regnbede

støbt bænk
genanvendt

Borgmester Jens Ejner Christensen
Oktober 2020
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2.0 INDHOLD

3.0 KONKURRENCEFAKTA

Konkurrenceudskriver- og form
Konkurrencen blev udskrevet som en åben idékonkurrence af Vejle Kommune med Arkitektforeningen som konkurrencerådgiver. Realdania har finansieret konkurrencen.
Konkurrencens sprog er dansk.

Bedømmelseskriterier
Forslagene er hovedsageligt blevet bedømt på styrken af
hovedidéen og de konceptuelle løsninger til en naturbaseret, værdibaseret og rekreativ stormflodsbeskyttelse
over og under vand i Vejle, med særligt fokus på arkitektonisk, landskabelig og kunstnerisk innovation og kvalitet
jf. konkurrenceprogrammets krav og ønsker.

Konkurrenceperiode
1. april 2020 - 15. juli 2020

Samlet præmiesum
DKK 300.000.

Bedømmelsesperiode
10. august 2020 - 16. september 2020

ÅBEN IDÉKONKURRENCE
KONKURRENCEPROGRAM
VEJLE KOMMUNE

Bedømmelsen
Dommerkomiteen har afholdt i alt fire bedømmelsesmøder ud over et indledende formøde med konkurrencesekretær Lotta Tiselius, Lisbet Wolters og Tom Nielsen, som
agerer fagdommere i konkurrencen.

Antal indsendte forslag
25

KANTEN

Antal forslag optaget til bedømmelse
25

Konkurrenceprogram april 2020

På formødet blev samtlige 25 forslag gennemgået.
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KONKURRENCEDELTAGERE

s. 8

KONKURRENCEOMRÅDET

s. 12-23

s. 26-55

DOMMERKOMMITEENS SAMMENFATNING
FORSLAGENE
1. præmie DKK 150.00 - Forslag 20/88057
2. præmie DKK 75.000 - Forslag 19/84608
3. præmie DKK 50.000 - Forslag 13/54626
Indkøb DKK 25.000 - Forslag 45053

s. 56

Dommerkomité
Jens Ejner Christensen, borgmester, Vejle Kommune
Niels Ågesen, kommunaldirektør, Vejle Kommune
Michael Sloth, direktør for Teknik & Miljø, Vejle Kommune
Lisbet Wolters, stadsarkitekt, Vejle Kommune
Klaus Enevoldsen, afdelingsleder Natur & Friluftsliv, Vejle
Kommune
Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg,
Vejle Kommune
Karl Erik Lund, formand for Natur & Miljøudvalget, Vejle
Kommune
Flemming Hedegaard, museumschef, Vejle Kunstmuseum
Tom Nielsen, professor, cand.arch., PhD, Arkitektskolen
Aarhus

På første bedømmelsesmøde præsenterede Lisbet Wolters og Tom Nielsen samtlige forslag for dommerkomiteen.
På andet bedømmelsesmøde blev en række forslag udvalgt til at gå videre i bedømmelsen.
På tredje bedømmelsesmøde blev forslagene igen vurderet og dommerkomiteen genbesøgte beslutningerne og
drøftelserne fra andet bedømmelsesmøde.
På fjerde bedømmelsesmøde (reservemøde) blev det besluttet hvilke forslag der skulle præmieres og til hvilken
præmiesum.

Rådgivere for dommerkomiteen
Pernille Rom Bruun, museumsinspektør, Vejle Kunstmuseum
Soo Jung, Ryu, Phd-studerende, Arkitektskolen Aarhus
Cintia Quintana, adjunkt, Biologisk Institut, Syddansk Universitet
Marie Markman, kunstner, forsker og kunstrådgiver

Til sidste møde blev dommerbetænkningen underskrevet
og navnesedlerne afsløret.
Konkurrenceresultat og fordeling af præmiesum
Forslag 20/88057 tildelt 1. præmie på DKK 150.000
Forslag 19/84608 tildelt 2. præmie på DKK 75.000
Forslag 13/54626 tildelt 3. præmie på DKK 50.000
Forslag 10/45053 indkøbt for DKK 25.000

Konkurrencesekretær
Lotta Tiselius, arkitekt MAA, Vejle Kommune

Offentliggørelse af resultat
5. oktober 2020

DOMMERKOMMITEENS UNDERSKRIFTER
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4.0 KONKURRENCEDELTAGERE

10.
45053 SUPERFLEX / BALDIOS Rasmus Nielsen, Bjørnstjerne Christiansen, Jakob Fenger, Malene Natascha
Ratcliffe, Angela Adeix, Maria Jose Felix Diazm Zeno Riz A Porta, Samuel Alcobia, Catarina Raposo, Pedro
Gusmao, Joana Marques
11.
46141 Nele Selma Lehmann Christiansen / Francis Mattias Naydler
12.
50851 Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
13.
54626 gamborg/magnussen / Karen Gamborg Knudsen / Kasper Magnussen

14.
56446 Haris Hasanbegovic / Mathias Rieland Kanstrup

1.
12164 1:1 Landskab / Jacob Kamp, Trine Trydeman, Simon Enemærke, Zenia Mølgaard Schmidt, Nika Marn,
Habitats ApS: Rasmus Vincentz, Kristina Larsen, Natasja Parsons, Rendertaxi: Nazar Babiak
2.
18465 Arkitema Architects / Simon Kjems-Møller, Theis Bjerrum Reeckman, Brian Kessy, Camilla Viks, Özge
Kübra Gürkan
3.
20783 Geoffrey James Eberle, Bartosz Kobylakiewicz, Asal Mohtashami, Magdalena Mróz
4.
24215 SKALA Arkitekter

15.
70968 Mikkel Kühnel Witthøft
16.
74270 Årstiderne Arkitekter / SWECO Danmark / Christian Bøcker Sørensen, Simone Haxholm, Sara Bruun,
Marrije Vanden Eynde, Søren Parnas, Astrid Kock Grusgaard, Lotte Meldgaard Pedersen
17.
74514 URBANlab Nordic / Bue & Co.
18.
78321 Between Architecture & People IVS / Polina Chebotareva, Elias Melvin Christiansen, Anyana Zimmerman, Asbjørn Jessen, Paula Canal-Vergés, Mogens Flindt
19.
84608 Jonathan Houser (cand.arch) / Jonas Johansen (cand.arch)

5.
27045 Space Agency / Søren Kryger Aagaard
6
30701 Fokstrot / Havhøst Lennart Dose, Carl Theodor Sachs og Fokstrot Aps (Magnus Maarbjerg, Christian Lacoppidan, Lauge Falkentorp, Stinus Bertelsen og Julie Wittrup- Jensen), Maria Meyenburg, Havhøst
(Joachim Hjerl og Mikkel Stensgaard)

20.
88057 Josephine Philipsen (landskabsarkitekt) / Andrés Hernández Wiliamson (landskabsarkitekt) / Luisa
Brando (kunstner) / Johan Philipsen (modelbygger), Alexander Cammaroto (marinbiolog og consult)
21.
88791 Lars Weilgaard Christensen

7.
37563 Nanna Moesgaard Hansen, AnnaMia Lindblom

22.
90594 Felicia Amdrup Laugesen / Linda Guldbæk Nielsen

8.
38199 Thomas Wolsing

23.
95528 Gottlieb Paludan Architects / Oskar Koliander, Elzelina van Melle, Simon Feldtmose Thunholm

9.
43003 Erik Guidice Architects / Rambøll Erik Guidice, Gustav Magnusson, Sophia Trojahn, Xavier Aubry, Pia
Jakobsgaard-Iversen, Jens Christina Riise

24.
95765 Arkitekt MAA Lars Schwarts Hansen
25.
97044 DeBatland aps Hanne Bat Finke / Morten Stræde
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4.0 KONKURRENCEOMRÅDET

NATURZONE
Tirsbæk Strandvej
Centrum

Sikrin

gslin

jen

Østbyen

Kantens rum - Urban zone - Havnepladsen

URBAN ZONE
Havnepladsen

Sikrin

Skyttehushaven

Sikrin

gslin

jen

gslin

jen

Vejle Havn

Sikrin

gslin

Urban zone
Naturzone

jen

Mølholm
Ibæk Strandvej

Kantens rum - Naturzone - Tirsbæk Strandvej
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”
Med idékonkurrencen Kanten,
har Vejle kommune ønsket
at få nye ideer til hvilken
merværdi en stormflodssikring
kan skabe for Vejle by og
dens indbyggere, så de
investeringer der skal gøres
skaber noget mere og
andet, end blot et værn mod
stormflod

“Vand er overalt,
før det er et
sted”

”

Citat fra dommerkomiteens sammenfatning

DOMMERKOMITEENS
SAMMENFATNING
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4.0 DOMMERKOMMITEENS
SAMMENFATNING
HAVNEPLADSEN: RINGE I VANDET

Indledende bemærkninger
Stormflodssikringen af Vejle, vil fremover kræve store
investeringer. Kanten mellem by og vand skal udformes
så den kan holde vandet væk fra byen, når vi rammes af
stormflod. Det sker måske en gang hver 100. år eller oftere – vi ved det ikke med sikkerhed!

skullet arbejde med en urban zone (Havnepladsen) og en
natur zone (Tirsbæk Strandvej). De to konkrete steder er
dog ikke et udtryk for at det lige netop er der ideerne skal
realiseres. Dette er dels valgt for at give bedømmelsesudvalget en bedre mulighed for at sammenligne forslagene på tværs. Dels for at få løsninger på stormflodssikringen der passer til både bymæssige omgivelser og til mere
naturmæssige omgivelser.

Med idékonkurrencen ”Kanten”, har Vejle kommune ønsket at få nye ideer til hvilken merværdi en stormflodssikring kan skabe for Vejle by og dens indbyggere, så de
investeringer der skal gøres skaber noget mere og andet,
end blot et værn mod stormflod. Det har ikke været formålet med konkurrencen at modtage færdige forslag der
umiddelbart kunne realiseres og bygges, men i stedet
at løfte niveauet for den fælles forståelse i byen af hvad
en stormflodssikring kan bidrage med. Med andre ord,
at skabe innovation og bevæge sig videre end de ”business-as-usual”-løsninger, der oftest trækkes frem, men
som også ofte indebærer negative konsekvenser for både
byliv og resiliens.

Sikringslinje
kt.+3,0

Sikringslinjen er
havnepladsens
højeste punkt og
markere overgangen
imellem havnen og
byen.

Ingen af forslagene kan realiseres i den form som de forligger, men alle vil kunne udvikles og bearbejdes til konkrete løsningsforslag. Samlet set giver forslagene et godt
billede af hvilke mulige veje kommunen kan gå, for at udvikle en stormflodssikring med merværdi.

Afledning af regnvand

Overskydende regnvand ledes
videre ud i havnen, og anvendes til
afvanding af træer.

KENDINGSTAL: 18465

Forslag 1/12164

Chaussesten

Havnepladsen er belagt med
chaussesten, som skaber et
slægskab med de øvrige torve og
pladser i Vejle

Bænke

Cirkelformede bænke omkring
enkelte af træerne er med
til at skabe nogle naturlige
opholdssteder.

Træer

Træer hindrer overophedning på
varme dag, fordamper og opsamler
regnvand, samt binder C02.

Naturlig afvanding

Pladsen leder mod fjorden.

Drænrist

Afhjælper afvanding af pladsen
under ekstrem regn

Nedsivning

Åben bund som tillader
overskydende vand at nedsive.

Lys

Pladsen belyses af cirkelformede
lysarmaturer som er monteret i
træerne.

Luftrør

Membran

Træer som er meget udsatte for
sæssonmæssige oversvømmelser
beskyttes af et “luftrør”, som sikre at
træets rødder kan ånde.

Rodnet beskyttes mod salt med en
membran.

HAVNEPLADSEN: RINGE I VANDET
SNIT 1:50

Fjorden er i bevægelse og vandet stiger. I dag tegner havnen
en hård kant imellem fjorden og byen. Kajen og bolværket
kæmper en kamp imod vandet, som den er ved at tabe til
klimaforandringer og globale vandstandsstigninger.
Havnepladsen i Vejle ligger for enden af Havnegade. På
denne akse ligger både Skt. Nikolaj Kirke og Rådhuset, og
aksen forbinder den historiske bykerne med havnen. Der er
et potentiale for at skabe en samlede og samlende plads for
enden af Havnegade, som kan blive et naturligt samlingssted
i byen.
Vi har med vores forslag til havnepladsen ønsket at skabe
et vadested hvor kanten er væk, og højvandssikringen er
integreret i byens gulv. En plads hvor vandets bevægelse og
dynamik kan aflæses i havnepladsens rum. En plads hvor
kajen ikke kæmper imod vandet, men en robust og resilient
plads, som kan rumme og håndtere vandet.

De fire præmierede forslag præsenterer alle innovative
ideer til fremtidens stormflodssikrede byudvikling, men er
samtidig udtryk for fire forskellige tilgange til at arbejde
med stormflodssikringen i Vejle.
Vinderforslaget 20/88057 er et spændende og nytænkende forslag, der både indeholder et strategisk design for
udviklingen af fremtidens oversvømmede fjordby og en
stormflodssikring der som en cellemembran åbner og lukker alt efter påvirkningen.

Pladsen er formet således at den fungerer som siderne
på en skål. Kajkanten er trykket ned, og en halvcirkel
formede linje inde i landet er hævet til kote 3.0. Koten følger
beskyttelseslinien som er illustreret på masterplanen, og
sikre den bagvedliggende by.
På pladsen plantes træer i et grid. Plantegriddet er en naturlig
forlængelse af den eksisterende beplantning. Rodnettet
beskyttes med en membran som kan sikre rødderne
imod salt. De yderste træer beskyttes yderligere imod
havvandsstigninger ved at være plantet i et ”luftrør”, som
beskytter træerne imod havvandsstigninger og stormflod.
Pladsen består af enkelte og kendte elemente. Belægningen er
chaussesten, træerne er af samme type som i dag omkranser
rundkørslen. Drænriste og luftrør udføres i corteenstål, alt
imens en lysinstallation breder sig i trækronerne, og forsætter
videre ud i fjorden som ringe i vandet.

01
Havnepladsen idag

02
Etablering af en samlede flade med ensartede
belægning.

03
Mod vandet presses fladen ned mod fjordbunde

04
Pladsen hæves til Kote 3.0

05
Udvidelse af den eksisterende beplantning

06
Beskyttelseslinien føres rundt om havneløbet og
skaber et samenhængende højdedrag.

N

Forslagene har meget forskellig karakter og der er en stor
variation i kvalitet og fremstilling.
Nogle forslag er let forståelige, andre sværere at gennemskue. Nogle har mest fokus på det landskabsmæssige, flere på det arkitektoniske, mens andre har en overvejende
kunstnerisk tilgang. I konkurrencen har forslagsstillerne

Byens gulv forlænges ud i havnen

”RINGE I VANDET – en ny byplads”

Konkurrencens seks temaer er blevet foldet ud med nysgerrighed og kreativitet, mens ønsket om at genskabe naturen og at lade dens foranderlighed og æstetik bidrage
til fremtidens løsninger går igen i stort set alle forslag.

De 25 forslag udgør tilsammen et inspirerende katalog
af ideer til hvordan en stormflodssikring kan ”gro med
byen” og udvikles i takt med at risikoen for oversvømmelse stiger.

Chaussesten

HAVNEPLADSEN: 1:100

HVOR ER KANTEN...?
Forslag 3/20783

Forslag 2/18465

12

7 nye vadesteder ved Vejle fjord

13

Købstaden Vejle er opstået omkring et vadested. Vadestedet
var det sikreste sted at krydse åen, og derfor også et sted
mange rejsende passerede. Et oplagt sted for en by at opstå.
Vadesteder
Vadesteder er steder, hvor vandløb kan passeres uden hjælp
af broer eller færger. En landskabelig indsnævring af et
vandløb, et sted hvor vandløbet er særligt lavvandet, eller en
serie af sten der tillader krydsningen af en flod. Vadesteder
er ikke nødvendigvis permanente, men kan forsvinde hvis
klimaet ændre sig, og kan opstå på ny i takt med at vandet
forsvinder, eller finder andre veje igennem landskabet.

langs fjorden, og som gør det oplagt at bevæge sig langs
vandet, både for genvejens og for oplevelsens skyld.
Stormflod, skybrud, vandmangel, forurening, tab af
biodiversitet og listen forsætter. Udfordringerne er utallige,
og der er nu mere end nogensinde brug for at tænke
bæredygtigt, og reflektere over om kursen er den rigtige.
Derfor adresserer vadestederne verdensmålene.
For Vejle repræsenterer fjorden nogle meget konkrete
klimatiske udfordringer, som kan løses rent teknisk. Men
Vadestederne kan være med til at skabe nogle kontemplative,

Store solit

1.5

2.

2.

opleve de situationer, der udspiller sig på den
anden side af vandspejlet.
Her man kan stikke fødderne i vandet, samle
ting op fra havbunden eller blot se til mens fisk
og krabber bevæger sig mellem havbundens
planteskov.

4.0 DOMMERKOMMITEENS SAMMENFATNING

Eksisterende kajkant

Punkterne bliver helt naturligt mødesteder hvor
folk flokkes til for at nyde udsigten og de mange
kig ud i landskabet.

KANTEN

2

Herfra kan man bruge mange timer på blot at
sidde og betragte naturen gå sin gang.

en adaptiv
stormflodssikring til Vejle
Madmarked

Lavning - Tirsbæk Strandvej / NATURZONE

Oversejl

Træflydebro

Udendørs servering

Bækken til binding og
udplantning af ålegræs
Udendørs servering

,5m

epladsen

Kalkovn

Køkken / Servering

epladsen
and i kote 1,25 m

n

Fortøjningsmuligheder ved pæle

Kajakrum

tinosa)

Blåmuslingedyrkning under riste

Habitater - 1:15.000

Omdannelsen af Havnepladsen og Tirsbæk
Strandvej medfører en række nye habitater og
levesteder for planter og dyr. Faunaen i Vejle
Fjord har længe været under pres, og hvor man
tidligere har fundet store områder med ålegræs

Forslag 14/56446
Fremskydning - Tirsbæk Strandvej / NATURZONE

Forhøjning - Tirsbæk Strandvej / NATURZONE

TEMAER

Enkelte har sprængt programmets rammer ved at fremsende
forslag der præsenterer det helt store greb. ForMødet med vandet - 1:15.000
slag
5/27045
forbinder
nordsiden ogkantens
sydsiden
i et
stort
Omdannelsen
fra industrihavn
til rekreativt
udformning
skaber.
Nogle steder er skabt
vandrum har skabt en betydelig forbedring i
med henblik på at blive brugt af mennesker, mens
dæmningsanlæg
der udformes som andre
et spejl
af bøgeskotilgangen til fjorden. Den nye kant skaber endnu
steder ligger stille hen, så naturen også får
flere steder,
hvorforslag
man kan komme
helt tæt
på
mulighed
for ataf
etablere
sig og være sig selv.
ven,
mens
1/12164
etablerer
en
række
kunstige
vandet og få glæde af de forskellige rum, som
øer der udgør et dæmningslignede landskab på tværs af
Vision
fjorden med badelaguner og rekreative strandområder.

Beskyttelse og Adaptivitet
Det er en digeløsning der udgør selve stormflodssikringen i langt de fleste forslag i konkurrencen. Det grundlæggende greb er en terrænhævning og en sikring på
bagkanten både på Havnepladsen og på Tirsbæk Strandvej.

Projektet har som formål at gøre
KANTEN i Vejle til et legende og
sanseligt byrum, der udover at
beskytte byen mod stormflod, danner
grundlag for et nært samspil mellem
by og natur.

Programmets
krav om en stormflodssikring der gradvis
Windfeld-Hansensgade
kan tilpasses den stigende risiko, løses i de fleste forslag
ved at tilføre mere materiale og dermed øge højden på
Redningsringen
diget. Et par forslag anvender i stedet flytbare elementer
i form af bymøbler eller bænke, der manuelt skal flyttes
på plads i tilfælde af et stormflodsvarsel og dermed øge
stormflodssikringen fra kote 2.5 til kote 3.0. (Det er dog
tvivlsomt om denne løsning reelt vil kunne skabe sikkerhed for oversvømmelse.)
Tabbysti

Det er målet at skabe en tydelig
og lettilgængelig forbindelse langs
fjorden - en ”blå tråd” hvor forskellige
nedslag lægger sig som perler på
tråden, og muliggør aktiviteter med
nær tilknytning til vandet.

Beskyttelsen tager form som volde eller diger der bygges
op af sand, jord eller sten. Enkelte forslag arbejder med
mere urbane greb, hvor løsningen baseres på et konstruereret element, der kan gentages, vendes og drejes. Det
kan være i Havneparken
form af modulbaserede løsninger som det
f.eks. ses i forslag 4/24215 hvor blå byrum bygges op af
”pixels-elementer” i beton, der skaber oplevelser både
over og under vand eller i forslag 6/ 30701 hvor der på en
Tilbagetrækning
- Tirsbæk Strandvej
/ NATURZONE blokke af bl.a. kalk og
flydende redningsring
produceres
knuste muslingeskaller, som bruges til at opbygge et dige
på land. Der findes også mere kunstneriske greb som
f.eks. forslag 8/38119 hvor et modulsystem af hexagoSivlund sig som en hæklet brynje over landskabet og
ner lægger
strækker sig ud i fjorden.

Ønsket er at omdanne byens
udfordringer med vand til noget
positivt - vi vil gerne byde vandet
velkomment frem for at skærme os
mod det. Derfor er vejrforholdene
tænkt ind som en aktiv og vigtig del i
designprocessen således at pladserne

Nørreskoven

rummer anvendelsespotentialer i
solskin såvel som i stormvejr.
Med sit på en gang nøgterne samt
ikoniske udtryk vil KANTEN danne
grundlag for et identitetsskabende
fælled for byen. En fælled hvor såvel
beboerne i Vejle samt besøgende
udefra vil kunne samles om mødet
med vandet.

Koncept

Flere af projekterne anviser dog også løsninger der har
potentialet til at udvide princippet om diget, og som ved
at udvide ’kanten’ til en ’zone’ med flere forskellige naturbaserede greb, udvider digetypologien så meget så der
i realiteten er tale om nye landskabsformer og en helt ny
eller genfortolket relation mellem by og vand.

Over de sidste 150 år har KANTEN
mellem Vejle by og Vejle Fjord
ændret sig markant - ligeledes har
byen. Behovet for at nye byrum og
anvendelsesmuligheder
ændrer
sig konstant. Den nylige covid19pandemi er et aktuelt eksempel på,
hvordan uventede hændelser, på
kort tid, kan ændre brugen af vores
byer drastisk.
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både fysisk og programmatisk.

Konceptet for projektet er at skabe
et grundlag med et klart formsprog,
som i sig selv skaber en nær tilknytning
og adgang til vandet. Et landskab
der er tydeligt og genkendeligt, men
som samtidig får sit eget liv og udtryk
når det tilpasses de to nedslag ved
hhv. Havnepladsen og Tirsbæk
strandvej. Landskabet skal sikre en

Ålegræsudplantning
Fra et nedsænket bassin i midten af ringen udplantes ålegræs på
havbunden. Ålegræsset hjælper med at genoprette biodiversiteten og
fungerer som et naturligt kystværn, idet det stabiliserer havbunden.
Derudover binder det store mængder kuldioxid, kvælstof og fosfor.
Siddeområde til udendørsundervisning, eller et uformelt møde

Bevægele på tværs af betonflader,
og adgang til vandet.

Lanterne
RHS-Stålprofiler

BYEN

Tilpasning til
omgivelserne

NATUREN

Opholdsdæk over
skibscontainerne
OFFENTLIGE TILBUD

Den nuværende placering af boliger giver
borgerne begrænset adgang til vandet

Erhvervshavnen dominerer havnefronten, og den
direkte adgang til vandet.

Bydelen er godt forsynet med offentlige tilbud i
form af børnehaver, vuggestuer, skoler, teknisk
gymnasium, alment gymnasium og plejehjem.

danner definerede byrum

Rekreativ rute langs kanten
Opløsning af flader

Pixellandskab som
spilleplade

Oversejl

Møde med eksisterende by

UDVIKLINGSOMRÅDER

NEDSLAG FOR KONKURRENCEN

Området nær kysten indeholder et begrænset
antal steder, der lægger op til samlinger og
uformelle møder.
Det nye område omkring havneøen og bølgen
fremstår ufremkommeligt og forbinder sig ikke til
resten af byen.

Vejle Kommune har pr. 2030 opsagt en række
lejemål på havnen, hvilket skaber plads for
byudvikling.

De to nedslag for konkurrencen er placeret taktisk,
da der spænder sig et område ud herimellem,
som over tid har et stort udviklingspotentiale

2,5 m

Flader bliver mindre og

Havnepladsen

Kalkovn

BYRUM

af pixels i varierende størrelser og
højder, som tilsammen danner rum
for ophold og aktivitet.
Disse landskaber forandrer sig
markant afhængig af om der er højeller lavvande; nogle tidspunkter
vil alle pixels være fremkommelige
og synlige – andre gange, vil
vandet opsluge størstedelen og
nye forbindelser og situationer vil
opstå. Når vandet skyller ind over
landskaberne, vil der efterlades
små søer i de lavest liggende pixels

Økola
ning fo
platfo

Den urbane skovlund med artificielle
træer til opsamling af vand

Forskellige typer af programmer
vil dernæst kunne adderes til
landskaberne.
Udvælgelsen af programmerne
vil ske i partnerskaber mellem
kommunen
og
institutioner,
foreninger,
virksomheder
eller
borgere.
På
den
måde
vil
programmerne, allerede inden de
er opført, have et klientel og en
berettigelse.

ERHVERV

kt. +2,0
kt. +1,50

og omvendt vil der dannes øer når
vandet trækker sig tilbage.
Vandet spiller dermed en essentiel
rolle for oplevelsen af de to nedslag.
Havnepladsen og Tirsbæk Strandvej
sammenkobles via en tydelig og
lettilgængelig ”blå tråd”, som snor sig
langs kyststrækningen. Langs denne
strækning vil forskellige byrum kunne
koble sig på og danne grundlag
for en lang række aktiviteter med
tilknytning til vandet. Byrummene
varierer i program, men fælles er,

Ophold mod
byen med læ

at alle er dannet ud fra samme
gennemgående designparameter pixellandskabet.
Disse
byrum
tænkes
udvalgt
og
udviklet
gennem
en
brugerinddragende
proces,
hvormed borgerne i Vejle får
medbestemmelse for udviklingen af
kysten.

Element med ophold

Bækken til binding og udplantning af ålegræs

Fordybende udsy
mod broen

kt. +2,0
Vandkunst
Sikringskote

kt. +1,00
Ophold i vandet
Adgang til vandet

> 3,0 m

En naturbaseret løsning

lav- og højvande og landskaberne
vil ændre sig herefter.

Selve arkitekturen har et adaptivt
udtryk, hvorved man vil kunne sikre til
kote 3.00, uden at gå på kompromis
med formsproget.

De to landskaber ved Havnepladsen
og Tirsbæk Strandvej skaber en
tæt og direkte kontakt til naturen,
både over og under vandet. Der
skabes grobund for nye kendskaber
og forståelser for naturen og dens
mekanismer.

Natur over og under vand

Projektet er udviklet med stort
fokus på vandet og ønsket om at
landskaberne skal bidrage til at
understrege vandets dynamikker det skal være tydeligt hvornår der er

På Havnepladsen bliver de hårde
flader brudt op af afgrænsede
områder med begrænning, som
trkker naturen ind i byrummet.
Ved Tirsbæk Strandvej vil naturen

Nærværende forslag har fokus på
at skabe habitater såvidt over som
under vandet, og for mennesker
såvel som flora og fauna.

omvendt brydes af flader med
hårdt underlag, som bidrager til
at skabe opholdssituationer og
samtidig gøre udvalgte områder
mere fremkommelige.
Under landskaberne er der skabt
grundlag for et rigt dyre - samt
planteliv i form af artificielle
revstrukturer som skaber gode
levevilkår for organismer,
tang,
småfisk og skaldyr.

1

kt. +1,5

kt. +1,5

3,0 m

Addaptiv beskyttelse

Programmeringen af pladsen er
ligeledes tænkt som en organisk
tilføjelse. Derved vil man kunne sikre/
etablere en højere kote løbende
med udviklingen i Fjordbyen og
programmeringen af KANTEN.

Forslag 4/46141

nær og let tilgængelig forbindelse til
vandet, og dermed styrke borgernes

BOLIG

Hvor vandkanten i dag opleves som
en lineær linje, der bevæger sig op
og ned afhængig af vandstanden,
udfordrer
projektet
opfattelsen
af selve KANTEN ved at udviske
overgangen mellem vand og land.
Dette kommer til udtryk i de to
forskellige nedslag – ved hhv.
Havnepladsen og Tirsbæk Strandvej
- hvor selve kystsikringen naturligt
flettes ind i et landskab bestående

Tirsbæk Strandvej, der derved skaber en ny kant

Vi foreslår, at man i Resiliens
Strategiens ånd, ser på KANTEN som

et eksperiment under Fjordbyens kendskab og forhold til vandet.
FjordHøst
laboratorie, og arbejder med Som greb, arbejder vi med byen og
og
KANTEN som en
der over tid naturen
som under
en gradient.ringen høstesGenkendelige
Hængende
frastruktur,
optagelige
gitre
blåmuslinger
og
byrumsaktiverende
tilpasser sig aktuelle behov - hvad Naturen flettes ind i byen og opleves
elementer
langs KANTEN
pludselig opstår behov for som ”bløde
der lægger
østersendtilderfødevareproduktion
oglommer”,
sælges
sammen med
lokale
fisk og
ude-undervisning, et nyt havnebad, sig i den belagte plads. Omvendt
muslingeopdræt
eller
noget trækkes det urbane
ud og lægger
grøntsager
på Redningsringens
FjordHøst
Market, når den en gang
fjerde. Det mener vi, er den mest sig som belagte flader i de naturlige
bæredygtige tilgang
til byudviklingpå
i omgivelser.
hver måned
er fortøjet
havnepladsen.
et område, der konstant ændrer sig

Amfitrappe
Det adaptive kommer smukkest til udtryk i de forslag der
samtidig også arbejder med tidsaspektet. I flere af forslagene illustreres det hvordan stormflodssikringen med tiTræflydebro
den vil vokse frem og tilpasse sig fremtidens udfordringer.
Forslag 19/84608 er konkurrencens mest innovative
bud
0,0m
Svampebaseret
på hvordan stormflodssikringen kan vokse og tilpasse
sig
Arkitektonisk hovedgreb
flydemateriale
i takt med at risikoen bliver større. Her bygges et landskab
af overskudsmaterialer, der armeres og oversprøjtes med
Grønne strøg
1:15.000
beton
og -over
tid udvikler sig til bevoksede volde.Dyrkning
På den
af blåmuslinger under ringen
Udover at den nye grønne kile opleves som et
mod trafikken på vejen. Vandet der løber ned fra
måde
opnås rum,
en hægter
interessant,
adaptivGejlsdalen
æstetik,
sammenhængende
den sig samtidig
for tilder
sidst atløfter
ende i Østbyen arbejdes
på eksisterende grønne og blåtil
rumet
i Vejle.
ind i byens
identitet som
overjordiske bassiner, og
stormflodsikringen
nytDetniveau ved
at skabe
fremtigrønne tæppe, som Nørreskoven udgør langs den
sammen med havnens og jordens vand, opstår der
nordligelandskab
bred, vokser sammen
med kanten
ved
en symbiose af blå oaser i tilknytning til byen.
dens
af nutidens
materialer.

Tabbyskål / Regnsvandsreservoir

Rist med låger

og muslingebanker, er havbunden i dag overtaget
af slam og invasive arter. Kanten tilbyder områder
hvor lokale arter på ny kan blomstre, og hvor man
har mulighed for at komme helt tæt på og opleve
den ægte Vejle-natur.

kt. +2,5

Forslag 6/30701
Ophold mod
byen med læ

kt. +1,5
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kt. +2,25

kt. +2,0

kt. +0,00

Bøgespejlet

TIRSBÆK BRED: ET NATURLIGT FORSVAR

Kløften i Vejle

4.0 DOMMERKOMMITEENS SAMMENFATNING

27045
54626
MONUMENT FOR MENNESKETS KAMP MED NATUREN
Med synliggørelsen af naturens kræfter og vandstandens
gradvise stigninger, tilbyder Bøgespejlet et svar på de
menneskeskabte klimaforandringer: Menneskeskabt natur til
beskyttelse og bevaring.
To gigantiske cirkelslag møder
hinanden under Vejlefjordbroen. En
vandbro til skibstrafik skaber en
flaskehals for fjordens vandmasser,
som evt. kan suppleres med en sluse.
Og under denne skabes en ny undersøisk forbindelse på tværs af fjorden
for vandrere, mountainbikere og
hundeluftere. Et stort, højt bueslag
indrammes af bøgeskoven, der fra
begge kyster trækkes ned i Vejles nye
kløft. En kæmpe port mellem fjordens
to, tidligere adskilte, sider. Man
krydser over - ikke i en tunnel, men
gennem et højstemt, katedrallignende rum.

+ 2.5
+ 2.2
+ 2.0
+ 1.8
+ 1.6
+ 1.4
+ 1.2
+ 1.0
+ 0.4
+ 0.2
+ 0.0

Trappe/Rampe

Østersbar

Marked

Spiseområde

Vejle 2020 - Snit på tværs af fjorden
- En by i naturen, på fjorden, i ådalen og mellem bøgeskovene

Forslag 14/56446

Zoom Snit AA 1:75
Havnepladsen / URBAN ZONE

Naturbaserede løsninger
At undersøge potentialet i naturbaserede løsninger er et
af konkurrencens hjørneflag. Med en fjord i en dårlig miljømæssig sundhedstilstand, har det været ønsket at få afdækket om investeringen i en stormflodssikring samtidig
kunne være en investering i en sundere fjord. Pga. Covid-19, blev konkurrencens opstartsworkshop erstattet af
en række små videoer fra oplægsholderne, der blev sendt
til konkurrencedeltagerne. Forslagene bærer præg af at
have været inspireret af videoerne og projektet om ”Sund
Vejle Fjord” har sandsynligvis fået flere af forslagsstillerne
til at indarbejde ideer om muslingeproduktion, østersbarer 14/56446 og formidling af projektet 6/30701 i deres
forslag.
Mange af forslagene kredser om at genskabe den oprindelige natur og restaurere landskabet hvor ådalen bliver
til fjord, ved at etablere saltmarsk og vegetation, der skal
FREMSKYDNING
filtrere og rense vandet. At udvide sikringskanten til en
sikringszone, skaber mulighed for at lade naturens egne
Bassinet ligger sig i forlængelse af de
processer
spilletrin
en vigtig
rolle i stormflodsikringen
nederste
på pladsen
og kiler sig ud i og skabe enhavneløbet.
”buffer” der
kan
optage
vandstandsstigningerne
I havnebadet kan
man både
indennyde
de rammer
byen. Det er især
om fra
at skabe et
en morgendukkert,
tageideen
springet
vådområde
langs
Tirsbæk
Strandvej
der
går
igen.
I forslag
udspringstårnet eller vinterbade i den lokale
9/43003
udvides denne
til også at omfatte kystvikingeklub
i løbet tilgang
af vinterhalvåret.
byernes
generelt. Hervil
defineres
Detudfordringer
rene vand i havnebadet
være enmødet med
påmindelse
om det
resultat, at vandet
vandet
af et cirkulært
ernæringssystem
hvori fjorden
biomasse
er ved vådområder
at omdannes
forurenet
tomtområder
- til
fra fjorden,
ogfra
land
tilføres og
grønne
rent
og
fyldt
med
liv.
i byen der danner udgangspunkt for dyrkning. Naturen
hjælpes på den måde til selv at kunne tage hånd om udfordringerne.
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Selve cirkelslaget udføres som en
massiv dæmning op i den påkrævede
kote, hvoraf en 1,2m dyb rende skaber
en promenade for løbe-, gå- og cykelture på kanten af vandet, skoven og
kløftens dramatiske højdeforskelle.
Disse promenader vil således indgå i
de rekreative ruter kysten rundt. I
Kløften plantes en skov bestående af
hovedsageligt bøgetræer, med
samme karakter som de nærliggende
skove, der således nærmest
“trækkes” med ned i kløften. Vandløb,
vandfald, små søer osv. anlægges ud
fra æstetiske betragtninger og
fungerer samtidig til den “dagligdags”
håndtering af vandet.

Overdrev

Krat

Sortmejse
Tornsanger
Solsort
Musvit
Tornirisk

Blåhat
Gulaks
Hjertegræs
Hulkravet kodriver
Lancet Vejbred

Bøgespejlet anno 2050 - collage

Forslag 13/54626 er det mest vidtrækkende af de naturbaserede løsninger. Her bygger naturen så at sige sin egen
stormflodssikring. Ved brug af en nedbrydelig geo-celle
membran, skabes et modstandsdygtigt og tilpasningsdygtigt marsklandskab, der udgør den fremtidige stormflodssikringszone. Den brede kant gør gradvist landskabet mere og mere vådt, mens der på den tørre kant gror
planter og vækster der over tid vokser landskabet vildt
med f.eks. strandkål og tagrør.

Strandeng

Hvidtjørn
Slåen
Rød-el
Ene
Rose

Hvid Vipstjert
Gulspurv
Strandskade
Engpiber
Sanglærke

Sikringslinje kt.+3,0

Sikringslinjen er naturzonens
højeste punkt og er på samme
tid skillelinjen mellem
ferskvandszzonen og
saltvandszonen. Bag
sikringslinjen findes landskabet
med vandhuller af ferskvand og
tilhørende flora og fauna.

Dødt ved

Strand-asters
Engelsk græs
Blågrøn- kogleaks
Strand-vejbred
Harrild
Strand-svingel

Kratvegetation

Uforstyrrede øer af krat er godte leve -og
skjulesteder for mange fugle, pattedyr, insekter
og andre dyregrupper.
Hjemmehørende buske og træer har større
Diagram
- Form og nye forbindelser
biodiversitet tilknytet sig end nyere og indførte
arter.

som lysindfald, temperatur og
fugtighed, der gavner forskellige
arter.

Store sten

Store sten i det åbne land og i
vand skaber lokal mikroklimatisk
variation og danne grundlag for
højere biodiversitet. Eksisterende
store sten langs kyststækningen
genanvendes.

TIRSBÆK BRED: ET NATURLIGT FORSVAR
SNIT 1:50
Nørreskoven

Nye forbindelser
på tværs af fjorden

Vejle Havn

Strandeng

Bredballe

Næringsfattig jord tilført kalk i form
af muslingeskaller giver en større
artsvariation.
Området får tilført salt ved når den
kystnære del bliver oversvømmet
af af de årlige vinterstorme. Arealer
med lysåben vegetation holdes
nede ved mekanisk arbejde eller
græsning. Overdrevsarealer vil med
saltpåvirkning overgå
til strandenge
ET VÆRN
MOD
efter gentagne oversvømmelser.

Mole

Krat
Sejlrende

Hidtjørn

Strandbred
Mølholm
Sønderskoven
Ravnsbæk
Nye forbindelser
på tværs af fjorden

Store solitære sten

Lavning
Vejle 2050 i- terræn
Snit på tværs af fjordenStrandbredden
og på langs af Kløften

Rørskov

Små lavninger i terræn
En blanding af sand og
- Skibsfart via den ny vandbro, skovende
forbundet på tværs af fjorden
kan tilbageholde vand
søsten stabiliserer kysten, og
- Alle byens kvaliteter er sikret og forstærket for fremtiden
efter vinterstorme,
giver en varieret bundfauna.
regnskyl og tidevand.
En strandbredde af søsten
Vand er vigtig for
med sand behøver ikke at
udbredelsen af dyre- og
ligge vinkelret på bølgeretning
plantelivet.
som er gældende for en ren
sandstrand. En bugtende
kystlinje giver mere randzone
og dermed mere plads liv og
VANDET
biodiversitet

Rørskoven visker overgangen
fra land til vand ud.
Hjemmehørende
tagrørsvegetation renser
vandet og er leve- og ynglested
for mange fugle, insekter og
padder. Rørskoven renser
vandet for næringssalter og
fordamper store mængde vand
årligt.

Boardwalk i træ
3. præmie Forslag 14/56446

Kløften
vil man
i ultimative
Collage.
Naturzonen.
Fjorden. Kanten. Geo-cellemembranen.
Ferskvandsfauna og flora
tilfælde af kraftig stormflod,
skybrud eller andet kunne
Slåen
lade oversvømme. Udover
at
Krat
fungere som dæmning for
+3,0m
inderhavnen, vil den således
kunne fungere som
+2,5m
+4,0m
forsinkelsesbassin for hele
byen, selv ved kæmpeEne
Forhøjninger i terræn
mæssige oversvømmelser
og 100-års-hændelser.

Mole
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Sandmusling
Hjertemusling
Dyndsnegl
Almindelig nereis
Toplette kutling
Alm. Tangnål

Strandtudse
Grønbroget tudse
Dyndsnegl
Hesterejer

Strandeng

Skyttehushaven

Sejlbro/passage

KANTEN - VEJLE/IDEKONKURRENCE - FORSLAG 56446

R

Kløften skaber nye forbindelser mellem før adskilte sider af
fjorden, nye vandreruter,
cykelstier
Forhøjninger
i terræn og to nye promenader, som
Små forhøjninger i terræn giver
iscenesætter og skaber
nye variationer
blik på byen, fjorden, himmel og hav.
mikroklimatiske

Kyststi

Naturen over og under vand
Programmet ønsker svar på hvordan stormflodssikringen
kan udformes, så naturen langs vandkanten og kajkanten
bringes i spil. Helt i tråd med programmet, arbejder mange af forslagene derfor med at erstatte sikringskanten af
et foranderligt naturområde med hjemmehørende flora
TILBAGETRÆKNING
og fauna, hvor naturen revitaliseres både over og under
vand. Permanente og midlertidige vandhuller skaber ænNår
man passerer det trappede landskab for
dringer
i landskabetmøder
og er man
afgørende
enden af Havnegade
plinten,for
derudbredelsen
af
et
rigt
planteog
dyreliv.
Rigtigt
mange
af forslagene
er skubbet tilbage ind i landskabet. På denne
laverbliver
ved Tirsbæk
Strandvej
en udvidet
zone, med sten,
flade
det lange
kig ud igennem
havneløbet
beplantning
og
lavvandede
områder
hvor
kanaliseret af de store træer, der flankerer naturen eller
et naturligt
udtryksider.
får frit
spil.
forslag
adskilles
rummet
på begge
Her
er Ider
plads2/18465
til
enkaffe
sikringslinje
på kote
3.0 der samtidig deatområdet
nyde enafkop
eller smage
på østers
oglermuslinger,
deri en
er hevet
op lige nede
forsaltvandszone.
naturparken
ferskvandszone
og en
enden
af pladsen. Det
rektangulære
har en og små
Den eksisterende
cykelsti
flyttes ud irum
naturzonen
udstrækning,
der
gør
det
velegnet
til
markeder,
punkthuse opføres, der benyttes af foreninger og besøkoncerter
og andre
fælles
arrangementer.
gende. Her
formidles
viden
om landskabet og naturudviklingsprocessen.

Tagrør
Vandaks
Strengetang

Forslag 5/27045

EN NY DESTINATION I VEJLE FJORD

Blød havbund

Døde træstammer skaber volumen og har
rekreativ værdi til ophold og leg, og det døde
træmateriale vil danne bosted for mange insekter og svampe.

Overdrev

Den lysåbne natur vil have
karakter som overdrev med
en artsrig bundvegetation,
der enten kan græsses eller
klippes mekanisk. Overdrev er
levested for hver tredje danske
planteart og knapt hver femte
organisme på den nationale
rødliste.

Strandbred

Stien på landsiden krydser vandlinje
og frigør sig af kysten ved en slynge
træbro hvor man kan kommet tæt på
vandet og vandre gennem rørskoven
vajer i vinden.
Det sikrer adgang til naturområdet på
naturens præmisser.

Sikringslinje kt.+3,0

Kyststi

Munkebjergskoven

Vejle 2050 - Snit på langs af fjorden og på tværs af Kløften
- Undersøisk forbindelse mellem fjordens sider
- Fjordens kvaliteter er sikret og forstærket for fremtiden

Kratvegetation
ÅBEN KYSTLINJE

+1,0m

Dødt ved

Bøgespejlet - Kløften i Vejle

+2,0m

TIRS

Fugleudkigstårn med varsellys

Klimaændrin
samtidig me
er lige så a
biodiversitet
tiden. Natur
ind i hinand
mellem det
med rørskov

27045
Strandeng

Blød bund af sand og søsten
+1,5m
-1,5m

-1,5m

Trappe

Lavning

Lavning
-0,5m

Lavning

Strandbund
Strandbred af søsten og sand

Bugtende kystlinje

Med relativt
kerne. Biod
indarbejdes
flora og faun
vand.

+0,0m

+0,5m

Størrelse på
robuste leve

Rørskov

Lavning

Næringsfatt
Enkelte ste
kalkholdig jo
med ler, gru
fordel benyt

Bænk
Ålegræs

Boardwalk i træ

Bænk

+0,0m
-0,5m

Kyststi

-1,0m

-1,0m

DIFFUS KYSTLINJE

Den eksiste
lægger sig
Vejle fjord.
delområdern
aktiviteter og

N
Lavning

Rørskov

Rørskov

HAVNEPLADSEN: 1:100
Sikring af strand
ved stenrev/ ral-pude

Rørskov

Sikringslinje kt. +3.0

Gang- og cykelsti

Vand fra baglandet

Gangsti

Vand fra Vejle fjord

Træbro/Boardwalk

1000-års hændelse
Tidevand

Efter to år vi
arterne, så e
ved, små va
vil skabe ar
unik muligh
viden og væ

Naturzonen
landskab og

Store solitære sten

Vandhuller og lavpunkter

Vejles nye
tilgængeligh
give byen e
og oplevels
revitaliseres
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+

Åben kys

Forslag 2/18465

Diffus ky

Lysåben

Shelters
Opholds- og aktivitetszoner

Langs stifor
benyttes af
om landska
stormflod vil
lys.

Tæt bep
Åben kystlinje

Diffus kystlinje
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VANDETS MØDE MED KANTEN
Strækningen ved Tirsbæk Strandvej opleves som et lille veldefineret
rum i det store fjordrum. Kun forstyrret af nærheden til vejen.
En græseng afgrænser vejen mod
vandet. Græsengen møder stranden i et mindre terrænspring, som
tydeliggøres af et skift i beplantningen og tilgroede kampesten, som
holder på kanten. Stranden møder det lave vand, som bølger let
ind over den bløde, let mudrede,
flade strand og brydes af grupper
af græsser, der slynger sig i zonen
mellem land og vand.
Nærheden til vejen afskærmes i
forslaget og erstattes af et udstrakt
strandengslandskab, der ændrer
sig med tidevandet og årstiderne.
En ny forbindelse langs med strandvejen etableres som et oplevelsesforløb, omkranset af den grønne
og den blå natur, hvor kanten udviskes i mødet mellem disse.

Fjorden
Tidevandsstrandeng
Blågrøn kogleaks
Strandkogleaks
Ålegræs

Kt 1.50

Kt 3.00

Adaptiv stormflodsbeskyttelse

Kt 2.50

Stormflodsbeskyttelse

Promenaden

Plantelagune / strandsump

Strandeng og overdrev

Strandoverdrev

Tagrør
Kogleaks
Rodzoneanlæg/
optag af næringsstoffer

Krybhvene
Strandannelgræs
Harril
Rødsvingel

Overdrevsplanter, træer og buske
Sejle pil
Vintereg
Stilk-eg

Alm. Hvidtjørn
Alm. Hyld
Hunderose

Kt 1.50

Kt 1.20

Kt 3.00
Kt 2.50
Kt 2.00

Kt 1.50

Kt 2.50
Kt 2.00

Kt 2.00

Kt 1.50

Kt 1.00

Kt 0.90
Kt 0.60

Selje pil
Vintereg
Stilk-eg

Kt 0.69

Generel Vandstandsstigning år 2100

Kt 0.25

Generel Tidevandsvariation

Normal vandstand

Kt -0.25

Kt 0.00

Kt 0.25

Kt 0.50

Kt 0.69
SNIT 1:50, naturzonen, Tirsbæk Strandvej
IDÉKONKURRENCE - KANTEN

Kendingsnr.: 74514

Forslag 17/74514
Ideen om gangbroer af træ, der svæver henover naturområdet går også igen i mange af forslagene. Broerne gør
det muligt at færdes tørskoet i naturområderne uden at
komme i direkte kontakt med vandet, men bidrager også
til at adskille naturen over og under vand. Alle vinderforslagene bidrager til at skabe en bedre adgang til vandet
og understøtter derfor byens og borgernes gode møde
med vandet.

gene reflekteres der dog over hvordan der kan arbejdes
med byudviklingen gennem en kunstnerisk tilgang, f.eks.
i forslag 2/18465 hvor en masterplan skal genskabe byens
forbindelse til fjorden gennem en serie af nedslag der forener stormflodssikring, nyudvikling og kunstinstallationer.
De mest selvstændige kunstneriske udtryk ses i forslag
10/45053 hvor kunstens potentiale udfoldes gennem to
værker, der vender tingene på hovedet og hjælper os til at
diskutere klimaforandringerne og begribe stormflodstruslen på en ny måde. Med sin markante farve og opsigtsvækkende udtryk sætter dette fokus på udfordringen.

I 2. præmieforslaget 19/84608 er et design MED vand, i
stedet for MOD vand hovedgrebet, der forholder sig til
hele bydelen og skaber en retning for byudvikling. I 3.
præmieforslaget 13/54626 er hovedideen er at skabe en
undersøisk botanisk have i Vejle fjord og gøre naturen
over og under vand til et oplevelses- og læringsrum. I
dette forslag får man adgang til den undersøiske botaniske have via snorkelruter, periskoper og omvendte dykkerklokker, ligesom den er åben for det liv der allerede er
på og ved vandet.

Forslag 3/27083
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Forslag 2/18465 benytter sig af et mere stilfærdigt og
sanseligt udtryk ved at skabe en plads hvor havets bevægelser kan aflæses direkte på fladen. Træer plantes i
forlængelse af den eksisterende beplantning og en lysinstallation breder sig i trækronerne og fortsætter videre ud
i fjorden – som ringe i vandet.

Blandt forslagene findes også eksempler på at naturen
over og under vand udvikles til at være et samlet greb for
udvikling af hele den bydel der ligger i risikozonen. Det
kan f.eks. ses i forslag 9/43003, hvor byen skal samle vandet, fremfor at lave en kant. Men også i vinderforslaget
20/88057 og i 2. præmie forslaget 19/84608.

I 3. præmieforslaget 13/54626 ses et meget stærkt kunstnerisk greb, hvor vand og land bogstavelig talt væves
sammen i et poetisk fletværk med tekstiler, reb og tang
som vævetråde der fletter et særpræget og unikt landskab. I dette projekt inddrages borgerne i et langstrakt
kunstnerisk projekt, der bidrager til forståelsen af kantens
potentialer og udfordringer.

Et andet perspektiv på vand
Selvom konkurrencen er udskrevet både til arkitekter,
landskabsarkitekter og kunstnere er den kunstneriske
dimension desværre ikke fremtrædende. I flere af forsla-

2.præmieforslaget 19/84608 tager form som et stort
land-art projekt, hvor det kunstige landskab der danner
stormflodssikringen også skal tilføre byen en kunstnerisk
dimension. De flotte modelfotografier viser en æstetisk

19

landskabsdannelse i den Antropocæne tidsalder.
Projektet foreslår en resilient og adaptiv stormflodssikring af Vejle,
udformet som et rekreativt land-art projekt, der baseres på et fortløbende
samspil mellem naturlige og menneskeskabte processer frem mod år 2100.

Vadegræs (Spartina maritima)

4.0 DOMMERKOMMITEENS SAMMENFATNING

ing

Tagrør (Phragmites australis)
Almindelig bændeltang (Zostera marina)

H
3 Tirsbaek

Mulig

Vores forslag dyrker en samlende fortælling i mødet mellem to typer natur:
Den menneskeskabte og den naturskabte. Ud fra et ønske om at opbløde
grænsen mellem disse to, der normalt betragtes som modsætninger, er
idéen at lade natur og kultur mødes i en blandingszone, der i den ene
KENDINGSTAL: 18465
retning formidler overgangen mellem land og vand, og den anden retning
forbinder tunneldalens to sider med hinanden i et sammenhængende
landskabsbånd. Det er en grundlæggende tanke at skabe en lang zone
med varierede rum og oplevelser frem for en hård kant.

HAVNEPLADSEN: RINGE I VANDET

AFSNIT 1: 50

Nybyg ifm.
kantens natur

grøn

byud

Genetablering
af naturkan

viklin

g

3.00

Vejle Kunstmuseum
natur-outpost
Nybyg ifm.
kantens natur

VISUALISERING TIRSBÆK STRANDVEJ

Ved at skabe en tydelig identitet langs kanten af byen på tværs af
tunneldalen er hovedgrebet således at udvikle en fælles procesbaseret,
byggeteknisk og landskabskunsterisk tilgang for både naturkanten og den
urbane kant, som kan udvikles over tid i dialog med det fysiske sted og
lokale interesser.

Stenrev
(biodiversitet+bølgebrydni
Genetablering
af naturkant

Helhedsplan, fuldt udbygget
Et blødt og nuanceret møde med vandet
er genetableret mens naturen og fjordens
grønne kanter trækkes ind i hjertet af vejle

2m over normal vandstand: Det meste af fjordbyen oversvømmes når vandt kommer over
kajkantens generelle højde (kt 1.65). Der ses en række tørre ”øer” særligt omkring de nybyggede
områder, f.eks. foran Bølgen og området omkring Stævnen. I disse områder kan stormflodssikringen
klares med meget afdæmpede tiltag som f.eks. ”bænke” på ca 0,5m.

Earthrise, William Anders, NASA, 1968

01. Fortid 1850-1900: Vejle beliggende på en holm i bunden af
å-dalen omgivet af marker

00 AFSÆT: VEJLE I DEN ANTHROPOCENE TIDSALDER
Billedet af jorden som står op over månens horisont indvarsler begyndelsen på en ny tid
og et nyt natursyn. Jorden er i dag ikke længere et uendeligt stort horisontalt rum, men et
objekt, som kan betragtes udefra. Vi mennesker er hermed alle en de af naturen og kloden
- en sammenflettet organisme, der befinder sig i et endeløst univers. Fotografiet flytter
mennesket fra at være en betragter af naturen til at være en del af den - en tankegang som
vores forslag skal ses i forlængelse af. De menneskelige aktiviteter på jordens overflade har i
dag nået et omfang, som påvirker miljøet på en global skala. Temperaturen stiger, isen smelter
og alle former for ekstremt vejr forekommer stadig hyppigere. Mennesket som art er blevet til
en planetforandrende kraft, og de stigende vandstande kan nu ikke ikke længere isoleres til
eksempelvis månens påvirkning i form af ebbe og flod eller naturligt forekommende variationer
i nedbørsmængder. Vi graver i Danmark og resten af verden enorme huller i landskabet for
at udvinde råstoffer, som skibes ind og ud af havnen i Vejle. Råstoffer som ligger i bunker
og venter på at blive en del af det menneskeskabte landskab. Videnskabsfolkene placerer
Vejle på kanten af et menneskeskabt tidevand, der truer med oversvømmelse, i en epoke
navngivet af geologerne - Den Anthropocene Tidsalder - Menneskets tidsalder, hvor vi er den
primære geologiske kraft på kloden. Denne betegnelse, som konkret og metaforisk forbinder
mennesket med planetens naturlige og geologiske processer, danner afsæt for vores forslag til
stormflodssikringen af Vejle, hvor vi anser industriens råstof-bunker på havnen og fremtidens

Adaptivitet kt.+3.00

Beskyttelse kt.+2.50

+0.69 Generel vandsstandsstigning(2100)

02. Nutid 2019: Vejle i sin nuveærende form. En hård industrihavn,
opfyldninger og Marina danner en hård og præcis kant.

01 VISION: TILBAGE TIL FREMTIDENS LANDSKAB
landskab som udtryk for koblingen mellem den menneskelige skala og den planetariske skala.
I erkendelse af, at modsætningsforholdet mellem mennesket og naturen ikke længere gør sig
gældende, ønsker vi at udvikle en strategi for en processorienteret stormflodssikringen der med
præcise landskabelige greb sammenfletter menneskeskabte og naturlige processer til lands og
til vands.
.
Med afsæt i denne tankegang, er det vores ambition, at Vejles kant mod fjorden i fremtiden vil
fremstå som en ny naturtype, der forbinder det menneskeskabte og det naturlige i et fælles
landskab til glæde og gavn for alle.

+0.25 Generel vandsstandsstigning(2050)

Vores forslag til kanten af Vejle har fjordlandskabet omkring byen, horisonten over fjorden
og karakteren fra industrihavnen som bærende motiver. Det vi går efter er således at
genetablere den naturlige kant mod fjorden og styrke den visuelle forbindelse med fjordens
horisontlandskab.

03. Fremtid 2100: Vision for fremtide
reetableret og skaber en forankring
rekreative poetentiale. Et levested fo
vands.

byen også på muligheden for at gentænke Vejles møde med v
der kan danne rammerne for et oplevelsesrigt sted i overgang
vand men også kultur og natur.

Visionen er, at skabe et samlende landskabeligt greb for kanten af Vejle, der allerede efter
etablering af stormflodssikringen til kote 2,5, genforener byen med fjordens grønne skrænter
og styrker oplevelsen af byens møde med vandet.
Baggrunden for denne vision er Vejles beliggenhed ved åens udløb fra tunneldalen, der i
dag fungerer som et stort og attraktivt naturområde, der strækker sig langt ind i baglandet
og ud langs fjordens skovklædte skrænter. Naturen omkring Vejle er højt skattet, og planer
om byggeri i disse landskaber eller etablering af eksempelvis muslingedyrkning i nærhed til
kysten, har gennem tiden affødt adskillige offentlige debatter. Dette vidner om landskabets
væsentlighed, som rekreativt og identitetsskabende element med stor betydning for byens
borgere. Desuden er fjorden og ådalen med sine høje skrænter et unikt og dramatisk stykke
natur set i en dansk kontekst og derfor uhyre vigtig at værne om og styrke i fremtiden - både
for borgerne i Vejle og for de tusinder af forbipasserende, der nyder udsigten fra broen hver
dag.

Den centrale vision i forslaget er således at styrke byens forb
at trække elementer fra fortiden med ind i fremtidens menne
billede illustrerer, hvordan Vejle oprindeligt lå på en holm i bu
marker, overdrev og strandenge, der skabte et naturligt møde
billede viser hvordan den historiske by er centreret og forank
havnens forbindelse til verden. Her trækkes fjorden natur hel
er indarbejdet i nærværende forslag.
Ambitionen er, at tydeliggøre hele kanten, som en sammenhæ
fjordlandskabets grønne skrænter, og samtidig fremhæve og
naturzonen og den urbane zone som særlige steder, der på h
med lokale forhold og karakterer som gør sig gældende på e
industrihavnen og langs Tirsbæk Strandvej.
Forslagets idé er således, at der langs kanten skabes et helt s
der på samme tid løser de praktiske udfordringer med stigend
samt styrker byens forbindelse til landskabet, dens forhistorie

Den ønskede etablering af en kant mod fjorden, vil udfordre byens møde med vandet og må
derfor udføres med allerhøjeste indlevelse og nænsomhed for at kunne udvikles og benyttes,
som mere end et værn mod vandmasserne. Omvendt byder planerne om at stormflodssikre

Vi skal tilbage til fremtidens landskab!

Adaptivitet kt.+3.00

+0.00 Normal vandstand

Sikringslinje
kt.+3,0

Beskyttelse kt.+2.50

+0.69 Generel vandsstandsstigning(2100)

Sikringslinjen er
havnepladsens
højeste punkt og
markere overgangen
imellem havnen og
byen.

Chaussesten

Havnepladsen er belagt med
chaussesten, som skaber et
slægskab med de øvrige torve og
pladser i Vejle

Tidevandsvariation (ca. 50 cm)

Bænke

Cirkelformede bænke omkring
enkelte af træerne er med
til at skabe nogle naturlige
opholdssteder.

+0.25 Generel vandsstandsstigning(2050)

+0.00 Normal vandstand
Tidevandsvariation (ca. 50 cm)

Træer

3.00

Træer hindrer overophedning på
varme dag, fordamper og opsamler
regnvand, samt binder C02.

Naturlig afvanding

Pladsen leder mod fjorden.

Drænrist

Afhjælper afvanding af pladsen
under ekstrem regn

Nedsivning

Åben bund som tillader
overskydende vand at nedsive.

Afledning af regnvand

Overskydende regnvand ledes
videre ud i havnen, og anvendes til
afvanding af træer.

3.00

Lys

Pladsen belyses af cirkelformede
lysarmaturer som er monteret i
træerne.

01. Fortid 1850-1900: Vejle beliggende på en holm i bunden af
å-dalen omgivet af marker

Luftrør

Membran

Træer som er meget udsatte for
sæssonmæssige oversvømmelser
beskyttes af et “luftrør”, som sikre at
træets rødder kan ånde.

Rodnet beskyttes mod salt med en
membran.

HAVNEPLADSEN: RINGE I VANDET
SNIT 1:50

02. Nutid 2019: Vejle i sin nuveærende form. En hård industrihavn,
opfyldninger og Marina danner en hård og præcis kant.

Chaussesten

03. Fremtid 2100: Vision for fremtide
reetableret og skaber en forankring
rekreative poetentiale. Et levested f
vands.

Byens gulv forlænges ud i havnen

- En Undersøisk Botanisk Have i Vej
Vejle set fra nordvest - En by i et pastoralt landskab
Maleri efter Søren Læssøes tegning, 1822

Udsigten fra Kirkegade, Oliemaleri

”RINGE I VANDET – en ny byplads”

Forslag 2/18465

Fjorden er i bevægelse og vandet stiger. I dag tegner havnen
en hård kant imellem fjorden og byen. Kajen og bolværket
kæmper en kamp imod vandet, som den er ved at tabe til
klimaforandringer og globale vandstandsstigninger.
Havnepladsen i Vejle ligger for enden af Havnegade. På
denne akse ligger både Skt. Nikolaj Kirke og Rådhuset, og
aksen forbinder den historiske bykerne med havnen. Der er
et potentiale for at skabe en samlede og samlende plads for
enden af Havnegade, som kan blive et naturligt samlingssted
i byen.

Pladsen er formet således at den fungerer som siderne
på en skål. Kajkanten er trykket ned, og en halvcirkel
formede linje inde i landet er hævet til kote 3.0. Koten følger
beskyttelseslinien som er illustreret på masterplanen, og
sikre den bagvedliggende by.
På pladsen plantes træer i et grid. Plantegriddet er en naturlig
forlængelse af den eksisterende beplantning. Rodnettet
beskyttes med en membran som kan sikre rødderne
imod salt. De yderste træer beskyttes yderligere imod
havvandsstigninger ved at være plantet i et ”luftrør”, som
beskytter træerne imod havvandsstigninger og stormflod.

mere end tryghed. Derfor er det vigtigt
at de løsninger
Indkøb Forslag 10/45053
Modstandsog tilpasningdygder vælges, underbygger stormflodsstrategiens
kriterier
tig geo-cellemembran
som handler om at styrke Vejles nuværende identitet og
Til Havnepladsen og Tirsbæk Strandvej laves kanten af en
gøre vandet til et aktiv for den sociale og
urbane kapital.
geo-cellemembran, der hæver landskabet, laver barrierer

interessant tilgang til udformningen af landskabet hvor
en dynamik mellem noget næsten formløst og præcist
formede kanter og siddeplinte skaber en stor variation.
Stormflodssikringens tilblivelse er her tænkt som en kunstnerisk formgivningsproces, hvori også naturens processer
over tid vil spille en rolle. Med reference til antropocæn,
som forståelse af den geologiske tidsalder vi lever i nu,
skelner forslagsstillerne ikke skarpt mellem det naturlige
og det menneskeskabte, men arbejder bevidst med blandingsformer.

Vi har med vores forslag til havnepladsen ønsket at skabe
et vadested hvor kanten er væk, og højvandssikringen er
integreret i byens gulv. En plads hvor vandets bevægelse og
dynamik kan aflæses i havnepladsens rum. En plads hvor
kajen ikke kæmper imod vandet, men en robust og resilient
plads, som kan rumme og håndtere vandet.

Pladsen består af enkelte og kendte elemente. Belægningen er
chaussesten, træerne er af samme type som i dag omkranser
rundkørslen. Drænriste og luftrør udføres i corteenstål, alt
imens en lysinstallation breder sig i trækronerne, og forsætter
videre ud i fjorden som ringe i vandet.

N
V
K
L

Store solitære sten

Eksisterende forhold

0

-3.0

Fase 01 - ca. 2025

Fase 02 - ca. 2035-45

Projektets hovedgreb sigter mod at koble vores afsæt og vision med idéen om en
stormflodssikker landskabskunst. Det nye sikringslandskab foreslår vi at skabe som en præcis
deponering, og efterfølgende armering og begrønning, af genbrugs- og overskudsmaterialer
fra anlægsprojekter omkring Vejle. Ideen med at genanvende materialer, er udover et
02
bæredygtighedsperspektiv, også knyttet til en kontekstuel forståelse af de landskabstyper,
Etablering af en samlede flade med ensartede
som allerede findes langs industrihavnen, hvor rå-materialer opmagasineres i store bunker.
belægning.
Både de ubrugte rå-materialer, som findes på havnen i dag og de overskudsmaterialer, som
vi foreslår at benytte i fremtidens landskab indskriver sig i vores forståelse af Vejle i den
Antropocæne tidsalder. Vi forstår således hovedgrebets benyttese af overskudsmaterialer, som
et menneskeskabt aflejringslandskab.

Projektet foreslår vi at konstruere i faser over en 75 årig periode, hvilket kan gøres hurtigere
eller langsommere efter ønske og behov. Fra første fase sikres byen til kote 2,5 mod fremtidens
stormfloder og samtidig forenes den naturlige og den urbane kant i et fælles landskabeligt
sprog, der kan danne afsæt for fremtidens udvikling af kantzonen. Hovedgrebet er i sin
grundtanke robust og kan nuanceres og tilpasses de særlige forhold, som skiftevis gør sig
gældende langs kanten og som utvivlsomt vil opstå over tid, herunder en ubesværet og fuldt
integreret adaptivitet til kote 3,0 - eller højere, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt.

pålæsning af råstoffer. Langs den naturlige kant forhøjes landskabet til kote 2,5 og tilplantes
med hjemmehørende træarter som kendes fra området.
Havnepladsen etableres i sin simpleste form: De primære forhøjninger til kote 2,5 etableres
og indrammer horisonten over fjorden. Den bagvedliggende infrastruktur er upåvirket i denne
etape.

Konkret består forslaget af et langstrakt felt i hele vandkantens udstrækning udformet som
forstærkede og bevoksede forhøjninger konstrueret af opbrudte materialer fra stedet og
overskudsmaterialer fra anlægsarbejder i området - altså et sammenhængende landskab langs
den urbane kant og den naturlige kant, som er defineret i konkurrenceprogrammet. Langs hele
forløbet foreslår vi at knytte en promenade.

FASE 1 -2025: Det primære stormflodssikringslandskab etableres til kote 2,5 med indbyggede
muligheder for ophold og rekreative funktioner. En smal landskabelig promenade mellem
rækker af søjlepopler og selvgroede vækster på begge sider af havneløbet etableres allerede i
denne fase som en direkte konsekvens af konstruktionsmetoden for de lave betonforstærkede
landskabsformationer i den urbane zone. Området fungerer stadig som industrihavn med af og

Fase 03 - ca. 2075-100
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02 HOVEDGREB: LANDSKABSDANNELSE I KANTZONEN
og skaber en varieret overgang mellem by og vand.

Ligesom boligbebyggelsen ”Bølgen” og
erhvervsdomiMembranen laves som en cellestruktur, der er skalerbar,
fleksibel og tilpasningsdygtig.
cilet ”Fjordenhus” i dag tegner havnefronten
i Vejle, er Membranen designes med
et forskelligartet mønster til hhv. den urbane zone og
det vigtigt at fremtidens stormflodssikring
indskriver
sig i
naturzonen.
forståelsen af Vejle som en by hvor kunst og arkitektur er
Membranen kan gå fra en grov til en finmasket struktur
væsentlige parametre.
og kan udvides og forfines løbende. Membranen designes
01
Havnepladsen idag

03
Mod vandet presses fladen ned mod fjordbunde

N

De fire præmierede forslag bygger alle
denne forståelse og vil på hver deres måde kunne tilføje
På land fyldes maskerne med sand, sten og sedimentendnu et afsnit i fortællingen om Vejle,ersom
et sted hvor
mv. Membranerne fungere som en gigantisk svampe
struktur,skaber
som bådevores
kan absorberer og holde på vand, samsamspillet mellem vand, kunst og arkitektur
tidig med den kan laves som en uigennemtrængelig barrifælles identitet. De kan alle udvikles til atere.få en høj kvalitet
ER KANTEN...?
og blive projekter som vil tiltrække sigHVOR
positiv opmærkMembranerne
skaberved
et landskab der arbejder med na7
nye
vadesteder
somhed og skabe en endnu højere bykvalitet
for bådeVejle fjord
turens kræfter, og giver plads til både det planlagte og det
uforudsigelige.
borgere og turister.
05
Udvidelse af den eksisterende beplantning

HAVNEPLADSEN: 1:100

Købstaden Vejle er opstået omkring et vadested. Vadestedet
var det sikreste sted at krydse åen, og derfor også et sted
mange rejsende passerede. Et oplagt sted for en by at opstå.
Vadesteder
Vadesteder er steder, hvor vandløb kan passeres uden hjælp
af broer eller færger. En landskabelig indsnævring af et
vandløb, et sted hvor vandløbet er særligt lavvandet, eller en
serie af sten der tillader krydsningen af en flod. Vadesteder
er ikke nødvendigvis permanente, men kan forsvinde hvis
klimaet ændre sig, og kan opstå på ny i takt med at vandet
forsvinder, eller finder andre veje igennem landskabet.

20

Havnen
Havnen blev etableret for at sikre byens økonomi og
beskæftigelse. Med årerne er havnen og byen vokset. Kanten
er blevet industrialiseret og er skubbet længere ud i fjorden,
med det resultat at det meste af byen har mistet sin direkte
forbindelse til fjorden. Vadestedet er forsvundet.

k
p
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Stormflod, skybrud, vandmangel, forurening, tab af
biodiversitet og listen forsætter. Udfordringerne er utallige,
og der er nu mere end nogensinde brug for at tænke
bæredygtigt, og reflektere over om kursen er den rigtige.
Derfor adresserer vadestederne verdensmålene.

For Vejle repræsenterer fjorden nogle meget konkrete
klimatiske udfordringer, som kan løses rent teknisk. Men
Vadestederne kan være med til at skabe nogle kontemplative,
og sanselige steder på kanten, som byen til tider har så svært
ved at tilbyde.
Kunsten kan hjælpe os med at åbne vores øjne, og viser os
nye perspektiver på verden. Derfor udvikles hvert vadested
i samarbejde med en kunstner. Hvert af de 7 steder bliver
små ”attraktioner” der stråler ind i landet, og indpasser sig
derudover i Vejle tradition for kunstnerisk udsmykning af
byrum.

Kendingstal: 84608

2. præmie Forslag 19/84608

vi hvordan man på 2 forskellige måder vil kunne udviske
kanten, adresserer konkrete bæredygtige tiltag og sikre byen
imod de kommende havvandsstigninger på en måde hvor

man spørg sig selv - ” hvor
er kanten?”
Et bølget, blødt, let bakket landskab,
der
som en signaNye vadesteder
tur-kant set fra afstand inviterer
at afgå
på opdagelse
Vi vil skabetil
en serie
vadesteder,
som dyrker forholdet i og
imellem vand og land. Vadestederne skal dyrke det at
bevæge og opholde sig i, ved og på vandet. De skal vække
omkring fjorden. På den tørre
kant gror planter og vækster
Byen mangler vadesteder!
nysgerrighed ved at forholde sig til vandet på en undersøgende,
I masterplanen ønsker vi at vise hvordan man vil kunne medrivende og sansende måde. Vadestederne vil på hver
genskabe
byens forbindelse
med fjorden, ved
at placere 7 sin mådelandskab.
rumme rekreative kvaliteter
der relaterer
direkte
og udgør
et diverst
bevægeligt
Over
tidsigvokser
nye vadesteder langs med fjorden.
til vandet.
“vildt”
f.eks.
strandkål,
tagrør,
7landskabet
vadestederne som bliver
en serie af med
indsatser langs
Vi ønsker
at udviske kanten og ålegræs
skabe en zone, derog
indbyder
til
kanten af Vejle Fjord, der forener stormflodsikring, lokal

underlag skaber en k
association til vandet
B
bølgerne og stormenn

langs fjorden, og som gør det oplagt at bevæge sig langs
vandet, både for genvejens og for oplevelsens skyld.

1
Naturkanten ved Tirsbæk Strandvej er en bredPlanche
flettet kant,
Havnepladsen og Tirsbæk strandvej indgår i masterplanens
skabt ud fra et sinuskurve-mønster.
forløb af nye vadesteder, og igennem vores 2 forslag viser

Et vadested kan være et fysisk såvel som et mentalt sted, hvor
man skal træffe et valg og lede efter nye veje. I vores forslag
dyrker vi vadestedets potentiale, som byrum, naturrum og
som mentalt rum.
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Betonkappen på detti

Stormflodssikringen bygges
af overskudsmaterialer fra
anlægsarbejder, der efterfølgende
armeres med en vandsikker kappe
af beton.

06
Beskyttelseslinien føres rundt om havneløbet og
skaber et samenhængende højdedrag.

For mange Vejlensere er fjordens vandspejl og kigget
Naturzonen
mod horisonten ud gennem Vejle fjord-en
væsentlig
del
Tirsbæk
Strandvej
af byens identitet og deres egen selvforståelse. Det skal
Men Vadesteder markerer også sprogligt en overgangsituation,
en tærskel eller en holdeplads. Et sted som ikke er permanet.
Man opholder sig der kun imens man overvejer sine næste
skridt. Man er opmærksom, på sine omgivelser, på sig selv
og på hvad konsekvenserne af ens næste skridt bliver. Tør
man bevæge sig fremad, eller skal man lede efter en anden
passage?

N
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2035 - 45: Den nye havneplads udbygges mod vandsiden: Deponering af overskudsmateriale
inderst i havnerummet trækker naturkysten ind i hjertet af Vejle og skaber på pladsen et
nuanceret møde med vandet, som vil ændre sig med vind, vejr og årstider. En bredere og mere
landskabelig promenade på sydsiden af havneløbet kan etableres i samme fase - eller før - i
tæt dialog med havnens forskellige aktører. Langs vandkantssiden af naturkanten etableres en
promenade som kobler sig på havnepromenaden.
Nødvendigheden for sikring til kote 3,0 vurderes. Hvis nødvendigt benyttes de adaptive
principper som er beskrevet i fasediagrammerne. Landskabsbåndet langs havnen og
naturkanten forhøjes og udvides som konsekvens heraf, mens havnepladsen førhøjes med et
par trin og i samme ombæring omlægges infrastrukturen således at havnepladsen trækkes helt
ind og møder havnegade.

04
Pladsen hæves til Kote 3.0

så funktionelle og konstruktive krav som f.eks. forankring
i eksisterende grund, dræn og plantevækst, integreres og
sammen
videre på
kultiveres gennem dens tektonik.

Stormflodsstrategiens kriterier
Vejles unikke topografi er både byens største aktiv, men
samtidig også den største udfordring i forhold til oversvømmelser. De stejle, skovklædte skrænter og det lavtliggende ådalslandskab er en stor kvalitet når det handler
om at skabe en god by at leve i. Til gengæld gør det byen
sårbar over for oversvømmelser og det skaber problemer,
hvis vandet ikke kan styres. Ved at samtænke byudvikling
og klimasikring opstår der nye muligheder for finansiering
og værdisikring. Derfor fastlægger Vejles stormflodsstrategi at stormflodsbeskyttelsen skal skabe merværdi, og på
den måde være med til at give borgerne og byen noget

Skabelsesprocessen forløber i faser frem mod 2100 med afsæt i visionen om at etablere et
landskab, der genopfinder Vejles møde med fjorden:

2075 - 100: Overskudsjord og grus fra anlægsarbejder i områ
et overdrevslandskab i varierende bredde langs yderkajen. Fo
hentet i de historiske malerier af Vejle som beskrevet i den ov
fuldender projektet ved at reetablere den naturlige kant melle
fortid og fremtid - kultur og natur. Denne fase kan påbegynd
deponeringsstrategi for overskudsmaterialer.

ophold og oplevelser. Tilbagetrukket i denne zone integreres

Collage. Naturzonen. Fjorden Geo-cellemembranen.
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3. præmie Forslag 13/54626

Isometrisk tegning at geo-cellemembranen med åbne og lukkede celler eller masker.
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Feltstation
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ISCENESÆTTELSE VANDCYCLUS

væk igen. Vi iscenesætter den stigende og faldende vandstand igennem naturlige
vandmotiver, der i sin enkle form formidler en stor fortælling om vandet, mennesket og relationen. Ved at tænke i rum der også er på vandets præmis vil Vejles
kystlinje skabe en stærk forbindelse og sammenhæng mellem byen, mennesket og
vandet. Vandet er ikke en fjende, men kan skabe helt nye muligheder for et nyt
OPHOLDSRUM
byrum og byliv samt enTIL
heltLIVSFORMER
ny udvikling for Vejle som by.

ISCENESÆTTELSE VANDCYCLUS

4.0 DOMMERKOMMITEENS SAMMENFATNING

OPHOLDSRUM TIL LIVSFORMER

Mod skyttehushaven

Plan 1:100 _ Månepladsen
Stormflodssikring i den urbane
zone

OVERDREV

N
DSEN

sti på højderyg

Modeludsnit

Fra vejkant t
Ved at udvide
grøn naturpr
land og vand
aktiviteter. De
vand. Additio
mellem byen
videreføring
med Nørresko
sammen. Nat
odder der ses
langs fjorden
vandet er lid
bliver oversv
dette greb, so

N AT U R P R O M E N A D E N

n kan se månen fra bunden har
og Månepladsen.

OVERDREV
STRANDENG
kt 2.5

indsunket trappe

Mod byen

vand oppefra

N AT U R R U M M E T

lille fjordsti

et rum til flere livsformer
platform til ophold

kt 1.0

nens fuldeste
beton,
aller fra

al
a
”

Når vandet er blevet rent nok, vil det også
være muligt at bade fra fuldmånen.

Naturrum til
På visse pu
forbundet af
Det indholder
platforme som
terrænet og m
takt med vand
hvor marine
lag er formg
hvor alle type
nedefra. Der
vandet, hvor
og oversvøm

vand presses ind fra fjorden

Naturbaserede løsninger

trådt natursti ved vandkanten

Under vand bliver der etableret
diversitetsfremmende reperationer og
habitater. Der vil blive etableret vækstflader
på den eksisterende kajkant, så bl.a. muslinger
kan sætte sig fast der. De har en positiv
indflydelse på senerekommende arter og kan
have dæmpende effekt på stormflodshændelser.

Tangskov og muslingefarm
fungerer hjælper med at rense
vandet. Lysriste i fuldmånen
tillader at der kommer lys
ned, så tang og muslinger har
mulighed for at vokse.
Havnekant
50 m

Forslag 7/37563
Plan Naturpromenaden
1:100

oversvømmes havneøen og der skabes naturkyster, hvor
folk gennem dyrkning og fællesskaber motiveres til at engagere sig i og tage hånd om kanten og opbygningen af
kystzonen.
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Forslag 16/74270
UDPLANTNING SOM KATALYSATOR
hvidtjørn
hyld
slåen
hvid klitrose

I den urbane zone etableres bådudlejning, samfundspavilloner, kreative pavilloner og co-working kulturhus, maritimt kulturhus og udsigtstårn. I naturzonen etableres hytFjordhus
ter og offentlige flydende dokker.

OVERDREV

kote 2.5

kote 1.0

Forslag 6/30701 har med ideen om ’en selvgroet stormFuldmånens placering i havnen
flodssikring’ også fokus på borgernes direkte medvirken
og engagement i at etablere stormflodssikringen. Konkret foregår arbejdet med at støbe ’tabby’-blokke på en
flydende ’redningsring’ der også tænkes at danne ramme
om forskellige formidlingsaktiviteter.

avnepladsen i sommervejr

kote 0.0
REVET

FJORDEN

Tirsbæk Strandvej i solskin

K E N D I N G S N U M M E R 742 70

Tirsbæk Strandvejved skybrud

Forslag 11/46141
BESKYTTELSE OG ADAPTIVITET
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MATERIALITET OG PRODUKTIONSKÆDE
En cirkulær beton økonomi og en serie af standardiserede beton

Genbrugsbeton lavet med genavendt aggregat fra nedrevne beton strukturer
Ved at bruge genanvendt aggregat fra nedrevne betonbygninger og strukturer
i de nye betonelementer bringes CO2 udledningen i produktionen ned og
Stormflod årbetonelementerne
2100
bliver en del af en cirkulær og bæredygtig produktionskæde. De
resterende aggregater kan leveres lokalt fra Vejles egen grusgrav, hvilket vil bringe
af transport i produktionen ned. Ved at bruge farverige aggregater får
Stormflod år mængden
2050

havtorn
almindelig røllike
høst borst
jordbærkløver

tagrør
stransasters
strans kogleaks

STENREV TIL LIVET I VANDET
blåmuslinger
tangplanter

Resiliensstrategien
I Vejle kommunes resiliensstrategi beskrives det hvordan
trusler skal vendes til muligheder og gøre borgerne parate til den fremtid vi endnu ikke kender. Ejerskab, engagement og social resiliens er nøgleordene. I Fjordbyens
byrum skal vandet tænkes ind som en ressource, der skal
give værdi uanset vejrliget. Stormflodssikringen skal skabe merværdi og bidrage til udviklingen af Vejle by, herunder sikre investeringslysten og ejendomsværdierne.
Her udmærker Forslag 9/43003 sig gennem sit meget inddragende perspektiv, hvor ideen er at borgerne selv skaber stormflodssikringen over tid og hvor forslaget i højere
grad fremstår som et samarbejdsprojekt. I dette forslag

en grønne cykel og fodgænger rute som er en del af stormflodsbeskyttelsen
nytter an til eksisterende vandreruter i og omkring vejle.

NED
stenrev
Samlet

VEJLE FJORD

Muslinger og tang kan rense vand ved optage
styrkes gennem
fremtidens
stormflodsbeskyttelse
og det
n sund Vejle
næringssalte,
som befinder
sig i fjorden fra det
Fjord
har særligt
to af forslagene
arbejdet ermed.
Vinderforslaomkringliggende
opland. Muslinger
filterdyr

GRØN OG KULTUREL INFRASTRUKTUR OG
WAYFINDING:

oversvømmet platform
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Kulturelle knudepunkter
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Vejles nye mur-striber er
bygget op af en række
beton elementer med
forskellige funktioner.
1) standard vertikalt
elemen. Kan tarnformeres
til rutsjebane.

”Vand er overalt,
før det er et
sted

”

Citat af Dilip da Cunha - fra A4-hæfte til 1. præmie forslag 20/88057
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1. PRÆMIE DKK 150.000

KONCEPT

FORSLAG 20/88057

1. Membranen - perspektiv

Hovedrådgiver, ophavsret:

Josephine Philipsen (landskabsarkitekt), Andrés Hernández
Wiliamson (landskabsarkitekt), Luisa Brando (kunstner)

fra en beskyttende kant til indbydende terræn

2. Tid
Regn og

Medvirkende:

Johan Philipsen (modelbygger), Alexander Cammarato (marinbiolog og konsult)

Projektnavn:

MEMBRANEN

KONCEPT
1. Membranen - perspektiv
fra en

Urban zone - Havnepladsen
Membranen etableres over tid som et stenlandskab (der
består af både sten og genanvendt beton) med forskellige ’kornstørrelser’ – altså små og store elementer på forskellige steder. Landskabet etableres både over og under
vand. I vandet skabes platforme med teksturer til vegetation under vand.

Forslagets hovedide er et strategisk design, hvor der er
fokus på at lade vand svinge, komme og gå uanset retning og skabe et ”akvatisk” terræn i hele det område der
omtales Fjordbyen. Forslaget tager afsæt i, at det er kulturelt nedarvet at ville skabe en skarp opdeling mellem
land og vand, men foreslår at vi gør op med denne tankegang. Fra at ville styre og kontrollere vandet, føre vand i
rør, kanalisere floder og opfatte vandet som truende, skal
vi i stedet invitere vandet helt ind i bydelen og lade den
blive en del af byens design. Oversat citat fra forslaget:
”Problemet er ikke at byen bliver oversvømmet, men at vi
skal designe byen så vi kan leve med vandet!”

Naturzone – Tirsbæk strandvej
Cykelstien flyttes en meter ud og der skabes et membranlandskab svarende til Havnepladsens. Naturzonen tænkes
i forslaget præget af blandt andet rørskov og ålegræs Her
tilføjes der trægangbroer på tværs ud i vandet, der giver
adgang til vandet og en variereret oplevelse af forskellige
landskabstyper i overgangszonen.

Sikringslinen består af en membran der fungerer som
et oversvømmelsesterræn, der åbner og lukker alt efter
påvirkningen. Det kan også være skybrud og tørke! Den
hårde kant der adskiller vand og land i dag forandres over
tid til en membran der genererer nye naturtyper, som kan
bidrage til at rense vandet gennem naturbaserede filtre.
Den genererer også møder mellem arter; dyr, mikroverdner og mennesker. Udover at levere konkrete forslag til
både den urbane og den naturlige zone, beskriver forslaget også en masterplan for fjordbyens fremtidige byudvikling

KONCEPT
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EN CELLE ER KENDETEGNET VED EN GRÆNSE (CELLEMEMBRANEN),
DER ADSKILLER “SELVET” FRA SIT MILJØ.

2. Tid og
FOR DENNE GRÆNSE ER DER ET NETVÆRK AF FORSKELLIGE
1.INDEN
Membranen
- perspektiv
2. Tid og
Adaptivitet
STRUKTURER,
DER FÅR SYSTEMET TIL AT OPRETHOLDE
SIG SELV.
1. Membranen
- perspektiv
Regn og havv
NUVÆRENDE KANT

fra kant
en beskyttende
fra en beskyttende
til indbydende kant
terræntil
Havnen fra havsiden

Regn og havvandsstigning
indbydende
terræn

Illustration: Havnepladsen

1

Membrane - andre perspektiv på vand:
Inviter vandet og naturens løsninger

INDEN FOR DENNE GRÆNSE ER DER ET NETVÆRK AF FORSKELLIGE
STRUKTURER, DER FÅR SYSTEMET TIL AT OPRETHOLDE SIG SELV.

EN CELLE ER KENDETEGNET VED EN GRÆNSE (CELLEMEMBRANEN),
DER ADSKILLER “SELVET” FRA SIT MILJØ.

Naturbaserede overvejelser
Forslaget påpeger at naturen er Vejles store styrke, og det
byen skal bygge videre på. Vejle skal finde sin egen udvikling for Fjordbyen for ikke at ende som en kopi af andre
europæiske havnebyer, men udvikle sig på en dynamisk
måde med vandet som designparameter.
Havneområdet er bygget af beton og der mangler filtrering.
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2. Tid og Adaptivitet

og havvandsstigning
EN CELLE
EN GRÆNSERegn
(CELLEMEMBRANEN),
beskyttende
kantERtilKENDETEGNET
indbydendeVED
terræn
DER ADSKILLER “SELVET” FRA SIT MILJØ.

EN CELLEMEMBRAN SIKRER LIV I BEGGE RETNINGER.

PERFORERING

EN CELLE ER KENDETEGNET VED EN GRÆNSE (CELLEMEMBRANEN), NUVÆRENDE KANT
DER ADSKILLER “SELVET” FRA SIT MILJØ.
EN CELLEMEMBRAN
LIV I BEGGE RETNINGER.
Hvad sker der, når vi åbner
i stedet SIKRER
Regnbeder
til filtrering og
for at lukke ud? Ideen om at invitere stormflod. Idéen med filtreringen
vandet er en symbolsk handling
er at fremme spredningen af arter
ved at gøre et terræn infiltrable
og GRÆNSE
i vandet
og mindske
risikoen for
INDEN FOR DENNE
ER DER ET NETVÆRK
AF FORSKELLIGE
STRUKTURER, DER FÅR SYSTEMET TIL AT OPRETHOLDE SIG SELV.
vise vores manglende evne
til at
oversvømmelser.
kontrollere.

2

For at livet skal vokse har vi brug for
gradient fra hård til blød, forskellige
strukturer og tilbøjeligheder, der
ikke er for stejle. Dette stenlandskab
er placeret med ideen om at øge
infiltrationen og biodiversiteten.

ET TERRÆN, DER ÅBNER OP FOR VANDSTRØMME OG FUNGERER
Diagram:
Membran
- perspektiv
Perforering
SOMINDEN
ET MØDESTED
MELLEM
VERDENER.
DET
ER Diagram:
INDEN ARBEJDE
FOR
DE
MED EN af terræn
FOR DENNE
GRÆNSE
ER DER
ET NETVÆRK
AF FORSKELLIGE
ET TERRÆN, DER ÅBNER OP FOR VANDSTRØMME OG FUNGERER
TERRÆN,
DER KAN TRÆKKE VEJRET
OVERGANGSØKOSYSTEMER,
HVOR
LIVET
TRIVES,
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MENNESKER,
STRUKTURER,
DER
FÅR
SYSTEMET
TIL
AT
OPRETHOLDE
SIG
SELV.
SOM ET MØDESTED MELLEM VERDENER. DET ER INDEN FOR DE
OG TILPASSE SIG
27HVOR MENNESKER,
OVERGANGSØKOSYSTEMER,
HVOR
LIVET TRIVES,
OG
DYR OG
ANDRE
ORGANISMER
SAMLES

3

DYR OG ANDRE ORGANISMER SAMLES

Tid og Adaptivitet

Steder for møder

PERFORERING

MASTERPLAN

Kanten er ikke en linje, men
et oversvømmelsesterræn
der filtrerer og sikrer liv
i begge retninger.

inviter vandet og styrke
hovedkvaliteten i Fjordbyn en by ved og i vandet

Tidligere vandlinie

TIDLIGERE VANDLINIE

Perforeringer

NUVÆRENDE KANT OG VANDLINIE

Nuværende kant
PUNKTUELLE INTERVENTIONER PÅ OBSOLETRUM
Havneområdet, der i dag er under en transformerende anvendelse, har
tidligere ikke været attraktivt for vandre eller for offentlige rummøder.
Det er et meget værdifuldt område på grund af dets nærhed til havet,
og det er en mulighed for at omdanne en måde at give plads til vand
på. Gennem punktlige kunstneriske og filtrerende interventioner på
forældede rum omkring “membranen” vil byen langsomt omdanne sit
forhold til vand, fra adskillelse til udnyttelse. Disse vil ske gradvist overalt
i området.
Designet er ikke forudbestemt. Det er afhængig af samfundets aktive
deltagelse, da det gradvist åbner pladser til at holde vand. Dets succes
som en levende membran afhænger af hver generations arbejde og den
gradvise ændring af opfattelsen af vand som det vigtigste rum, hvor livet
manifesterer sig.
At genoverveje kanten som en proces, der er udviklet gennem tid
betyder inddragelse af arealanvendelse og forhold til vand gennem
proces og lag i tid. Det er designet til det uforudsigelige.
Faser, anvendelse og stadier.
Den imaginære vandlinje omfavner fjorden i Vejle som byens sociale
og miljømæssige livsgrund. Det strikker byens bymateriale tilbage til
fjorden og bruger selve fjorden - og de fornyede rum inden for det, som
kommunen kalder fjordby - som katalysatorer til byfornyelse gennem
tiden i samfund med dess Cirkulær proces og partnerskab hvilket ikke er
forudbestemt.

ZONE

By making the
phenonmenon
visible, we create
empathy, wonder

OMRÅDE

and reflection.
JAN GEHL. THE HUMANIZATION OF PUBLIC SPACES

MEMBRAN

S. 8 | ID: 88057

ID: 88057 | S. 9

Masterplan: Fjordbyen
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Faser

Adaptivitet og beskyttelse
Regn og havvandsstigning

bevidsthed og refleksion over vand

1

3

ktiv på vand:

FI
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trerer

disse
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Vand
reslår
e. For
e har
årene,
lag til
neret,
såvel
ed tid

Fase 1

Inviter vandet og naturen

+ 0.69

Regn og havvandsstigning

Den anden fase: Her er det opbyggede terræn skabt med sten og platforme, der
sigter mod at beskytte mod stigende vand. Terrænet er blandet med regnbeder og
forskellige typer flerårige buske og græs rundt om perforeringen. Til terrænet skal du
bruge flere sten, der er tilbage fra lokale stenbrud. Over tid oprettes et offentligt sted
og en central havneplads, hvor både mennesker og dyreliv mødes. Det er baseret på
en idé om et gradientøkosystem, fordi det er der, i grænserne, at de fleste arter også
trives og kan mødes på tværs af grænser.

platform og det åbne sted

kab

nger

eret
g
de
e og
rræn.

Stormflod +3m

+0.70

Regnbeder til filtrering
og stormflod. Idéen med
filtreringen er at fremme
spredningen af arter i vandet
og mindske risikoen for
oversvømmelser

Projektets succes er base
forskellige rum til møde, der un
grænseoverskridende in
mellem levende arter. Grove o
platforme

Alle møder er lo
forskellige stader og
også her er de pl
brygge filtrerende og gennemt
terræn. Tanken er at giv
perspektiv på van
platformene på dets

platform med teksturer
til vegetation under vand
-2.0

trappe i beton

Membrane-perspektiv:

Rørskov med åbninger i
form af mønstre. Giver en
balance mellem filtrering af
forskellige
lærk træ
overnæringer
og giver
reden
kornstørrelser som
for
kan dyr
gavne vegetation

stenlandskab
med
På havnepladsen sikres til kote 2.5 ved hjælp
af stenlandblandede kornstørrelser
+0.69
skabet. Der findes flytbare beskyttelsesbænke på pladForslaget er det mest gennemarbejdede og
også det let+0.25
sen som i tilfælde af stormflod kan sikre yderligere til 3.0,
test forståelige af de projekter der arbejder med en adaphvor de så skal flyttes og placeres korrekt. Det giver noget
tiv og fleksibel stormflodssikring hvor kanten fortolkes
mere drift, men skaber omvendt bedre visuel forbindelse
som en zone. Membranen er et meget helstøbt forslag
mellem by og fjord.
der både leverer en analyse, en klar vision om en zone der
den brydende cirkel, der
overlapper den nuværende kant både indad på havnearebyder velkommen og
Ved Tirsbæk strandvej etableres cykelstien i kote
2.5. vandet
alerne og udad i vandet, og som stadig har nogle stærke
indrammer
3-4%
Langs vejen er beskyttelsesbænke spredt langs strækninoplevelsesmæssige og landskabsarkitektoniske kvaliteter.
gen. Disse skal flyttes manuelt og udgør sikringsniveauet
Selvom det en kunstneriske blik i forslaget ikke er så syntil kote 3.0. Også her giver det noget mere drift.
ligt, opvejes dette af at projektet i meget høj grad skaber
en stærk visuel og sanselig kontakt mellem vandet, naturen og byen.
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stenlandskab
under vand

2

3

Tid
Tid og
og Adaptivitet
Adaptivitet
Regn
Regn og
og havvandsstigning
havvandsstigning

Steder for møder
mikroverdener mødes

Axonometri: Havnepladsen

Pooler, der efterlader
spor fra vandstorme og
giver et visuelt indtryk fra
stedstøbt og
blæretang og alger
vandstanden
genbrugt beton
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Dette
stenlandskab
vet ændres fra ”kant” til ”zone” for hele fjordbyen. Ideen
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mellem
e
placeret
med ideen om at øge grænseoverskridende
er at gøre vandet synligt og tilstedeværende for at skabe
skaber en retning for byudviklingen som det kunne
+0.25 være
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arter.
Grove
Platforme.
refleksion omkring de forandringer
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at arbejde
videre overflader.
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detvokse
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stedet for at lukke ud? Ideen brug for +2.5
gradient fra hård til
om at invitere vandet er en
blød, forskellige strukturer og
symbolsk handling ved at
tilbøjeligheder, der ikke er for
gøre et terræn infiltrable og stejle. Dette stenlandskab er
vise vores manglende evne
placeret med ideen om at øge
til at kontrollere.
infiltrationen og biodiversiteten.

stenlandskab med blandede
kornstørrelser

+2.5

Steder for møder

+ 3.0

give stedet grundere vand mellem 3-4 m dybt. Samtidig åbner dette også for en første
indsats mod en jævnere overgang mellem hav og land.

trappe i beton

bro over
regnbede

Regn
Regn og
og havvandsstigning
havvandsstigning

+ 0.25
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mikroverdener mødes
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Tid
Tid og
og Adaptivitet
Adaptivitet

Fase 2

beskyttelsesbænke
bevægelige 0.5m

eksisterende
højde
+1.8

2

Membrane - perspektiv på vand:

Steder for møder
Tid og Adaptivitet

To faser: Den første fase handler om bevidsthed. Vi mener, at det er vigtigt at være
opmærksom og skabe opmærksomhed og ikke kun at opbygge beskyttelse og
design direkte uden deltagelse og refleksion. Den første bevidsthedstrin er gennem
tre enkle bevægelser: Den første er en kunstinstallation i form af en topografisk
terræntransformation, der sigter mod at vise, hvordan vi kan byde velkommen og
åbne op for vand. Ved at bryde en del af kanten og lade vandet komme ind som et
første skridt, skabes en bevidsthed blandt mennesker for, hvordan vi ser forholdet
mellem vand og land. Er vandet en fjende eller ven? Det andet er at bryde et punkt i
det på landssiden på samme tid for at placere en regnbede, der fanger forurening og
forhindrer, at vandet strømmer direkte i havet. Den tredje gestus begynder med at
tilføje de lokalt ødelagte sten på vandet for at undgå de hårde slag til havnekanten og

rensning og førsinkelse/
regnbede

jernbanepark og regnbed
+1.8
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vandstand

Stormflod +3m
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platform med teksturer
til vegetation under vand

3-4%

Regnbeder til filtrering
og stormflod. Idéen med
filtreringen er at fremme
spredningen af ålgræs og
andre arter.

Sand til udfyldning ta
dybere havzoner i Vejle. N
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Materialitet
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Axonometri: Tirsbæk Strandvej
stenlandskab med
blandede kornstørrelser
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platform med teksturer
til vegetation under vand
-3.0

Illustration: Tirsbæk Strandvej
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eltagelse og refleksion. Den første bevidsthedstrin er gennem
Den første er en kunstinstallation i form af en topografisk
der sigter mod at vise, hvordan vi kan byde velkommen og
d at bryde en del af kanten og lade vandet komme ind som et
en bevidsthed blandt mennesker for, hvordan vi ser forholdet
Er vandet en fjende eller ven? Det andet er at bryde et punkt i
amme tid for at placere en regnbede, der fanger forurening og
strømmer direkte i havet. Den tredje gestus begynder med at
te sten på vandet for at undgå de hårde slag til havnekanten og

rsinkelse/

Den anden fase: Her er det opbyggede terræn skabt med sten og platforme, der
sigter mod at beskytte mod stigende vand. Terrænet er blandet med regnbeder og
forskellige typer flerårige buske og græs rundt om perforeringen. Til terrænet skal du
bruge flere sten, der er tilbage fra lokale stenbrud. Over tid oprettes et offentligt sted
og en central havneplads, hvor både mennesker og dyreliv mødes. Det er baseret på
en idé om et gradientøkosystem, fordi det er der, i grænserne, at de fleste arter også
trives og kan mødes på tværs af grænser.

+0.85

platform og det åbne sted
+2.5

+0.70

platform og det åbne sted

beskyttelsesbænke
bevægelige 0.5m

+2.5

trappe i beton

stenlandskab med blandede
kornstørrelser
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platform med teksturer
til vegetation under vand
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brygge
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stenlandskab med
blandede kornstørrelser

platform med teksturer
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til vegetation under vand
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Plan: Havnepladsen
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plan 1:100

rgang mellem land og hav er vigtig såvel som at filtrere vandet
kring af udstrømme såvel som indstrømme. Den første fase har
et på en ændring i terrænet. Den første gestus er at arbejde med
af vejkanten, hvor cykelstien flyttes fremad 1,5 m og flyttes op
m højde. Cykelstien giver plads til regnbed mellem cykelstien og
får lov til at sprede sig. Den anden gestus er i zonen mellem
es en længere og mere afrundet kant. For at trække kanten ud

der opsamles sand i de dybere zoner, vil flere sten også være i stand til at dukke op fra
bunden, hvilket igen giver gavn for de hårde strukturer i bunden.

gangsti i regn

Den anden fase handler om at skabe tilgængelighed i landskabet for både dyr og
mennesker. Det er i denne fase, broer, betonstammer og teksturer er bygget både
over og under vandet. Til sidst vil der være mødesteder i grænsezonerne, hvor
grænseoverskridende møder kan finde sted.

regnbed

beskyttelsesbænker
bevægelige 0.5m
beskyttelsesbænker
bevægelige 0.5m

træbrygge
+2.0
platform +1.5
betonsti

aturlig pool +0.25
aturlig pool, for vandet at
terlade sine spor

platform +2.0

betonsti

træbrygge

naturlig pool +0.69
naturlig pool, for vandet at
efterlade sine spor

platform med tekstur
under vand +0.25

træbrygge

platform med tekstur
under vand +0.25

Rørskov

Rørskov

naturlig pool +0.25

betongsti med
tekstur under
vand +0.0
platform +0.69
Rørskov
Beskåret Rørskov
giver et markeret
vandspejl
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Plan: Tirsbækplan
Strandvej
1:100
planen og sektionen viser scenariet om
50 år med en vandstand på + 0,25 m
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MENS VI VENTER PÅ VANDET

Forslagets hovedidé er at skabe et nyt landskab, der skal
være Vejles værn mod stormflod. Landskabet skabes af
overskudsmaterialer fra anlægsarbejder og opbrydningen af den eksisterende asfalt i lange bånd, der beklædes
med en vandsikker kappe af beton. Herefter skal planter og vækster gro henover og omkring dette landskab.
Stormflodssikringen vil med tiden blive en ny landskabstype der løbende udvikler sig som et samspil mellem naturlige og menneskeskabte processer. I forslaget vises en
udvikling frem mod år 2100.
Kantzonen bliver på den måde en blandingszone hvor
kultur og natur mødes og stormflodssikringsprocessen
udspiller sig som et stort landskabsprojekt inspireret af
Land Art. Målet er således et kunstnerisk og landskabeligt indslag i byens udvikling. Projektet vil opleves som et
blødt og nuanceret møde med vandet med en grøn kant
hele vejen langs kanten af byen.
Urban zone
Havnepladsen udformes så man får en monumental rumlig oplevelse. Pladsen vil blive defineret af små volde,
beplantninger og en række søjlepopler der placeres på
hver side af havneløbet som en allè langs sikringslinjen.

Biltrafikken skal træde i baggrunden. Det er ønsket at
genskabe en stemning med udgangspunkt i et oliemaleri
af Vejle fra før industrialiseringen, hvor der er en mere klar
oplevelse af kontakten til fjorden.
Naturzone
01. VISION
På samme måde som langs de urbane kanter, tager
stormflodssikringen i naturzonen udgangspunkt i en deponeringsstrategi for overskudsmaterialer i nærområdet
– her er det dog primært overskudsjord fremfor asfalt og
murbrokker, med henblik på at skabe et mere naturligt
udtryk. Der plantes høje træer langs med Tirsbæk Strandvej og stormflodsikringen udgøres i princippet af et dige
op til kote 3.0 med en promenade for de gående langs
med fjorden.

MENS VI VENTER
MEN
Illustration: Havnepladsen

01. VISION

Naturbaserede overvejelser
Vejle lå oprindeligt på en holm i bunden af ådalen omgivet
af marker, overdrev og strandenge, der skabte et naturligt
møde med fjorden. Det er disse naturtyper som forslaget
ønsker at genskabe langs hele kanten og sikringslinjen.
Den centrale vision i forslaget er at styrke byens forbindelse til landskabet ved at trække elementer fra fortiden med
ind i fremtidens menneskeskabte natur.
Vejle set fra nordvest
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Udsigten fra Kirkegade, Oliemaleri

Maleri efter Søren Læssøes tegning, 1822
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Helhedsplan, fuldt udbygget
Et blødt og nuanceret møde med vandet
er genetableret mens naturen og fjordens
grønne kanter trækkes ind i hjertet af vejle
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Helhedsplan: Fjordbyen
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Faglig vurdering
Forslaget fremstår gennemarbejdet. Det har en god analyse, en klart kunstnerisk tilgang til at arbejde med kanten,
og samtidig fremstår det som et landskabsarkitektonisk
gennemtænkt forslag. Der er spændende udviklingsmuligheder i en viderebearbejdning, hvor bl.a de meget
store mængder sprutpuds der skal beklæde overskudsmaterialerne, giver anledning til en nærmere overvejelse
selvom det ser spændende ud på udsnits-modellerne.
Men de er netop kun udsnit. Et åbent spørgsmål der kan
arbejdes videre med er løsningens variationsmuligheder
over hele beskyttelseslinjen.

Adaptive tiltag
På Havnepladsen sikres til kote 3.0 ved bearbejde pladsen i et vifteformet rumligt forløb udformet som en bred
landskabelig trappe og langs Tirsbæk strandvej som en
vold der kan forøges op til kote 3.0.
02. HOVEDGREB

MENS VI VENTER PÅ VANDET

03. URBAN KANT
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MENS VI VENTER PÅ VANDET

Stormflodssikringen bygges
af overskudsmaterialer fra
MENS VI VENTER PÅ VANDET
03. URBAN KANT
anlægsarbejder, der efterfølgende
armeres med en vandsikkerPlan,
kappe
fremtidens havneplads, 1:500
af beton.
3. fase. Sikring til kote 2,5 meter. Adaptivitet
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Illustration: Havnepladsen

til kote 3,0 meter vist med stipling. Etablering
af menneskeskabt natur helt ind til pladsens
møde med den oprindelige by.

14

VANDET

Æstetik og skønhed – et andet perspektiv på vand
Dette forslag skal stage form som et stort Land Art projekt, hvor det kunstige landskab der danner stormflodssikringen også skal tilføre en kunstnerisk dimension. De
flotte modelfotografier viser en æstetisk og smuk tilgang
til udformningen af landskabet, mens visualiseringerne
bringer tvivl om den kunstneriske kvalitet vil være tilstede
i det endelige projekt.
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L: 84608

2. fase. Sikring til kote 2,5 meter. Etablering af
menneskeskabt natur i overgangen til vandet i
bunden af havnebassinet.
Modelfoto
MENS VI VENTER PÅ VANDET
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Plan: Havnepladsen

Stormflod: Kote 2.7

Snit: Fremtidens Havneplads
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KENDINGSTAL: 84608

Sommermorgen langs Tirsbæk
strandvej år 2100. En belagt
promenade snor sig gennem en
menneskeskabt biotop hele vejen
ind til centrum af Vejle.
Illustration: Tirsbæk Strandvej
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3. PRÆMIE DKK 50.000
FORSLAG 13/54626

Hovedrådgiver, ophavsret:

Gamborg/Magnussen v. Karen Gamborg Knudsen og
Kasper Magnussen
Projektnavn:

PÅ KANTEN AF EN UTOPI
- EN UNDERSØISK BOTANISK HAVE I VEJLE FJORD

Hovedideen er at skabe en undersøisk botanisk have i Vejle fjord og gøre fjorden til et oplevelses- og læringsrum.
Borgerne får adgang til den undersøiske botaniske have
via snorkelruter, periskoper og omvendte dykkerklokker,
ligesom den er åben for det liv der allerede er på og ved
vandet. Den botaniske have vil blive en attraktion, der kan
tiltrække turister og gæster, men også være et læringsrum
for borgerne der kan få viden om naturen over og under
vand og deltage i kunstneriske processer hvor forståelsen
for naturen og vandet bliver gjort konkret og levende.

og vækster og over tid vokser landskabet vildt med f.eks.
strandkål og tagrør. Den brede kant gør gradvist landskabet mere og mere vådt.
Naturbaserede overvejelser
Selve stormflodssikringen består af en modstandsdygtig
og tilpasningsdygtig geo-cellemembran, hvori der plantes vækster der kan absorbere vandet. Ideen er her at det
er naturen der bygger stormflodssikringen over tid. Den
gror frem og samtidig bidrager den til en bedre natur og
en sundere fjord, fordi planterne også bidrager til at rense
vandet.

Urban zone - Havnepladsen
Landskabet udformes som en stramt styret barok-have
over et cirkulært og rektangulært grid. Forslaget fremstår
som et koncept der skal viderebearbejdes og detaljeres i
relation til eksisterende forhold på Havnepladsen.

Et andet perspektiv på vand - kunst
Stimulerende objekter – sansning, krop og materialitet.
Reb, pæle og flettede tekstile overflader og strukturer udvikles som en del af stedets æstetik. Objekterne kan være
midlertidige, så de forgår med tiden. Disse objekter bruges som en praktisk, konkret måde at inddrage borgerne
på i et konkret, kunstnerisk arbejde langs kanten.

Naturzone – Tirsbæk Strandvej
Forslaget udgør her en bred, flettet kantzone skabt ud
fra et sinuskurvemønster. På den tørre kant gror planter

Collage. Naturzonen. Fjorden. Kanten.
Geo-cellemembranen.
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. På den tørre kant gror planter og vækster
rst bevægeligt landskab. Over tid vokser
t” med f.eks. strandkål, ålegræs og tagrør,
det naturlige kyst- og havmiljø.
Skitser. Den brede kant. Naturzonen.

Collage af geo cellemembran.

Cellemembran, bede og planter mv. som udgør den Undersøiske Botanisk Have i Vejle Fjord.

er gradvist mere og mere vådt. Ude i vanm-strukturen åben og fungere som en åben
or planter, bed, strukturer, stenrev og pæle
imulerer specifikke vækstpotentialer for
dyr.

er mv. Membranerne fungere som en gigantisk svampe
struktur, som både kan absorberer og holde på vand, samtidig med den kan laves som en uigennemtrængelig barriFeltstation
ere.
54626

Plan 1:100

- En
Undersøisk Botanisk Have i Vejle Fjord
54626

2/2

Membranerne skaber et landskab der arbejder med naturens kræfter, og giver plads til både det planlagte og det
uforudsigelige.

Modstands- og tilpasningdygtig geo-cellemembran

Naturen
Videnskaben
Kunsten
Læring

Til Havnepladsen og Tirsbæk Strandvej laves kanten af en
geo-cellemembran, der hæver landskabet, laver barrierer
og skaber en varieret overgang mellem by og vand.

Plan. Naturzone 1:100

Plan: Den brede kant. Naturzonen Tirsbæk Strandvej

54626

Naturzonen
- Tirsbæk Strandvej

En undersøisk botanisk have i Vejle Fjord etablerer
fjorden som et nyt læringsrum.

Membranen laves som en cellestruktur, der er skalerbar,
fleksibel og tilpasningsdygtig. Membranen designes med
et forskelligartet mønster til hhv. den urbane zone og
naturzonen.

Naturen har en stor grad af sansestimulering. Den er
smuk og tiltrækkende, men også ubekvem, anmassende
og skræmmende.

En botaniske have kan blotlægge det oversete og skjulte.
Naturkanten ved Tirsbæk Strandvej
er en bred flettet kant,
Den kan lade os forstå naturen som vilkår for liv.
skabt ud fra et sinuskurve-mønster.
Interaktion med fjorden kan lære os om levende organis-

Membranen kan gå fra en grov til en finmasket struktur
og kan udvides og forfines løbende. Membranen designes
så funktionelle og konstruktive krav som f.eks. forankring
i eksisterende grund, dræn og plantevækst, integreres og
kultiveres gennem dens tektonik.

mer og om mennesket som biologisk væsen, der har relation til alt levende.

Et bølget, blødt, let bakket landskab,
der
endelsignaBorgerne får adgang
til densom
undersøiske
af den botaniske have via snorkelruter, periskoper og omvendte dyktur-kant set fra afstand inviterer
tilligesom
at gå
på
i og
kerklokker,
den er
åbenopdagelse
for det liv, som allerede
er
på og ved vandet.
omkring fjorden. På den tørre
kant gror planter og vækster
Borgerne inddrages aktivt via de undersøiske pryds- og
og udgør et diverst bevægeligt
landskab.
Over
tidplanters
vokser
nyttehaver
og de kan lære om
undersøiske
anvendelse som materiale, næring-, nytte-, og nydelsesmidlandskabet “vildt” med f.eks.
del.strandkål, ålegræs og tagrør,
som reetablerer det naturlige kyst- og havmiljø.

På land fyldes maskerne med sand, sten og sedimenter mv. Membranerne fungere som en gigantisk svampe
struktur, som både kan absorberer og holde på vand, samtidig med den kan laves som en uigennemtrængelig barriere.

Cellemembran, bede og planter mv. som udgør den Undersøiske Botanisk Have i Vejle Fjord.

Membranerne skaber et landskab der arbejder med naturens kræfter, og giver plads til både det planlagte og det
uforudsigelige.

Naturzonen
- Tirsbæk Strandvej

Collage. En hængebro af reb over fjorden,

Stimulerende objekt . Mesh strukturer som mulige habitster.

Grid af cirkler og rektangler. Udgangspunktet for udvikling af
geo-cellemembranen til den urbane zone. Grid af trekanter.
Tegning af sinus kruver der danner udgangspunktet for geo-cellemembranen til natur zonen.

Modelfoto. Cellemembran fyld opmed sand

Collage. Naturzonen. Fjorden Geo-cellemembranen.

Snit. Naturzone 1:50
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det er membram-strukturenVedåben
og fungere som en åben
begge kanter arbejdes der i kroppens skala.
gridstruktur, hvor planter, bed,
strukturer, stenrev og pæle
Reb, pæle og flettede, tekstile overflader og strukturer udvikles som en del af stedet æstetik.
placeres så de stimulerer specifikke
vækstpotentialer for
Stimulerende objekter er strukturer, der som menneskbåde planter og dyr.
eskabte opfindelser etablerer nye habitater, bede, over-

Isometrisk tegning at geo-cellemembranen med åbne og lukkede celler eller masker.

Feltstation

gange og forbindelser i fjorden og mellem vand og land.

Landskabet bliver gradvist mere og mere vådt. Ude i vandet er membram-strukturen åben og fungere som en åben
gridstruktur, hvor planter, bed, strukturer, stenrev og pæle
placeres så de stimulerer specifikke vækstpotentialer for
både planter og dyr.

Skitse: Feltstation

Skitser. Den brede kant. Naturzonen.

Plan 1:100
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Stimulerende objekter
- Sansning,
krop og materialLandskabet bliver gradvist mere
itet og mere vådt. Ude i van-

Naturkanten ved Tirsbæk Strandvej er en bred flettet kant,
skabt ud fra et sinuskurve-mønster.
Et bølget, blødt, let bakket landskab, der som en signatur-kant set fra afstand inviterer til at gå på opdagelse i og
omkring fjorden. På den tørre kant gror planter og vækster
og udgør et diverst bevægeligt landskab. Over tid vokser
landskabet “vildt” med f.eks. strandkål, ålegræs og tagrør,
som reetablerer det naturlige kyst- og havmiljø.

R
v

Objekterne kan være midlertidige. Måske er materialet de
er lavet af forgængeligt eller objekterne overtages over tid
helt af naturen selv.
De stimulerende objekter kan bruges som en praktisk og
konkret måde at inddrage borgerne på, som en kreativ og
fantasifuld måde, hvor de selv laver og etablerer habitater
som de kan følge over tid.

Grid af cirkler og rektangler. Udgangspunktet for udvikling af
geo-cellemembranen til den urbane zone. Grid af trekanter.
Tegning af sinus kruver der danner udgangspunktet for geo-cellemembranen til natur zonen.

Skitser. Den brede kant. Naturzonen.

Grid
geo-c
Tegni
lemem

Skitser. Den brede kant. Naturzonen.

Collage af geo cellemembran.

Cellemembran, bede og planter mv. som udgør den Undersøiske Botanisk Have i Vejle Fjord.

Plan 1:100

Isometrisk tegning at geo-cellemembranen med
åbne og lukkede celler eller masker.

Plan: Den brede kant. Havnepladsen

Isometrisk tegning at geo-cellemembranen med åbne og lukkede celler eller masker.

urzonen.

Cellemembran, bede og planter mv. som udgør den Undersøiske Botanisk Have i Vejle Fjord.

udfordringer.

Skitse: Den brede kant. Naturzonen.
Plan. Naturzone 1:100

Skitser. Den brede kant. Naturzonen.

Adaptive tiltag
Geonettet etableres fra starten til en kote 3.0 og differentierer i højden alt efter maskernes størrelse. Disse fyldes
med sten, grus, jord og planter alt efter behov og udvikles
over tid. Den adaptive tilgang er meget fremtrædende i
forslaget, som ikke udpeger hverken et præcist startpunkt
eller slutpunkt.

Forslaget er ikke let tilgængeligt men indeholder et flot
og inspirerende materiale der beskriver ideerne: Fotografier, tegninger, skitser, konceptuelle collager og modeller.
De kunstneriske og konceptuelle kvaliteter savner til gengæld fundering i en klar analyse og mere specifikke designmæssige overvejelser i forhold til realiseringen på et
mere pragmatisk landskabsarkitektur niveau. Det er f.eks.
Faglig vurdering
meget svært at læse hvordan ’barokhaverne’ faktisk skal
Forslaget har et stærkt kunstnerisk greb. Den sanselige
realiseres og hvordan de vil virke som rum og oplevelse.
og subtile kant, hvor vand og land bogstavelig talt væves
Forslaget vurderes med dets klare vision om en underDen
brede
kant.
Havnepladsen,
urban
Plan og snit. Samme
skala.
sammen i et poetisk fletværk med tekstiler, reb og tang
søisk botanisk
havezone.
og naturbaserede
at rumme
et stort
som vævetråde der fletter et særpræget og unikt landpotentiale. Det kunne blive en fantastisk attraktion i Vejle.
skab. Borgerne inddrages i et langstrakt kunstnerisk projekt, der bidrager til forståelsen af kantens potentialer og
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Cellemembran, bede og planter mv. som udgør den Undersøiske Botanisk Have i Vejle Fjord.

Collage. En hængebro af reb over fjorden,

Stimulerende objekt . Mesh strukturer som mulige habitster.

Modelfoto. Cellemembran fyld opmed sand
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Plan 1:100

Snit. Naturzone 1:50

Snit: Naturzonen. Tirsbæk Strandvej

Cellem

Collage: Undersøisk botanisk have

Collager. Hængebro og undersørisk tanghave.
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INDKØB DKK 25.000

KANTEN - ÅBEN IDÉKONKURRENCE VEJLE
TIRSBÆK STRANDVEJ

FORSLAG 11/45053

Hovedrådgiver, ophavsret:
SUPERFLEX i samarbejde med BALDIOS

EN NATURBASERET LØSNING

NATUREN OVER OG UNDER VAND

STO

Projektnavn:

KANTEN

Forslaget til Tirsbæk Strandvej forsøger at maksimere mulighederne
for udviklingen af naturlige habitater samt konstruktionen af
beskyttelsesbarrieren på land. Desuden at egenskaberne ved de
foreslåede elementer, beton modulerne, vil påvirke miljøet minimalt.
I stedet for at tale om bæredygtighed, som i sig selv kan blive til en
jargon som enhver diskurs søger at drage fordel af, er det bedre at
tale om regenerering. Skabelsen af velfungerende kystnære habitater er
særligt fordelagtige, da saltmarsken opsamler kulstof i højere grad end

PLAN 1:100
En af kunstens potentialer er at den kan engagere sig i
alle lag af samfundet og skabe forbindelser mellem de
2.50spille
mange forskellige aktører og faggrupper der+skal
sammen når de komplekse klimaudfordringer skal løses.
Dette forslag peger på dette potentiale og forslagsstillerne anvender den lokale Vejle-kontekst til at diskutere
nogle af de globale problemstillinger som klimaforandringerne stiller os overfor.

økosystemer på land. Saltmarskens evne til at rense og filtrere forurenet
vand vil desuden være et godt værktøj til regenerering af fjorden
som et stort system. Til det urbane område foreslås en forøgelse af
fodgængerarealer på pladsen og skabelsen af et amfiteater, der vender
mod havnen. Ud over at forstærke byens træstruktur, vil udvidelsen af
amfiteatret til undervandsverdenen muliggøre direkte kontakt mellem
de marine og de landlige (menneskelige) økosystemer, hvilket øger
bevidstheden om fjorden som en verden, der tilhører det samme system.

stigningen i havvand niveauer vil disse saltmarsk områder gradvis give
plads til undervands habitater med ålegræs (Zostera Marina), som vil
besætte det mest sandede underlag, mens klippefyldningsmodulerne
vil blive dækket af hård bundne bentiske levesteder med alger såsom
søgræs (Laminaria hyperborea) og brunalger (Desmarestia aculeata) og
derudover bløde koraller, såsom Alcyonium digitatum, så muslingerne
og fisk (Ichthyo Fauna) kan udvikle sig. Det foreslåede design til havne
amfiteatret er den urbane ækvivalent til overflade maksimering af kanten
som desuden fordrer social interaktion. Udvidelsen af amfiteatret til
undervandsverdenen vil skabe en havbund, hvor alger, muslinger og fisk
deler det samme rum med deres landlige menneskelige modstykke.
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KANTEN - ÅBEN IDÉKONKURRENCE VE
TIRSBÆK STRANDVEJ

EN NATURBASERET LØSNING

den måde samles i et enkelt greb. Langs Tirsbæk Strandvej skabes et vådområde af øer, hvor planter og fisk lever.
Amfiteateret og øerne består af lyserøde, porøse moduler
med optimal mulighed for at alger og tang kan udvikle sig
og bidrage til en bedre miljømæssig balance.

Forslaget sigter mod at maksimere kontakten mellem vand og land for
at opnå det, der kaldes “kanteffekt” i landskabsøkologi. Biodiversitet
øges i kontakten mellem to habitater da arterne som bebor dem kan
drage fordel af begge habitater. På bredden af Tirsbæk Strandvej er
der i øjeblikket en 500 meter lang kontakt linje mellem fjord og land,
men den vil blive øget til 700 meter. Med implementeringen af de
modulære øer vil den samlede længde af kontakten mellem land og
vand passerer 6700 meter. De indre søer på de foreslåede øer giver
mulighed for forskellige typer af vegetation, såsom vasenge af tagrør
(Phragmites australis), mens der mellem øerne vil udvikles store
områder med saltmarsk med muligheder for salturt og vadegræs. Med

PLAN 1:500
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Illustration: Havnepladsen
NATUREN OVER OG UNDER VAND
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+2.00

KANTEN - ÅBEN IDÉKONKURRENCE VEJLE KOMMUNE
Selve stormflodssikringen både på Havnepladsen og
HAVNEPLADSEN
langs Tirsbæk Strandvej består af en traditionel dige+1.50/2.00

+3.00

450

+3.00

+2.50

løsning og en hævet flade, som det ses i de fleste andre
+2.00
BESKYTTELSE
OGForslagets
ADAPTIVITET
Forslaget er konceptuelt stærkt, i forhold til at bringe
de
forslag.
reelle værdi som stormflodssikring er
+
1
mere universelle temaer omkring stormflodssikring
i spil.
derfor ikke bemærkelsesværdig, mens de kunstneriske
.50
Forslagets hovedessens er de fem teser om at bo ved,
elementer og forslagets spændende overvejelser præmimed og i havet på en hastigt forandrende
+1.00planet med sta- eres i form af et indkøb.
dig mere vand, således at den biologiske mangfoldighed
sikres. Her udfoldes de muligheder og udfordringer der
Projektet bringer væsentlige spørgsmål frem, som vil
følger af bl.a. klimaforandringer ved at vende perspektivære værdifulde at indarbejde i den kommende proces
vet på hovedet og anskue Vejle fra bunden af Vejle fjord,
og de videre drøftelser om stormflodsikringen i Vejle og
som var vi væsner der levede under vandet.
det peger på potentialet i at arbejde med kunstneriske
strategier, når fremtidens udfordringer skal begribes.
Overvejelserne udmønter sig i et forslag, hvor der i den
+2.50
urbane zone arbejdes med et demokratisk amfiteater der
strækker sig fra land til vand og hvor fisk og mennesker på
Som en stormflods beskyttende infrastruktur har det foreslåede dige
langs Tirsbæk Strandvej en modulopbygget konstruktion, som muliggør
en forhøjelse, når stormflods risikoen øges. Mens dige linjen i det
oprindelige naturområde ikke når +3,0 m, skaber den en række små
forhøjninger, som i en bjergkæde, der let samles sammen for at forstærke
strukturen uden at skade de mest økologisk følsomme områder såsom
indre laguner. Saltmarsk og mudderbanker opretholder dermed sin
adaptive evolution.
I det amfiteater, der er foreslået til havnen i Vejle, tillader dets

52

+2.00

modulopbyggede design at tilføje flere lag, der kan være ens eller
integrere et fremtidigt design, som vi endnu ikke kan forestille os.
Således vil dette amfiteater fungere som en baggrund hvorpå hver
generation kan sætte sit præg og dermed ikke kun være en tung arv, der
skal opretholdes.
Forøgelsen af ujævnheder i de naturlige og bymæssige kantzoner
vil desuden, i øjeblikke med stærke storme, muliggøre spredning af
bølgeenergi og dermed beskytte de mest følsomme økologiske habitater
og sociale områder i byen.

AFSNIT 1: 250

+1.50

+2.00

ETForslaget
ANDET
PERSPEKTIV PÅ VAND
til Tirsbæk Strandvej forsøger at maksimere mulighederne økosystemer på land. Saltmarskens evne til at rense og filtrere forurenet
for udviklingen af naturlige habitater samt konstruktionen af
beskyttelsesbarrieren på land. Desuden at egenskaberne ved de
foreslåede elementer, beton +1.00
modulerne, vil påvirke miljøet minimalt.
I stedet for at tale om bæredygtighed, som i sig selv kan blive til en
jargon som enhver diskurs søger at drage fordel af, er det bedre at
tale om regenerering. Skabelsen af velfungerende kystnære habitater er
særligt fordelagtige, da saltmarsken
+0.50opsamler kulstof i højere grad end

RESILIENT
STORMFLODSBESKYTTELSE
Forslaget sigter mod at maksimere kontakten mellem vand og land for stigningen i havvand niveauer vil disse saltmarsk områder gradvis gi
+1.50

+1.00

vand vil desuden være et godt værktøj til regenerering af fjorden
som et stort system. Til det urbane område foreslås en forøgelse af
fodgængerarealer på pladsen og skabelsen af et amfiteater, der vender
mod havnen. Ud over at forstærke byens træstruktur, vil udvidelsen af
amfiteatret til undervandsverdenen muliggøre direkte kontakt mellem
de marine og de landlige (menneskelige) økosystemer, hvilket øger
bevidstheden om fjorden som en verden, der tilhører det samme system.

at opnå det, der kaldes “kanteffekt” i landskabsøkologi. Biodiversitet
øges i kontakten mellem to habitater da arterne som bebor dem kan
drage fordel af begge habitater. På bredden af Tirsbæk Strandvej er
der i øjeblikket en 500 meter lang kontakt linje mellem fjord og land,
men den vil blive øget til 700 meter. Med implementeringen af de
modulære øer vil den samlede længde af kontakten mellem land og
vand passerer 6700 meter. De indre søer på de foreslåede øer giver
mulighed for forskellige typer af vegetation, såsom vasenge af tagrør
(Phragmites australis), mens der mellem øerne vil udvikles store
områder med saltmarsk med muligheder for salturt og vadegræs. Med

+0.00

PLAN 1:100

plads til undervands habitater med ålegræs (Zostera Marina), som
besætte det mest sandede underlag, mens klippefyldningsmoduler
vil blive dækket af hård bundne bentiske levesteder med alger såso
søgræs (Laminaria hyperborea) og brunalger (Desmarestia aculeata)
derudover bløde koraller, såsom Alcyonium digitatum, så muslinger
og fisk (Ichthyo Fauna) kan udvikle sig. Det foreslåede design til hav
amfiteatret er den urbane ækvivalent til overflade maksimering af kant
som desuden fordrer social interaktion. Udvidelsen af amfiteatret
undervandsverdenen vil skabe en havbund, hvor alger, muslinger og fi
deler det samme rum med deres landlige menneskelige modstykke.

PLAN 1:500

+0.70

+2.50

+2.00

Mennesker er som bundet til jordens overflade. Materielle grænser og åndedrag. Når vi mister denne forbindelse til vandet er det umiddelbart
tyngdekraft sætter grænserne. Vi lever i en 2-dimensionel verden og skræmmende at bryde vandoverfladen igen med sit hoved og vende
sidder nærmest fast på overfladen af planeten. Selv når vi bestiger
de
tilbage til vand tilstanden.
+1.50/2.00
højeste bjerge, er vi stadig bundet til bjergets overflade. Mennesker siger Måske inviterer jordens stigende vandoverflader os til at forestille
“fri som en fugl” men ikke “fri som en elefant” da vi ligesom elefanten er
alle verdens overflader igen. Hvad nu hvis vi forstod denne radikale
limet til overfladen. Kun i en fysisk tilstand er vi som mennesker i stand planetariske ændring ikke kun som et skift i forholdet mellem oceanerne
til at bryde overfladen på planeten og det er når vi er i havet og vælger og land, men mellem vores rationelle sind og det dybe ubevidste,
at dykke ned under overfladen. Som mennesker bliver vi født i vand. Den mellem at være menneske og være fisk, mellem fortid og nutid. Lad os
+1.50 forestille os vandets komme ikke som en dystopisk fremtid men som en
første 9 måneder i moderens mave lever vi indkapslet af vand. Vores
afgang fra livmoderen efterfølges af et arkaisk skrig og vores første tilbagevenden til et sted vi før har været.

Diagram: Teser om at bo ved, med og i havet
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Landsbyens natur - At begribe byen ikke kun som en ressource
forbruger men derimod som et sted for interaktion med et bredere
territorium og som et sted for opfindelsen af nye former for sameksistens
er et grundlæggende princip i forslaget. Blå byrum - Implementeringen
af tidevands orienterede akvatiske habitater er den bedste måde
at fremme økologiske overgange når havvandet stiger og ekstreme
klimatiske vejr episoder bliver hyppigere. Grøn mobilitet - Fremme af
fodgænger og cykelstier uafhængigt af køretøj netværket vil give en
højere kvalitet og glæde i oplevelsen af landskabet. Cirkulær Økonomi
- Hvad nytter det at bygge en træterrasse til at se dyrelivet i en mose,
hvis træet fjernes fra tropiske skove uden nogen bevarings kriterier? I
denne forstand vil brug af genanvendte og certificerede materialer til
+3.00

være grundlæggende for oprettelsen af nye akvatiske og menn
levesteder. Samarbejdsstaden - Idéen om at indfase forslaget
det til udviklingen af klimaændringer er også en mulighed for
samfundets demokratiske mening. På denne måde kan sa
udtrykke sine ønsker og deres mulighed for at bidrage til d
byen. Social Resilience - Figuren amfiteatret er i forslage
gentænkt til også at omfatte andre arter end mennesket. På
oprettelsen af komfortable og brede cykelstier og gågader o
kanten til et urbant værktøj for socialisering. Digital City - Opre
observationspunkter i by- og naturområderne, der medieres a
teknologier samt oprettelse af wifi områder (integrering af and
bølger) vil gøre det muligt at undgå informations ekskludering og

Plan: Tirsbæk Strandvej

+2.50

+2.00

+1.50

+1.00

+3.00

Adaptivitet kt.+3.00

Beskyttelse kt.+2.50

+0.69 Generel vandsstandsstigning(2100)

+0.25 Generel vandsstandsstigning(2050)

+0.00 Normal vandstand
Tidevandsvariation (ca. 50 cm)

3.00

Illustration: Tirsbæk Strandvej
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